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de locatie van het verdwenen kalverhok
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1  Vooraf

1.1  Aanleiding

Op de zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug ligt de historische 
buitenplaats Huis Doorn. Dit is een monumentaal complex 
van gebouwen en objecten in een landschappelijk park. Naast 
een omvangrijk en belangwekkend rijksmonument is Huis 
Doorn, door de bewoning van de voormalige Duitse keizer 
in de eerste decennia van de 20ste eeuw tevens een lieu de  
mémoire van Europees niveau.

Huis Doorn speelt een belangrijke rol in de herdenking van de 
Eerste Wereldoorlog (WO I, 1914-1918). Met de opening van 
een tentoonstellingspaviljoen ‘Nederland tijdens WO I’ in het 
herdenkingsjaar 2014 is Huis Doorn gekozen tot dé plaats van 
herinnering aan de WO I. In het najaar van 2018 zijn evenemen-
ten gepland rond de herdenking van het einde van de oorlog. 
In 2018 wordt tevens gestart met de renovatiewerkzaamhe-
den van het 34 hectare grote park. Met de renovatie wordt de 
ruimtelijke samenhang in het park hersteld. Het ontwerp be-
oogt geen reconstructie naar vroegere tijdslagen, maar streeft 
naar het beleefbaar maken van verschillende tijdslagen uit de 
parkhistorie. Om het park weer als een goed geheel te laten 
functioneren en te beleven werden er enkele nieuwe objecten 
en/of invullingen gevraagd: een voetbrug, een folly en een 
nader, door de ontwerper te definiëren aanvulling. Met het 
terugbrengen dan wel toevoegen van deze onderdelen wordt 
een kans gezien om ook een eigentijdse laag aan het park toe 
te voegen. Hiermee wordt de traditie in de tuinkunst - van het 
voortdurend aanpassen en omvormen van een tuin - levend  
gehouden, waardoor een rijke historische gelaagdheid ont-
staat.

1.2 Doelstellingen

Het hoofddoel van deze prijsvraag is het komen tot hoog-
waardige ontwerpen en eigentijdse aanvullingen voor een  
belangwekkend rijksmonument en tevens ‘lieu de mémoire’ 
op Europees niveau. Een ander doel is het entameren van het 
debat over de rol van eigentijds ontwerp bij het levend houden 
van (groen) erfgoed met behulp van een verscheidenheid aan 
ontwerpvoorstellen. Ook wil de Rijksbouwmeester met deze 
prijsvraag een extra impuls geven aan kwaliteitsverbetering 
in de buitenruimte van het rijksvastgoed en de vakwereld uit-
dagen tot culturele expressies van actuele maatschappelijke 
thema's. 

1.3  Procedure

De prijsvraag werd uitgeschreven op 14 mei 2018 en be-
treft een open oproep op basis van portfolio. Deelname 
stond open voor ruimtelijk ontwerpers met een afgeronde  
opleiding op HBO/academisch niveau. 

In de voorselectie werden geïnteresseerden in de gelegenheid 
gesteld een portfolio in te sturen, begeleid door een korte mo-
tivatie voor deelname. De jury selecteerde vijf inzenders, die 
gevraagd werden om, op basis van hun visie op de opgave, 
een schetsontwerp te maken voor drie parkelementen: een 
voetbrug over de vijver, een folly en een derde element. Hier-
voor ontvingen zij ieder een tegemoetkoming in de kosten van 
EUR 5,000,- excl. btw. 

De jury wees uiteindelijk één winnaar aan voor het geheel van 
de visie op de opgave, het schetsontwerp voor de voetbrug, de 
folly en het derde element. 

1.4 Leden van de jury

De jury bestond uit

• Floris Alkemade
 Rijksbouwmeester (voorzitter, met stemrecht)
• Wietske Dubelaar
 Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht,
 MooiSticht en Platform Utrechtse Buitenplaatsen
• Frank Havermans
 Kunstenaar/ontwerper
• Frank Louhenapessy
 Hoofd bedrijfsvoering Stichting beheer Huis Doorn
• Paul Roncken
 Landschapsarchitect, adviseur Provincie Utrecht en docent 

aan Wageningen University

1.5 Organisatie

De prijsvraag is een initiatief van de Rijksbouwmeester en 
werd uitgeschreven door het Rijksvastgoedbedrijf. 



de plek van de verdwenen Schwebebrücke
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2   Opgave

2.1  Kern van de opgave

De ontwerpopgave betrof het maken van een ontwerp voor 
drie parkelementen. Deelnemers werd gevraagd een schets-
ontwerp te maken voor

• Een voetbrug op de plek van de verdwenen Schwebebrücke
• Een folly ter vervanging van het voormalige kalverhok
•  Een eigentijdse aanvulling aan het park die in de opvatting  
 van de ontwerper nog ontbreekt en een betekenisvolle   
 aanvulling biedt. 

