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Dutch participation in Expo 2020 Dubai





Inleiding

Het Nederlandse paviljoen verwondert. Het doet een beroep op de universele

kracht van verbeelding. Verbeelding van de fenomenale kracht van de natuur

en de ingenieuze wijze waarop de mens zich hiertoe kan verhouden.

Het Nederlandse paviljoen beleert niet. Het brengt geen moraal, geen plicht,

geen doemdenken, geen ‘Planet B’. Het stelt zich open voor alle bezoekers en

biedt ruimte voor aandacht en betrokkenheid.

Het Nederlandse paviljoen is een tikje eigenwijs. Niet het mooiste meisje van de

klas willen zijn, maar een prikkelend statement maken over tijdelijke bouw en

circulariteit. Het slimste meisje van de klas. Met het mooiste karakter.

Het Nederlandse paviljoen inspireert. Het laat op de meest zintuigelijke manier

ervaren wat de schoonheid is van onze planeet en hoe mens en natuur hand in

hand kunnen gaan. Fenomenale ervaringen van stilte, warmte, koelte, licht,

duisternis, agricultuur, water en zand.

Het Nederlands paviljoen oogst energie, water en voedsel. Door slim gebruik te

maken van natuurlijke condities en door biotische fenomenen op duurzame

wijze naar onze hand te zetten.

Het Nederlandse paviljoen biedt Food for thought!
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Relatie ruimtes en onderdelen
Bezoekers komen direct vanaf de concours in de

invloedsfeer van het Nederlandse paviljoen. Er is geen deur,

geen barrière. De ruimtelijke ervaring van het paviljoen

begint al direct aan de concourse.

Deze route bestaat in feite uit twee mogelijkheden: een

rechtdoorgaande route voor de vip’s naar de vip lounge, of

een meanderende route naar de show voor de

dagbezoekers.

Deze route loopt via comfortabele hellingbanen langzaam

af, waardoor bezoekers ervaren dat ze afdalen onder

maaiveld. De route is deels open en deels overdekt. Bij het

begin van de route krijgen alle bezoekers een paraplu

aangereikt, die in de open omgeving kan worden gebruikt

als beschaduwing. En de paraplu prikkelt de

nieuwsgierigheid: regent het echt binnen?

Aan het einde van de meanderende dalende route

betreden de bezoekers de bodem van de ‘voedselberg’,

een donkere koele ruimte waar vallend water te horen is.

Een fenomenaal rustpunt op de Expo. In deze ‘grot’ lopen

de bezoekers vrij rond en beleven op een interactieve

manier het schouwspel.

Na dit eerste schouwspel stappen de bezoekers uit de

‘grot’ en betreden de feitelijke paviljoenvloer met zicht op

de groene buitenzijde van de ‘voedselberg’ en het

restaurant en de shop.

Via de shop bereiken de bezoekers een directe  hellingbaan 

die terug leidt naar de concours.

Vanuit de vip lounge leidt een trap direct naar de

servicezone achter het restaurant. Via deze trap hebben en

vips een directe toegang tot de ‘voedselberg’.

Doordat alle hoogteverschillen, zowel voor bezoekers als

voor de staf, worden overbrugd door hellingbanen kunnen

zware liften en roltrappen worden voorkomen.

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

AFBEELDING:

entree vanaf concourse  

hellingbanen  

‘voedselberg’  

paviljoenvloer

shop en restaurant  

VIP lounge

paddenstoelenkwekerij  

kantoren



De route naar Dubai Zoals de Expo 2020 een tijdvak van zes

maanden beslaat in een veel langere periode van voorbereiding en
nazorg, vormt de fysieke bouw ook een onderdeel van een
veelomvattend proces.

Hierin zijn alle stappen ondersteunend aan het thema en de
Nederlandse manier van verantwoord ondernemen. Met aandacht
voor sociale omstandigheden, als impuls voor innovaties en ter
inspiratie langs alle raakvlakken die de Expo 2020 en het
Nederlandse thema biedt.

Hierbij hoort onder andere het door ontwikkelen van de reeds
opgenomen biotechnologische innovaties en materialen, het
openstellen van het paviljoen als platform voor nog komende
ontwikkelingen in de periode 2018-2020 en de daadwerkelijke
voorbereiding en productie (groei) van bouwelementen.

