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Niets is wat het kijkt
Kijk, wees nieuwsgierig en ontdek het 
landschap, de natuur en onze folly in haar 
schoonheid en ridicule vorm. Alleen de lo-
catie van de folly nodigt al uit om nieuws-
gierig te zijn, te zien wat je niet kunt zien. 
Omdat het er vroeger was, of omdat de 
natuur haar geheimen niet zomaar prijs 
geeft. Nieuwsgierigheid past bij mij als 
ontwerper. Bovendien zijn wij als Arnhems 
architecten- en interieurarchitectenbu-
reau (Studio Westgeest) in het bijzonder 
geïnteresseerd in het oorlogsverleden van 
de eigen regio. De periscoop was dan ook 
een logische inspiratie voor onze folly op 
Buitenplaats Koningsweg. Hij is ontworpen 
in 1936 en werd in de tweede wereld-
oorlog gebruikt vanuit de loopgraven om 
te kunnen zien wat er zich daarbuiten 
afspeelde. Hij past met zijn historische en 
uitgesproken vorm goed in de culturele 
enclave en maakt het mogelijk om meer 
te zien van de omgeving dan vanuit een 
gewone recreatiewoning. Hij is bedoeld 
om te verwonderen en te ontdekken: niets 
is wat het kijkt! Dus kom kijken naar onze 
unieke folly en kijk van binnenuit de folly 
naar de prachtige omgeving.

Wij hebben de ambitie om de bezoekers 
van de folly op een speelse wijze bewust 
te maken van de geschiedenis van het 
gebied. Maar hen ook in alle rust te laten 
genieten van de schoonheid van het 
landschap en de natuur. De folly zorgt 
daarmee voor de connectie tussen heden 
en verleden. Er is geen betere plek dan 
Buitenplaats Koningsweg waar hij tot zijn 
recht komt.
Wat Studio Westgeest betreft blijft 
het niet bij ambities en veelbelovende 
perspectieven. Wij beschikken over de 
kwaliteit, capaciteit en referenties om 
niet alleen een spraakmakend gebouw te 
ontwerpen, maar het ook te realiseren.

referentiebeeld periscoop principe spiegel | reflectie principe periscoop periscoop en gebruik van spiegels 
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plankaart FOLLY 6 (niet op schaal) zichtlijnen besloten - vergezicht  plankaart FOLLY 6  1:500



 NIETSIS WAT HET

KIJKT

STUDIOWESTGEEST.NL  03.10.21

Architectonische visie
De architectonische en artistieke kracht 
van het ontwerp zit hem in zijn eenvoud, 
bescheidenheid en functionaliteit. Er is 
gekozen voor de pure archetype vorm 
zonder extra toevoegingen of ingrepen, 
zoals ramen en deuren. Het is louter een 
koker met twee openingen om de 
omgeving te vangen en naar binnen te 
trekken via spiegelreflecties. De recreatie-
woning steekt net niet boven de bomen 
uit, maar zorgt wel voor een brutale 
doorkijk naar het aanliggende gebied. 
Door zijn eenvoud, iets verdiepte ligging 
en groene voorzetwanden, gaat de folly 
subtiel op in het landschap.

Toelichting op het ontwerp
Locatie zes leent zich uitstekend voor onze 
folly. Het is een onopvallende verscholen 
plek in het totale gebied. Doordat de 
besloten en verhoogde bosrand de locatie 
deels visueel afsluit, wordt je nieuwsgie-
righeid geprikkeld. Wat bevindt zich achter 
het groen? Via het slaapkamerraam op 
de verdieping van de periscoop word je 
beloond en zie je tussen de boomtoppen 
door en er overheen wat je op het maai-
veld niet kunt zien. De footprint van de 
woning is weloverwogen gevormd naar de 
situering van de bosrand.
De iets verdiepte ligging van de folly is 
geïnspireerd op een loopgraaf. Het 
landschap loopt totaan de rand, waaruit 
de periscoop de niet zichtbare wereld 
zichtbaar maakt. Op geringe afstand van 
het pand wordt een verticale groene wand 
opgetrokken uit het landschap, die zorgt 
voor extra camouflage en een schuilplaats 
voor dieren. Met respect voor de natuur, 
is het oppervlak ervan gelijk aan de 
footprint van de folly (35 m2). De 
woningbrede voordeur bereik je via een 
smalle gang tussen de groene wand en 
de woning, alsof je daadwerkelijk in een 
loopgraaf bent beland.