De voetbrug, de folly en het derde element zijn betekenis-
dragers in het gerenoveerde park. Ze kunnen de samenhang 
van het park en de ruimtelijke kwaliteit vergroten én voegen 
een nieuw verhaal en een nieuwe ervaring toe. Zoals dat past 
in onze tijd en onze huidige opvattingen over cultuurhistorie 
werd er gezocht naar een respectvolle aanpak ten aanzien van 
de aanwezige tijdlagen. 
 

2.2  Thema's

De omgang met cultuurhistorische waarden wordt geken-
merkt door voortdurende dilemma’s tussen een terughou-
dende aanpak van conserveren en reconstrueren en een meer 
op voortgaande ontwikkeling gerichte aanpak met zelfver-
zekerd herinterpreteren en becommentariëren om erfgoed  
levend te houden. Gevraagd werd in dit krachtenveld een 
ontwerpbenadering in te zetten die een balans zoekt tussen 
respect voor wat er was (en nog is) en aansluiting bij actuele 
waarden en thema’s.

De betekenis van Huis Doorn als herdenkingsplaats van WO I 
en het herdenkingsjaar 2018 leveren aanleidingen die richting 
kunnen geven aan de uitdrukking van de nieuwste toevoegin-
gen aan het park. Er zijn veel verbanden te leggen met actuele 
maatschappelijke thema’s en dilemma’s die nader tot uitdruk-
king kunnen worden gebracht in de inrichting van het park. 

2.3  Beoordelingscriteria

De beoordelingscriteria die werden gehanteerd zijn 

• De zeggingskracht van het voorstel 
• De mate waarin op creatieve en aansprekende wijze invul-

ling wordt gegeven aan de opgave
• De mate waarin verschillende thema’s op geslaagde wijze 

geïntegreerd worden
• De mate waarin vernieuwende of inventieve oplossingen 

worden aangedragen
• De mate waarin de voorstellen realiseer- en maakbaar zijn, 

uitgaande van een totaal bouwkosten budget van EUR 
180.000 ex. btw. 

• De mate waarin de voorstellen duurzaam in stand gehou-
den kunnen worden bij gemiddeld beheerniveau

• De mate waarin het voorstel aanwezige landschappelijke, 
cultuurhistorische en ecologische waarden respecteert en 
waar mogelijk versterkt.



de juryleden
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3   Voorselectie

3.1 100 inzendingen

Op maandag 9 juli heeft de jury onder voorzitterschap van de 
rijksbouwmeester Floris Alkemade uit de 100 ontwerpteams 
die zich hebben aangemeld vijf teams geselecteerd. 

Het niveau van de ingezonden motivaties en referenties was 
hoog en de samenstelling van de teams divers. Na uitgebreide 
overwegingen tussen de leden is de jury uiteindelijk unaniem 
tot de selectie gekomen van vijf bureaus. De geselecteerde 
ontwerpteams overtuigden de jury door de krachtige eenvoud 
van de projecten in het portfolio. Allen tonen een gevoeligheid 
voor de context en aandacht voor verfijning in de uitvoering. 
Portfolio’s die nieuwsgierig maken naar een verrassend 
vervolg.      

3.2 De geselecteerde ontwerpers

• Anouk Vogel landscape architecture
De jury is gecharmeerd van het poëtische en serene 
karakter van de projecten in het portfolio, waarin 
botanische aanleidingen het uitgangspunt vormen. In de 
objecten staat het ensceneren van de context centraal en 
er is aandacht voor zowel een binnen- als buitenwereld.

• FLUX landscape architecture + studio RAP
De jury is enthousiast over het gebruik van nieuwe 
constructiemethoden die een vrijheid geven tot nieuwe 
verfijning en is dan ook nieuwsgierig naar de resultaten van 
het huwelijk van historie en toekomst in deze opgave. 

• Gijs Van Vaerenbergh architecten
De jury is overtuigd door de verrassend krachtige eenvoud 
van de projecten in het portfolio, waarbij veelal één 
element wordt geëxtrapoleerd tot een beeldelement dat 
in meerdere opzichten tot de verbeelding spreekt. De 
referentieprojecten zijn van soortgelijke schaal en tonen 
een gevoeligheid voor de locatie en haar historie.