Dit traject biedt veel kansen voor exposure, educatie en inspiratie.
Het Nederlands paviljoen zal daarom bestaan uit een symbiose van
afzonderlijk herkenbare innovaties, waarvan de regengenerator als
aanjager van de Nexus al vanaf het allereerste begin zal pionieren
op de locatie.
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De Nexus: energie – water – voedsel Waar in

historisch perspectief de wereldtentoonstellingen vooral een

etalage vormden voor nationale thema’s gaat het nu en in 2020
over onze planeet. Eén planeet en het besef dat er geen ‘Planet B’

is. Dit zorgt voor een wereldwijde agenda, waarbij het toenemende

tekort aan energie, water en voedsel alleen kan worden opgelost

door innovaties met elkaar te delen. Het Nederlandse paviljoen laat
dit zien door te reageren op de specifieke lokale omstandigheden

en deze te gebruiken als voedingsbodem.

Het gekozen thema: ‘Uniting energy – water – food’ is meer dan

een analyse van het probleem. Het is een basishouding van ons

lage land dat eeuwenlang bezig is met het aanpassen aan de
condities van de natuur. Niet door ervan weg te lopen als het

moeilijk wordt, maar door de symbiose te zoeken. Een welvarend

leven in het besef dat er een toekomst moet zijn voor de volgende
generaties en onze buren.

Dit vraagt om verantwoordelijkheid nemen voor je eigen omgeving.

Het Nederlandse paviljoen op de Expo 2020 toont dit in optima

forma. Het creëert een tastbaar ecosysteem dat in een gesloten

cirkel energie, water en voedsel oogst van natuurlijke bronnen
zonder de omgeving te belasten.

Bezoekers ervaren de condities van de natuur op zintuigelijke wijze

en worden erdoor geraakt. Het maakt ze bewust van de kracht en

nut van natuurlijke fenomenen als warmte, droogte, koelte, vocht,
licht en donker. En het inspireert en verwondert door de

overweldigende wijze waarop de statische ruimte en de

dynamische show ervaren worden.

Doelgroepen en doelstellingen Het aantal niet

Europese toeristen, met name uit het Midden-Oosten en India, zal
in verhouding tot Nederlandse en Europese bezoekers fors zijn.
Hierom en vanwege de economische agenda die Nederland voert in
het Midden-Oosten is de Expo 2020 bij uitstek een gelegenheid om
zakelijke.

Het grote aandeel van zakelijke en bestuurlijke bezoekers zorgt wel
voor een verschuiving van het zwaartepunt in de ruimtelijke
organisatie van het paviljoen. De viplounge en business faciliteiten
vormen geen secundaire component, maar juist de functionele kern
van het paviljoen.

Het maakt de boodschap van het Nederlandse paviljoen niet
wezenlijk anders; de kernwaarden van Nederland open, vindingrijk
en inclusief zijn voor iedere bezoeker hetzelfde.

De tentoonstelling/show heeft dan ook twee kanten; een actieve
kant (keuze om de show actief te beleven) en een passieve kant (de
show vormt een inspirerende achtergrond voor de zakelijke
activiteiten).
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Ambitie

We maken geen gebouw voor zes

maanden, of  een reizend paviljoen.

-
We maken een klimaatinstallatie die alle  

bezoekers een intense zintuigelijke 

ervaring  biedt van natuurlijke

fenomenen.

-
Waar zon, water en voedsel worden 

geoogst in  een energie neutrale

kringloop.

Het Nederlands paviljoen vormt dan ook een

ecosysteem. In de wijze waarop het omgaat met

energie, lucht, water, licht, warmte, vochtigheid,

zuurstof, kooldioxide etc. Maar ook in de wijze

waarop het aansluit op het grid van de Expo 2020.

Dit om een zo maximaal mogelijk resultaat te halen

op onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Dit houdt in dat we zo min mogelijk willen

verbruiken, maar datgene wat we toepassen zo

intensief mogelijk willen gebruiken. We maken de

keuze om na afloop van de Expo 2020 volledig met

‘lege handen’ te staan. Geen restmateriaal, alles

terug naar de bron of naar een volgende

toepassing.
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Schaal In een omgeving die vol is van prikkels biedt het

Nederlandse paviljoen een weldadige rust. Een ervaring die gelaagd
is en zintuigelijk. Een blijvende herinnering!