02|05vooraanzicht schaal 1:100 zijaanzicht rechts  schaal 1:100

principe dwars-doorsnede principe langs-doorsnede 

wat steek er net boven de bomen uit? de zuidzijde van de vakantiewoning inbedding in het landschap
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De buitenruimte binnen beleven
Eenmaal in de recreatiewoning, begint de 
ontdekkingstocht op de begane grond, 
waar het leef-, kook-, eet- en sanitaire 
gedeelte op compacte wijze zijn ontwor-
pen. Verscholen onder de verhoogde vloer 
is tevens voorzien in een (extra) logeerbed 
voor twee personen. De benedenruim-
te heeft één groot raam (de deur), van 
waaruit je de openheid van de locatie 
kunt beleven. En met geduld en de nodige 
nieuwsgierigheid dieren kunt zien, zoals 
bijen, vlinders en reëen.
De slaapkamer bevindt zich op de 
verdieping, afgezonderd van de begane 
grond. Of toch niet? Via 
spiegels die met de hand kunnen worden 
bediend en naar wens worden gedraaid, 
krijg je een kijkje in de slaapkamer of 
(via het slaapkamerraam) naar buiten. 
Het concept van de periscoop is daarmee 
ook doorgetrokken in het ontwerp van de 
binnenruimte.

03|05achteraanzicht schaal 1:100 zijaanzicht links  schaal 1:100

plattegrond “begane grond” plattegrond verdieping

interieur, leefgedeelte zicht naar boven, de spiegels laten het landschap van buiten beleven uitzicht door de boomkruinen vanuit de slaapkamer

de bovenkamer van de periscoop, slaapkamer met zicht op de spiegel
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Materialen en kleuren
De recreatiewoning is opgebouwd uit 
twee prefab volumes die aaneengescha-
keld/gestapeld zijn. Het derde element 
vormt het koppelstuk met de ontsluiting 
van de verdieping.
De gevel is afgewerkt met een speciaal 
plaatmateriaal dat een camouflerend 
effect heeft. Het extravagante Rockpanel 
Chameleon Groen-Bruin (mat metallic) is 
voorzien van een laag die een verrassend 
effect heeft op de kleurbeleving. Afhanke-
lijk van het perspectief en de werking van 
(zon)licht verandert de kleur van groen 
naar bruin, passend bij het kleurenpallet 
van het omliggende groen. De folly zal 
hierdoor soms opgaan in zijn omgeving 
(als een kameleon), of er juist verrassend 
uitspringen (als een kever). Zo zorgt het 
materiaal net als in de natuur voor veel 
dynamiek.
De bouwkundige binnenwanden zijn met 
hout afgewerkt, namelijk met De ESB Plus 
constructieplaten. Dit is een zeer ecolo-
gisch vriendelijk plaatmateriaal zonder 
toevoeging van formaldehyde lijmstof. De 
inrichtingselementen, zoals de trap, de 
keuken, de inbouwkast, de tafel worden 
gemaakt van grijs betonplex. Een 
constructieve plaat waarmee we alle 
inbouwelementen kunnen opbouwen en 
die direct zijn afgewerkt. 
Het grijs en hout aan de binnenzijde 
zorgen voor contrast tussen buiten en 
binnen en nodigen daardoor extra uit om 
het buitenleven naar binnen te trekken, 
via de periscoopopeningen en spiegelre-
flecties, zoals hiervoor beschreven.

De constructie van de groene wand die 
voor de periscoop wordt geplaatst, 
bestaat uit vrijstaande opgebouwde 
korven van staalgaas, wat als klimhulp 
dient voor wilde kamperfoelie en andere 
inheemse planten voor insecten, solitaire 
bijen, vogels en vleermuizen. 

04|05

korven staalgaas tbv groenwand buitengevel rockpanel chameleon groen-bruin bouwkundige binnenwanden ESB Plus inrichting elementen betonplex grijs gevel Bird protecting glas | binnen spiegels

referentie rockpanel chameleon 

buitenwanden:  Rc=4,7m2k/w

bu.betimmering Rockpanel Cameleon
vure stroken 22x50mm
dampdoorlatende regenwerende folie Miofol
12 mm ESB beplating
regelwerk 46x146mm.
Rockwool isolatie dik 150mm.
dampremmende folie Moifol
12mm ESB beplating
vure houten regelwerk 45x60mm
Rockwool isolatie 60mm.
12 mm gipsplaat .
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PRINCIPE details schaal 1a10.

gipsplaat dik 10mm

randbalk 71x196mm

minerale wol vol isoleren

bitum.dakbedekking
platdakisolatie kingspan  Rc=6,3m2k/w
dampdichte folie.
19mm underlayment
balklaag 71x196mm hoh 400mm (in het werk verdelen)
stroken 22x50mm
gipsplaat
stucwerk

vloerafwerking
Knauf Fermacell vloerplaten
ESB beplating dik 18mm.
dampremmende folie .
balklaag volgens berekening constructeur.
isolatie Rockwool dik 200mm
damp-open folie (kleur zwart).
vure stroken 22x50mm
Rockpanel Cameleon

Rc vloer = 6,3m2k/w

gevelbekleding Rockpanel Cameleon

gevelbekleding Rockpanel Cameleon

gipsplaat dik 10mm

aluminium kozijnen

gevelbekleding Rockpanel Cameleon gevelbekleding Rockpanel Cameleon

principe details 1:25 

detail 1.

detail 2.

detail 3.

detail 4.

detail 5.

detail 6.