• Maatschap Observatorium
De jury is enthousiast over de aanpak van de projecten 
in het portfolio, die zijn ontworpen vanuit een verhaal 
en veelal een rustplek vormen in de openbare ruimte. 
De projecten ensceneren de context en zijn aansprekend 
vormgegeven.

• Rink Tilanus
De jury is overtuigd door de kracht van de getoonde 
objecten in het portfolio, waaruit een gevoeligheid spreekt 
door het (tactiele) materiaalgebruik. Met een simpele 
ingreep wordt een helder verhaal verteld.  



Peter Verhoeff leidt de geselecteerde ontwerpers rond in het park
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4   Prijsvraag

4.1  Informatiebijeenkomst

De uitschrijver organiseerde bij de start van de prijsvraag op 
donderdag 12 juli een bijeenkomst op park Huis Doorn, waar 
deelnemers geïnformeerd werden over de opgave en het ver-
loop van de prijsvraag.

4.2   Jurering

De toetsing van de technische commissie resulteerde in 
toelating van alle 5 inzendingen tot inhoudelijke beoordeling 
door de jury. Voordat de jurybijeenkomst plaatsvond ontving 
de jury alle stukken en het advies van de technische commissie.

Op donderdag 4 oktober begon de jurybijeenkomst in Doorn 
met presentaties van de schetsontwerpen door de ontwerpers. 
Vervolgens werden de presentaties plenair besproken en koos 
de jury een winnaar en runner-up. 

4.3  De winnaar  en runner-up

De jury kwam tot een unaniem besluit en koos voor beide 
voorstellen van eenzelfde partij, vanwege de samenhang 
tussen de elementen en de kwaliteit van de voorstellen. 
Als runner-up koos de jury wederom unaniem voor beide 
voorstellen van eenzelfde partij. 

Winnaar

Gijs Van Vaerenbergh architecten: Pieterjan Gijs en Arnout Van 
Vaerenbergh.

Runner-up

FLUX landscape architecture + studio RAP: Gerwin de Vries, 
Wessel van Beerendonk, Lucas ter Hall, Mayke Baltussen en 
Jorne van der Water.

4.4   Juryrapport

Algemeen

De jury ziet dat er ongelooflijk veel werk is verricht en waardeert 
de inzet van de ontwerpers. De jury is tevreden met het 
niveau van de ontwerpvoorstellen en het brede spectrum aan 
opvattingen van de opgave. De ingediende schetsontwerpen 
gaven aanleiding tot het voeren van een discussie over zowel 
de visies, als de juiste balans tussen de nieuwe toevoeging en 
haar omgeving.

Gijs Van Vaerenbergh architecten  (winnaar)

De ontwerpers stellen eigentijdse interpretaties van de ruïne 
voor, die steeds anders zijn maar een sterke verwantschap 
vertonen. De sculpturale objecten worden allen gekenmerkt 
door een verwijzing naar de romantische idylle. Door het 
aansnijden van archetypische vormen zoeken de ontwerpers 
spanning op tussen herkenbaarheid en bevreemding. Het idee 
van visuele vervorming is niet vernieuwend, maar binnen dit 
park wel een toevoeging. 

De jury vindt het positief dat er zowel in het huispark, als in 
het buitenpark een object wordt voorgesteld, waardoor de 
bezoeker zal worden uitgedaagd om het volgende te gaan 
bekijken. Het doolhof in de achterweide is een aantrekkelijke 
toevoeging voor een nieuw publiek. De gekozen locatie maakt 
het zuidelijk deel van het park tot een nieuwe bestemming. 
De gebroken brug is een mooie hedendaagse interpretatie 
van de voormalige Schwebebrücke. De fysieke ervaring van 
een onzekere oversteek voegt een waardevolle beleving toe. 
De folly heeft ruimtelijk een drievoudige werking; als directe 
historische verwijzing in de zichtlijn, als nieuw te betreden 
folly en als vervreemdend visueel object.

De ontwerpers zijn consistent in hun oeuvre en hebben al 
veel (zelf) gerealiseerd. Zij hechten grote waarde aan een 
nauwe betrokkenheid bij de uitvoering. Dit geeft de jury 
vertrouwen in de nadere uitwerking en de maakbaarheid van 
de ontwerpvoorstellen. 

Aanbevelingen

In het algemeen adviseert de jury te onderzoeken hoe 
het witte beton veroudert en verweert in verschillende 
weersomstandigheden en windrichtingen en het te voorzien 
van een realistisch onderhoudsplan. Voor de folly en het 
doolhof geldt dat het resulterend object na versnijding nog 
wat toevallig is. De jury vraagt zich af of de vorm nog sterker 
kan worden. 