Centraal hierbij staat de schaal van het paviljoen. Een

monumentale ruimte, met afmetingen die maximaal zijn. Ruimte,
schaal, lichtval: het zijn allemaal aspecten die universeel zijn en

daardoor iedereen aanspreken. Het Nederlands paviljoen biedt

geen overprikkeling door ‘bling bling’, maar prikkelt door een
bewust geënsceneerde zintuigelijke ervaring.

Eén berg met biotische en abiotische kenmerken, centraal en

theatraal tentoongesteld in de monumentale ruimte vertelt het
complete verhaal. Het zoemt en het drupt, het ademt en het koelt.

Het prikkelt en verleidt, het kalmeert en intrigeert. Zonder te

schreeuwen vertelt dit object het verhaal van het Nederlandse
paviljoen: de verbinding die wij als land weten te leggen tussen

duurzame energie, watermanagement, agricultuur, circulariteit en
natuurinclusief bouwen.

De Nexus die al eeuwenlang onze cultuurhistorie bepaalt.
Nederland als gemaakt land en de hierdoor ontstane Nederlandse

kennis die internationaal zoveel bewondering oproept.

REFERENTIES:

1 Chipperfield, Neues Museum, Berlijn Cuypers
2. Amsterdam Centraal Station  Herzog & de 
3. Meuron, Tate Moder, Londen



reguliere  

uitgang

VIP ‘ by-pass’

reguliere  

entree

VIP ‘drop-off’

‘Voedselberg’

- projectie ‘loop’ op paraplu van 15minuten

Entree hellingbanen

- leiden bezoekers naar interieur

‘voedselberg’

Entree

- bezoekers krijgen paraplu aangeboden

Uitgang

- via rechte hellingbaan lopen bezoekers weer richting concourse

Paviljoenvloer

- restaurant

- shop

‘ Back of House’

- service en VIP

-kantoor

-paddenstoelen kwekerij

Route Het Nederlandse paviljoen kent één

voordeur; een voordeur voor iedereen. Dit is het beeld
dat wordt opgeroepen door de grote translucente gevel
aan de concourse, een beeld passend bij het open
karakter van ons land.

Bij betreding van de Nederlandse kavel wordt een
subtiel onderscheid gemaakt tussen dagbezoekers en
zakelijke bezoekers. De dagbezoekers sluiten aan in de
rij, die geleidelijk naar beneden voert als een grootse
entree. De zakelijke bezoekers betreden het paviljoen
via een bypass, die qua ervaring onderdeel is van
dezelfde entree.

De dagbezoekers komen na een cascade van een aantal
hellingbanen als onderdeel van de zintuigelijke ervaring
op de verlaagde paviljoenvloer. Na de show verlaten ze
de ‘voedselberg’ aan de andere zijde en komen op de
paviljoenvloer. Vanaf hier hebben ze de keuze om naar
de shop of het restaurant te gaan, of terug te gaan via
een hellingbaan naar de concourse.

De zakelijke bezoekers kunnen onafhankelijk van de
route van de dagbezoekers, kiezen om naar de
viplounge te gaan, of aan te sluiten in de rij die leidt
naar de show. In het geval de zakelijke bezoekers
ervoor kiezen om direct naar de viplounge te gaan,
lopen zij langs de ‘voedselberg’ via een alleen voor
zakelijke bezoekers toegankelijke route.

Hiernaast is er voor de vips nog een tweede route, via

de achterzijde van de plot direct aan de voor auto’s
toegankelijke straat. Hierdoor wordt een private entree

geboden, die direct leidt naar de viplounge.

Bezoekersstromen
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Voedsel dome De ‘voedselberg’ vormt de kern

van het Nederlandse paviljoen. Ruimtelijk,
communicatief, en functioneel staat het symbool voor de
Nexus en biedt het een intense ervaring van natuurlijke
fenomenen.

De binnenzijde van de ‘voedselberg’ staat in nauwe

relatie tot de buitenzijde. In deze ‘grot’ wordt een
kettingreactie op gang wordt gebracht door uit de

omgevingslucht geoogste regen en koude lucht. In deze

‘grot’ worden natuurlijke fenomenen als

temperatuurdaling, duisternis, vochtigheid, CO2 op

zintuigelijke manier ervaren.
Hiernaast wordt er nog een belangrijke schakel in de

keten geoogst in de ‘grot’ en op de ‘voedselberg’:

voedsel. In balans met de unieke omstandigheden

worden aan de binnenzijde paddenstoelen

(oesterzwammen) gekweekt en op de buitenzijde micro-
groenten (Cress).

