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Het plan “Bospoort Paviljoens” dat bestaat uit 3 delen, is ontworpen om als geheel 
en als enkel, vrijstaand paviljoen een iconische uitstraling te hebben.  
Het iconische karakter wordt voornamelijk gevormd door de massieve en dichte 
gevels langs de snelweg. De dichte gevels worden enkel doorbroken door een 
aantal lijnen die de dynamiek van de snelweg volgen. 

Op maaiveldniveau onder de gebouwen zijn de parkeergarages gesitueerd, die 
meer dan voldoende parkeerplaatsen hebben. Ook is er een fietsenstalling 
aanwezig. 
Via twee monumentale trappen kan men de brandcentres en kantoren op de 
verdiepingen bereiken. Per paviljoen zijn er naast brandcentres en kantoren 
genoeg voorzieningen zoals toiletten, bergingen enz. om volledig onafhankelijk te 
functioneren. 

Per laag is er minimaal 1100 m2 aan brandcentres aanwezig in ieder paviljoen.
Door de twee extra lagen van paviljoen drie wordt ruimte gecreëerd voor nog meer 
brandcentres en kantoren en een dakterras. 
Door de bruto verdiepingshoogte van 4,2 m zijn de ruimtes eventueel ook voor vele 
andere functies geschikt.

De brandcentres met afmetingen variërend van 50 m2 tot 500 m2 hebben een vrij 
uitzicht door de open gevel aan de entree-zijde. 
De gevel aan de rijksweg-zijde biedt een doorkijkje naar de snelweg en de voorbij 
razende auto's, maar beschermt de gebruikers tegen de geluidsoverlast en de 
stank.

Het plan “Bospoort Paviljoens” bestaat uit 3 paviljoens langs de rijksweg A4.
De hoofdentree bevindt zich precies in het verlengde van de Laan Bospoort die 
duidelijk
versterkt wordt door een statige bomenrij.

De gevels van deze gebouwen reageren heel sterk op hun directe omgeving.
Aan de rijksweg-zijde zijn de gevels nagenoeg gesloten om de overlast die gepaard 
gaat met een snelweg tegen te gaan. Er zijn smalle, transparante sneden in deze 
gevels gemaakt om een indruk te geven van alle activiteiten die achter de gevel 
plaatsvinden, zodat mensen geprikkeld worden om een bezoek te brengen aan dit 
gebouw.   
 
De gevel aan de noordzijde is juist heel open om de bezoekers uit te nodigen. De 
uitstraling, vormgeving, kleur- en materiaalgebruik van de afzonderlijke 
brandcentres is direct waarneembaar vanaf de straat, zodat bezoekers gelijk weten 
waar ze moeten zijn.
Dit maakt verdere borden, lichtbakken en andere reclame-uitingen overbodig.   
Bij de kopgevels kan het open karakter ook voor reclame-uitingen gebruikt worden. 
De strakke vormgeving van de gevels vormt een helder kader voor de diverse 
reclame-uitingen, zodat het algehele beeld nooit rommelig wordt.

De gevels bestaan voornamelijk uit glas aan de open zijden en beton aan de 
gesloten zijde. 
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