De jury doet daarnaast een aantal aanbevelingen voor nadere 
uitwerking per ontwerp

• Folly: constructief, afwatering en vervuiling uitwerken
• Brug: veiligheid uitwerken
• Doolhof: nadere verkenning van exacte locatie en het 

voorkomen van overlast (hangplek en graffiti)
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FLUX landscape architecture + studio RAP (runner-up)

Het ontwerpteam stelt naar aanleiding van een degelijke 
analyse van de al aanwezig parkobjecten voor om elk nieuw 
object op een andere manier te verankeren in de historische 
context van het park. Elk ontwerpvoorstel gaat uit van een  
innovatieve productietechniek.

De brug voegt zich binnen de bestaande bruggen van het park 
door het gebruik van hout als bouwmateriaal. Hoewel de jury 
het concept waardeert, betwijfelt zij of het realiseerbaar is in 
relatie tot de duurzaamheid van de brug. De jury had graag 
een element getest gezien in een buitenklimaat. 

De ontwerpers stellen een vrijgevormde, 3D geprinte kerami-
sche folly voor, als toevoeging op het brede palet van bouw-
stijlen en bouwmaterialen die het park rijk is. De jury vindt het 
object interessant en eigentijds, maar is nog niet overtuigd 
van de relatie tussen het object en deze plek. Vandalisme-
bestendigheid en veiligheid zijn aandachtspunten. De kosten-
raming is deels gebaseerd op inzet van vrijwilligers. 

De jury is zeer positief over het voorstel om als derde element 
banken aan het park toe te voegen, waarmee de beleving van 
het park aanzienlijk wordt verbeterd. De jury vraagt zich wel af 
hoe de subtiele patronen in de frames zich verhouden tot de 
abstractie die de banken en de andere twee ontwerpvoorstel-
len kenmerkt. 

Anouk Vogel landscape architecture 

De ontwerpvoorstellen komen voort uit de beleving van het 
park, dat voor de ontwerper aandoet als een schilderij. Het 
aanspreken van de zintuigen en het poëtische karakter van de 
ontwerpen leidde binnen de jury tot uiteenlopende reacties. 

De folly bestaat uit een gekromde, rechtopstaande betonnen 
schijf die beschilderd is met een fresco en het geluid versterkt. 
De jury heeft twijfels over de maakbaarheid en vindt het een 
risico dat de uitstraling van het object sterk afhankelijk is van 
de kwaliteit van de schildering.

De jury is positief over de vorm, de eenvoud en de beleving van 
de voorgestelde brug. Echter, de jury is niet overtuigd door de 
frêle constructie en gezien de sterk wisselende waterstanden 
zou een kolom in het midden afbreuk doen aan het beeld. 
Het voorstel voor de kapeltuin werd wisselend ontvangen. 
Enerzijds vond de jury het interessant om het object in de 
ruimte te transformeren naar een plek, anderzijds vraagt zij 
zich af wat betekenis is van die plek. 

Maatschap Observatorium

De kunstenaarsgroep stelt een geënsceneerde wandeling 
voor langs de oevers van de beektuin, met drie gelijksoortige 
objecten die een reis van vlucht en toevlucht symboliseren. Er 
is veel aandacht besteed aan zowel de onderbouwing vanuit 
de tuinhistorie, als vanuit de thematiek van toevlucht. 

De intentie van de ontwerpers is de dieptewerking van de 
zichtassen te versterken en oriëntatie toe te voegen aan 
het park, door op subtiele wijze de wandeling driemaal te 
onderbreken. De voorgestelde objecten bieden gelegenheid 
tot verblijven en zijn allen sterk gerelateerd aan het water. 
Het voorstel van het drijvend paviljoen in plaats van een brug 
vindt de jury creatief. Gezien het sterk wisselende waterpeil 
in de huisgracht is de vraag of het beeld dat wordt geschetst 
wel haalbaar is. De gekozen locatie van het derde element is 
interessant, hoewel het object zich wat opdringt in de zichtas. 

De jury vind de uitwerking tegenstrijdig met de visie van 
de ontwerpers. Zij is van mening dat de vormentaal van 
de paviljoens wat zwaar is ten opzichte van de context. De 
rijke gelaagdheid van het park vereist meer subtiliteit in de 
uitwerking. 

Rink Tilanus

De ontwerpers stellen voor om een hedendaagse verwonde-
rings- en reflectie laag toe voegen, verwijzend naar het oudste 
verleden en de krachten van de materie.

