Vogelkijkhutten in Tuinen
van West
In Tuinen van West zijn het afgelopen jaar
3 vogelkijkhutten geplaatst.
De hutten zijn ontworpen door studenten
van de Rietveldacademie. In 2015 hebben
bewoners en een vakjury uit 9 ontwerpen
deze 3 vogelkijkhutten gekozen. De
studenten vertellen hoe het ontwerp is
ontstaan en welke gedachten zij daarbij
hebben.

In between the gap
Ontworper: Dimitra Chrysovergi uit
Griekenland
Locatie: Roerdomp

De structuur is een dialoog tussen mens,
natuur en binnenruimten.
De buitenkant is ruw beton, terwijl de
binnenkant glad is. De draagbalken zijn
gemaakt van staal met een coating. Het
mag roesten, want dat is ander effect van
de natuur op constructies.

"In between the gap" is een vogelkijkhut
die de bescherming van een gesloten
ruimte biedt, omwille van langdurige
observaties, en tegelijkertijd het
bewustzijn verhoogt voor de natuurlijke
omgeving en haar elementen. Een
structuur die zich opent voor natuurlijke
fenomenen brengt de vogelaar dichter bij
zijn aandachtspunt, de natuur. Gedeeltelijk
beschermd vraagt de bezoeker zich af is hij
binnen of buiten?

Een vierkante buis die uit de grond groeit is
een unieke ruimtelijke en conceptuele
ervaring, een uitdagende constructie die
de zwaartekracht trotseert.
Ik beschouw vogelaars als een heel
bijzondere groep mensen. Ze besteden
hartstochtelijk tijd aan het zoeken naar de
zeldzame natuurlijke schoonheid van
vogels. De activiteit vereist een verfijnde
en rustige mentaliteit die het verdient te
worden geactiveerd door een omgeving
die fundamentele ideeën over de natuur,
binnenruimten en hun relatie tot de mens
ter discussie stelt.

Amfibion
Ontwerper: Natasha Oduber uit Aruba
Locatie: Lutkemeerpolder

Vogels spotten is gebaseerd op de pure en
onbaatzuchtige bewondering van de
natuur. Om vogels in hun natuurlijke
omgeving te observeren, moet je geduldig
en bewegingloos zijn.
Ik heb bij de bamboestructuur gekozen
voor voornamelijk verticale lijnen die de
lucht willen bereiken.
De vorm van cirkel naar zeshoek voor een
breed overzicht; een cirkel die in gelijke
delen is verdeeld, geeft altijd een
veelhoek. Op het lagere niveau creëren de
bamboemuren een opening voor de
waarnemer. Om vanaf boven te kunnen
kijken is een trap van bamboe
aangebracht.
Mijn bouwmateriaal is bamboe. Ik vind het
een uitzonderlijk materiaal, omdat het
bijna zonder manipulatie kan worden
gebruikt om een structuur op te bouwen.
De vogelkijkhut gaat met een eenvoudige
constructie op in de (natuurlijke)
omgeving.

270 Degrees
Ontwerper: Xuanhonh Huanh uit China
Locatie: Ma Braunpad

Dit project begon met een video van één
minuut over het vogelhuisje. Vanaf het
maken van de video heb ik mijn richting
bepaald: ik wilde me concentreren op
"kijken". Ik haalde mijn inspiratie uit de
periscoop, aangezien kijken of observeren
het enige doel van een periscoop is.
Ik koos de vorm van een periscoop en
vergrootte het tot een groot gebouw.
Maar later besloot ik dat ik het
persoonlijker wilde maken, dus ik
verkleinde het tot de maat van één mens .
En ik ontwikkelde nog twee vormen op
basis van dezelfde taal. Ik leerde van de
vogelaar dat kleur eigenlijk niet zo veel
invloed heeft op vogels. Wat er echt toe
doet, is de beweging. Dus deze vorm met
een mens erin beperkt ook de beweging in
het vogelkijkhuis.
Ik wil het graag van beton maken,
vanwege mijn persoonlijke fascinatie voor
ruwe materialen.