Het oogsten van al deze natuurlijke middelen op een
beeldende en zinvolle manier belichaamt de essentie van
het Nederlands paviljoen: pragmatisch, prikkelend en
een tikje provocatief. De ervaring van al deze natuurlijke
fenomenen is direct, universeel en raakt alle zintuigen.

SCHEMA

1. regenval  
2. paddenstoelen groei
3. microgroenten
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OPBOUW
VOEDSELBERG

4. Strokengordijn

- bioplastic
- luchtsluis t.b.v. voedselberg
- zwart uitgevoerd om geen licht door te
laten
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5. Staalkabels

- kabels ondersteunen drainage buizen
- aan de kabels hangen houten panelen
- constructief verbonden met
staalconstructie

1. Houten panelen

- paddenstoelen voorafgaand hout vastgegroeid
- panelen hangen aan systeem van voor gespannen staalkabels
- bij oogsten volledig paneel af te halen en te vervangen

3. Drainage buis

- buizen steunen op
staalkabels

- kokos omhulsel t.b.v. isolatie

1.
2.
3.

AFBEELDINGEN:

drainage buis  
oesterzwammen  

microgroente Koppert Cress

2. Vegetatie Koppert
Cress

- microgroente
- totale lengte rondom dome 3170m

- dagelijks plukken voor gebruik shop en
restaurant
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OPBOUW DAK

1. Zand

- opgegraven zand
- tussen damwanden t.b.v. neutraal grond
depot

2.
Damwanden

- AZ24-700 profiel

3. Stempelramen

- stempelramen verstevigen constructie
- ondersteunen tevens
verdiepingsvloeren

6. Thermische
massa*

- PCM als thermischebuffer
- niet noodzakelijk voor energiebalans

- optioneel toe te voegen als extra
buffer

5. Zonnepanelen

- gekleurde zonnepanelen
- logo ‘ Dutch Dubai’ als patroon verwerkt
- laat optimaal spectrum voor microgroenten
door

4. Zonne
collectoren

- water in buizen warmt op
- zwarte afwerking zorgt voor

optimale
warmtegeneratieAFBEELDINGEN:

opgegraven zand wordt t.b.v. neutraal  
gronddepot tussen damwanden geplaatst  

zonne-collectoren

gekleurde, lichtdoorlatende zonnepanelen



Bouwfysica En Akoestiek
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Temperatuur Doel van de klimaatbeheersing in het Nederlands

paviljoen is om door een ecosysteem een aangenaam semiklimaat te realiseren. Dit

semiklimaat bevindt zich tussen een volledig geklimatiseerde binnenruimte zoals

gebruikelijk in Dubai en een te warm en zonnig niet beschaduwd buitenklimaat
overdag. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling om een geklimatiseerd gebouw te

realiseren, maar veel meer een met natuurlijke hulpbronnen geconditioneerde

aangename buitenruimte.

De zonnewarmte wordt tot een minimum beperkt door een deels gesloten dak als
zonwering te construeren en fotosynthese-selectief-pv-glas toe te passen. Dit glas

filtert het licht met de golflengte nodig voor fotosynthese en laat deze door. Het

overige licht wordt opgevangen en omgezet in elektriciteit.

De koele lucht die via de voedselberg de hal instroomt vormt de grootste koelbron.
De koelbron vormt de compensatie van de zonnewarmte die met het zonlicht

meekomt en de warmteproductie als gevolg van het metabolisme van de bezoekers.

Piekbelastingen door verandering van zonnestand, dag-nachtritme en meer of

minder bezoekers worden opgevangen door de warmteopslagcapaciteit van de
gebruikte bouwmaterialen, namelijk dikke stalen platen gevuld met zand.

De verwachte temperatuur zal fluctueren met een paar graden rond de 25°C in de

‘turbinehal’ en de back-of-house. Dit levert een aangenaam verblijfsklimaat op, in een

passende relatie tot de buitenruimte en lokaal gebruikelijke omstandigheden. In de
‘voedselberg’ zal de temperatuur circa 18°C zijn. Deze lage temperatuur in

vergelijking met de buitenruimte voegt een essentiële dimensie toe aan de beleving

van de show.