Het ontwerp voor de brug bestaat uit een bolle stalen plaat 
die verrassend dun is en een beetje meeveert. Het ontwerp 
voor de folly is, hoewel een archetypisch beeld, een interes-
sante vondst om een unheimische sfeer te creëren. Het derde 
element bestaat uit een bron, refererend naar het natuurlijke 
kwelwater. Hoewel de uitwerking nog weinig concreet is, ziet 
de jury het toevoegen van een beleving die nog vooraf gaat 
aan het verhaal van de keizer als een mogelijk interessante 
aanvulling op het park. 

Hoewel de ontwerpers interessante belevingen voorstellen 
die zich wel verhouden tot de plek, heeft de jury de indruk dat 
de ontwerpers nog zoekende zijn naar de juiste oplossingen. 
De drie voorstellen zijn onvoldoende uitgekristaliseerd tot een 
gedragen ontwerp. 



De geselecteerde ontwerpers tijdens de informatiebijeenkomst bij de start van de prijsvraag
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   Bijlagen

I  Samenvatting inzendingen

• Winnaar
 Gijs Van Vaerenbergh architecten

• Runner-up
 FLUX landscape architecture + studio RAP

• Derde plaats
 Anouk Vogel landscape architecture
 Maatschap Observatorium
 Rink Tilanus
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Winnaar

Gijs Van Vaerenbergh architecten 
De gemeenschappelijke visie voor de drie objecten is een 
hedendaagse en persoonlijke interpretatie van de romantische 
idylle zoals die wordt belichaamd met het landschapsontwerp 
van Hendrik van Lunteren. We doen dit door te vertrekken 
van het idee van de ruïne, een gemeenplaats bij uitstek in 
de romantische idylle. Ruïnes verwijzen naar een ideale en 
romantische toestand uit het verleden, die echter door de 
tands des tijds is getransformeerd. Binnen de romantische 
idylle werden ironisch genoeg ruïnes nieuw gecreëerd in 
plaats van aangetroffen. Dit idee passen we toe op een 
eigentijdse manier. De ruïnes die we voorstellen zijn dus geen 
letterlijke ruïnes, maar hedendaagse en fictieve ruïnes, naar 
analogie van de romantische idylle. We vertrekken telkens 
van een ‘reconstructie’ en transformeren deze vervolgens met 
uitsnedes om te komen tot deels concrete, deels abstracte, 
sculpturale vormen. De spanning tussen herkenbaarheid en 
bevreemding is belangrijk voor de belevende waarde van de 
objecten.

Voor de folly maken we een ruïne van het kalverhok. Door uit 
de ‘reconstructie’ van de oorspronkelijke, historische vorm 
heel precies stukken weg te snijden ontstaat een abstracte 
sculptuur waarin het kalverhok nog herkenbaar is. Voor de 
brug vertrekken we van de historische hangbrug waar we 
stukken uitsnijden waardoor het oversteken van de brug een 
bijzondere sensatie wordt, zoals dit ook vroeger het geval was. 
Zowel folly als brug vertrekken dus expliciet van de historische 
situatie, maar deze wordt op een hedendaagse manier 
geïnterpreteerd.

Voor het derde (vrij te kiezen) object introduceren we een 
doolhof, dat een belangrijke rol speelt in de eeuwenoude 
traditie van parken en tuinen wegens hun bijzondere 
belevingswaarde. Het archetypische doolhof transformeren 
we ook door stukken weg te snijden waardoor een 
landschappelijk doolhof ontstaat dat een sterk beeld wordt in 
de omgeving.

Concreet samengevat is de rode draad doorheen deze drie 
objecten het aansnijden van archetypische vormen waardoor 
nieuwe betekenissen en bijzondere ervaringen ontstaan. Dit 
ontwerpproces kan niet los gezien worden van ons ander 
werk. We beschouwen het werk dat we de afgelopen 10 jaar 
hebben gerealiseerd als een divers, maar coherent oeuvre 
waarin verschillende thema’s en fascinaties aan bod komen. 
In onze recente publicatie “Gijs Van Vaerenbergh / Cross 
Section” structureren we ons werk in 5 thema’s, die verwijzen 
naar ontwerpstrategieën die we hanteren. Deze zijn drawing, 
cutting, bending, assembling en mirroring. Specifiek voor deze 
opdracht wordt de thematiek van ‘cutting’ of het snijden weer 
een stap verder gebracht.

