Onthaasten / concepten voor verblijven in de natuur
Vakantiewoning merry go around
Hoewel de opvattingen over recreatie, de besteding van vrije tijd en de inrichting van het
landschap door de jaren heen zijn veranderd, heeft de typologie van het vakantiehuisje zich
opmerkelijk genoeg niet of nauwelijks ontwikkeld. Al die tijd is de recreatiewoning blijven steken in
het stadium van een verkleinde uitgave van het standaard woonhuis. Voor de Stichting Arthouses,
ontwikkelaar van projecten waarin kunst en recreatie elkaar ontmoeten, ontwierp Ira Koers een
vakantiehuisje nieuwe stijl. Het ontwerp Merry-Go-Round wil het vakantiehuisje een zelfstandige
status geven met een eigen typologie. De woonfuncties slapen, koken, lezen, wassen en eten zijn
van elkaar gescheiden en vervolgens met de ruggen tegen elkaar geplaatst. De traditionele
kamertjes zijn vervangen door acht aaneengeschakelde open nissen waarbij wanden, kleur, licht,
materiaal, doorzicht, uitzicht en meubilair in één groot vast interieur zijn samengebracht.

Natuurkampeerterrein Staatsbosbeheer
Naast het beheren van 230.000 hectare bos,heide en strand houdt Staatsbosbeheer zich ook bezig
met verblijven in de natuur. Staatsbosbeheer heeft met De Kijl in het Drentse Schoonoord haar
eerste pilotproject gerealiseerd met een nieuw concept voor de inrichting.
Buitenom ontwikkelde het concept voor de nieuwe inrichting dat gebaseerd is op het idee van
‘natuurlijk comfort’. Het natuurlijk aspect komt tot uitdrukking in de losse landschappelijke
structuur, waar afwisseling van open en meer intieme plekken aan bezoekers maar ook aan dieren
beschutting bieden. Parkeren gebeurt aan de randen, uit het zicht van de kampeerplekken. Het
terrein heeft een markant houten ontmoetingsgebouw, ontworpen door Faro Architecten, dat
geheel volgens cradle-to-cradle principes is ontworpen. Buitenom ontwierp de inrichting die bestaat
uit tafels voor 20 personen en banken met een hoge rug voor meer beschutting. De gebruikte
Veluwse houtsoort is Douglas en komt uit de bossen van Staatsbosbeheer. Een palletkachel biedt
warmte, ook aan de warmwatervoorziening van de naastgelegen toiletgebouwen. De twaalf
sanitaire privé-units (geklusterd in 2x6 )hebben een eigen toilet, douche en wastafel. Deze units
staan in de toekomst verscholen tussen de bomen. De kampeerplekken zijn met hun rug naar de
privé units geplaatst. De douchewand en alle wasbakken zijn gemaakt van natuurvezelcomposieten
(producent: NPSP) Deze composieten zijn net als conventionele composieten onderhoudsvrij, maar
hebben een veel lagere milieubelasting.
Ook is er een lager gelegen ruime vuurplek voor de Nederlandse koele zomeravonden. Niet alles is
low-tech, aanmelden doe je via een geautomatiseerd registratiesysteem, zonnepanelen leveren
stroom. In de beschutte randen van het gebied kunnen kinderen ravotten met keien, bomen,
touwen en takken. Alleen de rosé moet je zelf meenemen.
Conceptontwikkeling & ontwerp meubilair/sanitair: BUITENOM, ontwerp openbare ruimte
Ontwerp gebouwen: FARO Architecten
Groenadvies: Grontmij