4BIRD® - dezent aber wirksam

Die für ECKELT international geschützten 4BIRD®-
Designs sind auf ihre maximale Transparenz hin 
entwickelt. Bis zu 94 % der Glasfläche können klar 
durchsichtig bleiben und dennoch ihre maximale Wirk-
samkeit entfalten. Alle Designs erfüllen die Kategorie A 
und sind damit „hoch wirksam“. 

Auch ein Kostenvergleich mit aufgeklebten Folien 
spricht für die Verwendung eines langlebigen 4BIRD®- 
Designs.

4BIRD® ist eine dauerhafte Markierung mit geprüften 
Designs und abgestimmten Farben auf SECURIT-H. 
Die bekannten Sicherheitseigenschaften von ESG 
erlauben die Verwendung in jeder Bausituation,  
absturzsichernde Funktion wird durch eine  
Kombination im VSG erzielt.

Österreich setzt Maßstäbe

Österreichische Umweltanwaltschaften haben in den 
letzten Jahren Forschungsarbeiten unterstützt, die 
zum Ziel hatten, aussagekräftige und reproduzierbare 
Prüfmethoden zu erarbeiten. 

Dass Naturschutz in Österreich hohe Priorität hat,  
beweist die derzeit in Ausarbeitung befindliche  
ON-Regel 191040-Vogelschutzglas, Prüfung der  
Wirksamkeit. Die wissenschaftliche Grundlage lieferte 
die Prüfmethode der Biologischen Station Hohenau-
Ringelsdorf durch den Flugtunnel II. Diese reprodu-
zierbare Methode ist geeignet, das Kollisionsrisiko 
zuverlässig zu beurteilen. Vögel kommen dabei nicht zu 
Schaden. Sie werden nur für einen Versuch verwendet 
und danach unverzüglich freigelassen.

Internationale Anerkennung fand diese Prüfmethode 
bereits in den USA, eine baugleiche Anlage wird dort 
errichtet. 

Die Hohenauer Experimente machen deutlich,  
dass nur hohe Wirksamkeiten (9:1), wie von  
Rössler & Laube 2008 empfohlen, als Schutzziel  
betrachtet werden können. Dies ist durch den Einsatz 
von intelligenten Produkten schon heute möglich. 

1.
3.

4.

5.

6.
2.
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Met respect voor onze 
leefomgeving
Wij vinden het belangrijk om duurzaam te 
ontwerpen en te bouwen, voor de huidige 
en toekomstige generaties. Daarom 
gebruiken we zoveel mogelijk duurzame 
en herbruikbare materialen. En kijken we 
hoe mens en natuur respectvol naast el-
kaar kunnen verblijven. Mocht de woning 
in de toekomst niet meer gewenst zijn, 
dan willen wij dat de locatie weer aan de 
natuur teruggegeven kan worden zonder 
sporen achter te laten.

Het gevelmateriaal Rockpanel Chameleon 
heeft een ‘Environmental Product Decla-
ration’ (Environmental Profiles Certificate 
No. 427) toegekend gekregen en 
‘Rockpanel Durable plaatmateriaal’ 
beoordeelde het materiaal als de beste in 
hun categorie met A+ voor diverse 
gevelconstructies. Naast deze beoordelin-
gen van het milieuprofiel en de 
Greenbook live registratie, verleende het 
BRE voor Durable tevens een ECO_EPD, in 
overeenstemming met EN 15804.
De binnenwandafwerking die in het 
interieur gebruikt wordt, is door ’ESB 
Plus constructieplaat’ gecertificeerd met 
het ‘Blauwe Engel’ en het ‘Sentinel Haus 
certificaat’. 
Alle materialen worden opgenomen in 
een gebouwpaspoort, waardoor 
materialen na gebruik te identificeren zijn 
en daardoor herbruikbaar zijn indien het 
object gedemonteerd moet worden.
Voor het gebruik van materialen zal altijd 
gekeken worden of er toepasbare 
materialen beschikbaar zijn in de databank 
van o.a. insert-insert.

Het bebouwde oppervlak wordt, zoals 
eerder genoemd, gecompenseerd middels 
verticaal groen. Dit groen is een gelaagde 
open structuur waardoor het een gunstige 
locatie is voor het nesten van vogels en 
het bevestigen van een vleermuiskast. 
Middels de toevoeging van houtelemen-
ten is de wand tevens geschikt voor wilde 
en solitaire bijen. 

05|05

zoekgebied 11,5 mx 11,5 m bebouwd opp 35 m2 terras opp 25 m2 footprint 60 m2

verticale doorsnede zuid | noord  met aangrenzend landschap verticale doorsnede west | oost met aangrenzend landschap

volume van 2 bouwlagen met koppelstuk voor de ontsluiting 165 m3 het bebouwde oppervlak  vind je terug als groene wandreferentiebeeld

referentiebeeld groene wand

    zuid          noord west         oost

entree naar de woning - loopgraaf zicht op inbedding van de periscoop kijk venster = venster = 1 grote taatstdeur  