De nog relatieve koele lucht in vergelijking met de buitenlucht biedt de mogelijkheid om
de aangevoerde verse ventilatielucht voor te koelen. Een (zonne)schoorsteen zorgt

overdag voor het afvoeren van gebruikte lucht uit de hal.

Overdag maakt de absorptiekoelmachine extra koude die opgeslagen wordt in de

PCM-bollen. Deze worden ‘s nachts gebruikt voor koeling van de aanvoerlucht.

In de nacht is bovendien minder koeling nodig omdat de buitenlucht een lagere
temperatuur heeft en omdat er geen zonnewarmte de hal instraalt. Na

zonsondergang zal het bezoekersaantal naar verwachting en uit ervaring niet

substantieel verminderen.

In de nacht is bovendien minder koeling nodig omdat de buitenlucht een lagere
temperatuur heeft en omdat er geen zonnewarmte de hal instraalt. Na

zonsondergang zal het bezoekersaantal naar verwachting en uit ervaring niet

substantieel verminderen.

’s Nachts zal veel minder lucht uit de ‘voedselberg’ naar de hal stromen. Dan zullen
de strokengordijnen aan beide kopse zijden van het paviljoen wat open worden gezet

om de hal te vullen met aangename koelere nachtlucht. De thermische massa van de

bouwmaterialen zal voorkomen dat het te koud wordt. Bovendien zal het dak
beschermen tegen eventuele afkoeling door nachtelijke koude-uitstraling naar een

heldere hemel

Overigens is overwogen om die nachtelijke koude-uitstraling te oogsten om te

gebruiken voor koeling overdag, maar het is gebleken dat een heldere hemelkoepel in
de nacht weinig voorkomt in Dubai en daardoor op voorhand niet altijd effectief lijkt.

KLIMAAT:

1. Absorptiekoelmachine koelt lucht

2. Sunglacier technologie oogst water uit lucht

3. Water wordt omhoog gepompt t.b.v. micro groenten



G2G | B2B | VIP Doordat de viplounge één grote ruimte

is, is deze uitermate geschikt voor grote ontvangsten. De totale

vloeroppervlakte is circa 235 m2. De capaciteit bij een staande

receptie is ruim voldoende voor de gevraagde 100 personen.

De zonering van de vloer en de verschaling die optreedt door de

silo’s boven in de viplounge, maken de ruimte echter ook

comfortabel en intiem, voor het geval er minder bezoekers zijn.

De viplounge is voor meerdere doelen inzetbaar: ontvangsten,

presentaties of informeel netwerken. De gelijkvloerse toegang

vanaf de concourse en het zicht op de viplounge vanaf de entree

zorgen voor een laagdrempelig karakter.

Bij toegang tot de viplounge passeert men direct een ‘waterbar’.

Deze bar dient als hospitality desk en informele ontmoetingsplek.

Afhankelijk van het gebruik van de viplounge kan hier verdere

catering worden verzorgd.

De aparte vergaderruimte in de viplounge heeft een capaciteit

van 16 personen en is voorzien van een beeldscherm. Hiernaast is

op de bovengelegen kantoorvloer nog een extra vergaderkamer

beschikbaar voor maximaal

20 personen. De 360° presentatieruimte biedt plaats aan

maximaal 40 personen en de capaciteit van de luifelvloer bij

gebruik als auditorium is 60 personen.





Hellingbanen dagbezoekers entree
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Het Nederlandse paviljoen verwondert. Het doet
een beroep op de universele kracht van
verbeelding. Verbeelding van de fenomenale
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schoonheid is van onze planeet en hoe mens en
natuur hand in hand kunnen gaan. Fenomenale
ervaringen van stilte, warmte, koelte, licht,
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Het Nederlands paviljoen oogst energie, water en
voedsel. Door slim gebruik te maken van
natuurlijke condities en door biotische fenomenen
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Het Nederlandse paviljoen biedt Food for thought!



‘Voedselberg’



Restaurant en Shop



‘VIP lane’



VIP lounge



Nexus
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EVERYTHING STARTS WITH A CONNECTION

LinkedIn | Insta | Twitter: 

DutchDubai2020     DutchGulf2020

#DutchDubai #DutchGulf

Website

www.dutchdubai.com

Email

Niels.Bouwman@minbuza.nl

http://www.dutchdubai.com/