Voor deze drie objecten kiezen we ook voor hetzelfde 
materiaal, namelijk een helder, bijna wit beton. Deze keuze 
komt zowel voort uit de sculpturale kwaliteit van dit materiaal 
als de wens om de objecten visueel te laten contrasteren 
met de groene omgeving waardoor ze als referentiepunten 
werken in het park. De keuze voor beton is ook ingegeven 
door een streven naar duurzaamheid. Beton is een stevig, 
robuust en onderhoudsarm materiaal dat tegen een stootje 
kan. Het beton dient bij voorkeur beschermd te worden met 
een kleurloze coating die eenmalig wordt aangebracht en die 
de poriën afsluit waardoor het beton beter bestand is tegen 
vuilafzetting en graffiti.
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Runner-up

FLUX landscape architecture + Studio RAP
Park Huis Doorn inclusief

Park Huis Doorn is een plaats met een bijzonder verhaal. 
Enerzijds is Park Huis Doorn een plaats van exclusiviteit. Een 
plek waar een lange lijn van landgoedeigenaren zich huisvestte 
in een exclusieve verzameling van rijkdommen. Anderzijds 
vertelt Park Huis Doorn een verhaal van inclusiviteit, een plek 
waar de Duitse ex-keizer Wilhelm II, de paria van Europa, een 
veilig onderkomen vond. ‘Park Huis Doorn inclusief’ bouwt 
voort op dit bijzondere verhaal en realiseert met de toevoeging 
van drie parkelementen een park toegankelijk voor iedereen 
en gemaakt door iedereen: Van exclusief naar inclusief.

Om het verhaal van exclusief naar inclusief zo helder mogelijk 
te communiceren binnen de historische context van het 
park, staan vier thema’s centraal in het ontwerp van de drie 
parkelementen

• Passend in de historische context
 De nieuwe parkelementen staan niet op zichzelf, maar 

voegen zich naar de historische context van het park. De 
nieuwe elementen sluiten in vorm en/of materialisatie aan 
op de bestaande elementen.

• Eigentijdse toevoeging
 Park Huis Doorn kent een lange traditie van aanpassingen 

en toevoegingen. De nieuwe parkelementen zijn niet 
historiserend, maar voegen een nieuwe tijdslaag toe.

• Verbeteren van de beleving
 Park Huis Doorn is vooral populair vanwege het landhuis. 

Door de basisvoorzieningen in het park te verbeteren en 
verassende nieuwe elementen toe te voegen wordt de 
algehele beleving van het park verbeterd.

• Van exclusief naar inclusief
 Park Huis Doorn wordt niet meer exclusief gebruikt door 

één landgoedeigenaar, maar kan als rijksmonument 
gebruikt worden door iedereen.

Op basis van een uitgebreide historische analyse worden de 
drie nieuwe objecten in het park toegevoegd, elk op een eigen 
manier verankerd in de historische context van het park en 
wordt het thema inclusiviteit op een andere manier ingevuld.

De brug

Met een verfijnde horizontale overspanning van hout voegt 
de nieuwe brug zich binnen de familie van bruggen in Park 
Huis Doorn. Door 10.000 unieke houten latten te fabriceren en 
te stapelen met behulp van een robotarm krijgt de brug een 
bijzondere hedendaagse detaillering. Door deels de gekapte 
bomen uit het park te gebruiken als bouwmateriaal, krijgen 

bovendien hedendaagse thema’s als hergebruik en circulariteit 
een plek in het park.

De folly

De nieuwe folly is een toevoeging op het brede palet van 
bouwstijlen en bouwmaterialen die de laag van folly’s en 
standbeelden rijk is. De folly is een vrijgevormde koepel, 
opgebouwd uit duizenden 3d-geprinte keramische modules. 
Via sociale netwerken worden mensen over de gehele 
wereld gevraagd pigment op te laten sturen waarmee het 
3d-geprint keramiek kleur krijgt, hiermee geeft de ontwerper 
het eindresultaat uit handen. Door de modulaire vormgeving, 
kan de folly samen met vrijwilligers en omwonenden 
worden opgebouwd. Zo wordt het paviljoen een icoon van 
netwerksamenleving en inclusiviteit.

