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DE JUTTER

Van buiten.....

Een project van CAVERN VASTGOED, gelegen aan 
de Emma Boulevard in Hoek van Holland.
Een gevoelige inpassing aan de voet van het Fort.
Het buitenruimte-ontwerp van de Emma Boulevard is 
gemaakt door Ds+V Rotterdam.
Wat mij betreft had het horecapaviljoen iets meer 
uit het schootsveld van het Fort geschoven mogen 
worden.

De strikte stedenbouwkundige randvoorwaarden 
maakten de oplossing er bovendien niet eenvoudiger 
op. De gekozen vorm is een logisch gevolg van de 
aangeboden driehoekige locatie, maar wijst ook als 
een kompasnaald naar waar de Nieuwe Waterweg 
overgaat in de zee.

Het grasdak is een opgetilde footprint, waaronder zich 
een heldere tranparante horecagelegenheid bevindt.
Zicht naar alle kanten van de Waterweg.
De glazen gevels zorgen er tevens voor dat de ruimte 
tot in de punt van de driehoek goed valt te gebruiken.

De kozijnen zijn van onbehandeld western red cedar.
Een prima houtsoort voor aan de kust.

Later is het windscherm toegevoegd, waardoor het 
gebouw wat meer aan het gezicht wordt onttrokken.
Gezien de locatie is het wel begrijpelijk en heeft de 
plek voor de terrasbezoeker aan kwaliteit gewonnen.







DE JUTTER

Van binnen.....

Een helder en transparant gebouw.
Overal goed zicht naar de Waterweg.
Binnen krijgt de bezoeker het gevoel alsof het terras 
in het gebouw doorloopt.
De beleving van het water wordt binnen ook goed 
ervaren. De gekozen vloerafwerking versterkt dat 
gevoel.

Onder het gehele gebouw bevindt zich nog een kel-
derruimte.De toiletten en bergruimten zijn daar te vin-
den, maar er blijft genoeg ruimte over voor een grote 
bezoekersruimte geschikt voor feesten en partijen.

Een groter contrast tussen de ruimte boven en bene-
den kan er niet zijn. Transparante glazen gevelwan-
den versus ondoorzichtige betonnen keldermuren.

Van een zonnig terras tot in de kleine donkere uurtjes 
kan van de Jutter gebruik worden gemaakt.

Kortom een aanwinst voor Hoek van Holland.
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