De banken

Met nieuwe banken krijgt de basislaag van het park, als 
aanvulling op het masterplan, een upgrade en wordt de 
beleving van het park verbeterd. De banken kennen een 
ingetogen tijdloze vormgeving met een subtiele detaillering in 
de frames. Door in de frames patronen te verwerken uit het 
landhuis worden de exclusieve kunstwerken toegankelijk voor 
iedereen.
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Anouk Vogel landschape architecture
Sensing Arcadia

Park Huis Doorn is not a painting. Yet, when I walk on its 
grounds, I feel as if I were walking in a landscape painting. I 
absorb the ornamental way the trees branch, the golden light 
on the their leaves, their somewhat surreal height, the calm 
vastness of the open spaces, the enigmatic aura of the follies, 
and the glowing presence of Huis Doorn. I find the sensation 
of being immersed in a painting a delightful experience. 
This special feeling is amplified by the murmur of the wind 
caressing the tree tops, fleeting bird sounds and other distant 
rustles emitted by the park.

I often wonder if people less familiar with landscape 
paintings also have the sensation to walk in an artwork with 
a soundtrack? I do believe that it is art that has the power to 
inform our gaze. With my design proposals for Park Huis Doorn 
I would like to share this sensory experience of the location.

Folly

A folly is usually narrative. It’s aim is to help the visitor read the 
landscape. The proposed folly is a sensory mirror consisting 
of a concrete sound dish ornated by a large fresco. The object 
visually and acoustically echoes the landscape in an amplified 
way. The painting shows an imaginary and sublime version 
of the landscape with the aim to guide the viewer in the 
perception and appreciation of the picturesque layer of Park 
Huis Doorn. The shape of the folly acts as a magnified ear to 
the landscape’s whispers.

Bridge

Inspired by the former Schwebebrücke, the proposed bridge 
invites the user to be particularly aware of the moment of 
crossing water. The gesture of the bridge mimics the footpath 
taking a dive, kissing the water, and going back up. The deck of 
the bridge is not particularly narrow, nor is it wobbly, but the 
absence of railing encourages one to be mindful of one’s step 
when crossing the water.

Chapel garden

In this proposal chapel and garden stand hand in hand in 
the landscape. Together they form a serene folly – a place 
for recollection isolated on a grass field. The brick plinth on 
which the chapel stands extends into an enclosure embracing 
a contemplative lawn with a singular tree upon which to rest 
one’s gaze. The garden’s geometric shape – a rhombus – 
spiritually symbolises a door, a gateway between heaven and 
earth.

Derde plaats
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Maatschap Observatorium
Wandeling als reis

De buitenplaats Huis Doorn wordt door de bewoning van 
balling keizer Wilhelm II een toevluchtsoord.  De dunne 
scheidslijn tussen gekozen en gedwongen afzondering 
vormt de rode draad van het voorstel  van Observatorium. 
De kunstenaarsgroep maakt oorden voor stilstand en 
reflectie in urbane en landschappelijke  transformaties. Hun 
architectonische kunstwerken spreken de verbeelding aan, 
vertellen het verhaal  van de omgeving en worden  gaandeweg 
door publiek of betrokkenen toegeëigend.

Huis en tuin

Huis Doorn is een ensemble van huis en tuin. De buitenplaats 
is een domein, waarin de relaties  tussen binnen (cultuur) en 
buiten (natuur) geënsceneerd worden. Elke tuin is een oase die 
ons  verleidt. Het is een zinnebeeld voor de verhouding tussen 
cultuur en natuur. Het woord tuin betekende  oorspronkelijk 
afgesloten ruimte, omheining. Elk huis is een veilige  ruimte, 
waarvandaan de wereld betreden en bekeken wordt. Het 
woord huis stamt van het Indo-Europese  woordkeus - 
bedekking.

Concept en betekenis

Het voorstel van Observatorium sluit aan bij Van Lunteren’s 
ruimtelijke ensemble van architectuur, zichtlijnen, waterlopen 
en beplanting. Op drie markante plekken, waar de beektuin 
in de zichtlijnen van het park ligt, dragen zinnebeeldige 
paviljoens de oorspronkelijke betekenis van huis en tuin uit: 
bedekking en omheining.

De omheining bestaat uit lange houten banken, die zowel met 
wachtruimtes als balustrades geassocieerd kunnen worden. 
De bedekking wordt van gevlochten metalen overhuivingen 
gemaakt, die  als prieel dienen en verwijzen naar de loofhut 
van takken en bladeren. De geënsceneerde wandeling langs 
de oevers van de beektuin symboliseert een reis van toevlucht.

Wandeling als reis

Met gevarieerde vormen van omheining en afdekking worden 
aan de oevers van de beektuin priëelen gerealiseerd, die in 
een notendop het verhaal van oversteek, thuisloosheid en 
aankomst in de veilige haven vertellen. De drie vormen van 
architecture parlante dragen op, aan of temidden van het water 
bij aan de betekenis van Huis Doorn dat, als kenniscentrum 
en lieu de mémoire, vlucht en toevlucht thematiseert. De 
wandeling als reis voert langs intieme oorden waar water 
en land elkaar raken; universeel dualistische plekken van 
aankomst/vertrek, veiligheid/verlangen of vlucht/toevlucht. 
Beginnend bij het huis maken wandelaars een oversteek, doen 

zij een eiland aan en arriveren zij aan een kade. Tussendoor 
komen de bezoekers ook langs de houtplaats van de keizer en 
het rosarium.

Tuinkunst 

Het parkbos wordt voorzien van blikvangers op het snijpunt 
van zichtassen en waterpartijen. De robuuste donkere banken 
verankeren het prieel in de oevers van de beektuin. Het 
sierlijke vlechtwerk van de ornamentele paviljoens versterkt 
de dieptewerking van de zichtassen en verleent in het bos 
een atmosfeer van aandacht, rust en nadenkendheid. De 
wandelaar die over de drempel van de omheining stapt, 
bevindt zich in het oog van de tuinkunst en wordt wellicht 
door een ander opgemerkt als deel van het tafereel van de 
reizende mens in een schuilhut. Het huispark verkrijgt allure 
met drie hedendaagse tuinsieraden. In praktische zin voegt 
het voorstel de gewenste zitgelegenheid en beschutting toe.

Derde plaats 
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Rink Tilanus 
De kracht van park Huis Doorn

Park Huis Doorn weerspiegeld in zijn gelaagdheid de 
verschillende manieren waarop de mens zijn natuurlijke 
omgeving aanschouwde en vormgaf. In park huis Doorn zijn 
een aantal hoofdmotieven te herkennen die een indruk geven 
van het natuurbeeld: een reflectie van het zelfbeeld van de 
mens. Huis doorn is in de achttiende eeuw verweven met zijn 
omgeving door lange lanen die werden aangelegd om het land 
te ontginnen. De lanen zijn doorgetrokken op het landgoed 
en worden verbijzonderd rondom het huis. De lanen recht en 
rationeel relateren aan de hogere wetmatigheid waarmee de 
mens met de gehele kosmos verboden is en waaraan ook de 
natuur dient te worden onderworpen om haar opnieuw tot 
volle bloei te laten komen.

Na achttienhonderd krijgt de tuin een geheel ander gezicht 
in landschapsstijl. De romantische tuin wordt gekenmerkt 
door de afwisseling en verweving van open en gesloten, licht 
en donker, gecultiveerde en natuurlijke elementen tot een 
geheel dat de mens opnieuw verbindt met haar oorsprong: de 
(schijnbaar) wilde natuur.

De tuin door de jaren heen voorbehouden waren aan de 
bewoners van het huis en haar bezoek waren ze wel verbonden 
met hun omgeving. Daar kwam in het interbellum met de 
komst van de Wilhelm 2 een einde aan de tuin wordt met een 
fors hekwerk afgesloten van zijn omgeving. 

De verhouding tussen mens en natuur is in de afgelopen 
eeuw op scherp gesteld. Het beeld van de aarde en haar 
‘natuur’ veranderd met technologische ontwikkelingen van 
een grootse en voorstelbare abstractie naar een klein, bijna 
tastbaar en fragiel lichaam. Technologische ontwikkelingen 
maken het ook mogelijk om de natuur steeds intenser te 
ervaren reëel en in toenemende mate virtueel.

Drie ingrepen in park huis doorn dienen om een nieuwe 
hedendaagse verwonderings- en reflectie laag toe voegen. De 
elementen verwijzen naar het oudste verleden en de krachten 
van de materie welke contrasteren met vluchtigheid van het 
digitale tijdperk.

De folly

Gesteente, een grote steen, gevormde steen of steen 
groepen verbeelden en benadrukken al eeuwig het tijdelijke 
karakter van ons bestaan ten opzichte van de diepte van de 
aarde, de kosmos en de tijd. Verpozen onder haar schijnbaar 
gewichtsloze toestand of in haar holle sokkel is even 
rustgevend als unheimisch.

De brug

De arcadische brug is die waarmee men moeiteloos maar licht 
verheven de oversteek maakt naar de overkant. Een verassend 
dunne stalen plaat brengt je over de romantische stroom 
ingeklemd tussen twee ruwe stenen landhoofden.

De bron

De nieuwe bron van park huis doorn kust de lang ondergronds 
verborgen gebleven werking van deze locatie wakker. 
Opkwellend water dat het park voedt. Mysterieuze nevelvelden 
en een levendig beekje vormen verassende aanwinsten voor 
het park.

Derde plaats 




