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Uitspanning Knus, Delft
Opgave
Ontwerp voor een permanente
uitspanning die voldoet aan
de eisen voor de horeca, als
vervanging van het semipermanente pannenkoekenhuis
Knus in het recreatiegebied
Delftse Hout, met inbegrip van
verhuur van roeiboten en waterfietsen. Een belangrijk eis van
de opgave was het imago van
de informele, knusse uitspanning zoals dat informeel was
gegroeid te behouden in en te
vertalen naar nieuwbouw. De
opgave werd in de vorm van een
prijsvraag aan twee architecten
bureaus opgedragen.
Ontwerp
In het ontwerp ligt de nadruk
op de versterking van het
vakantiegevoel en de sprookjes-

Knus Café-Pavilion, Delft
achtige omgeving door gebruik
te maken van on-Hollandse
architectuur. Het letterlijk
gerealiseerde prijsvraagplan
houdt het midden tussen een
Amerikaanse prairiebungalow
en een Zwitserse berghut.
Het houten gebouw, dat uit
de aarde lijkt op te rijzen, ligt
bij de langgerekte vijver die in
verbinding staat met het grote
meer van de Delftse Hout. Het
grondplan bestaat uit een diagonaal door elkaar geschoven vierkant en kruisvorm, waardoor
een achthoekig middendeel
ontstaat. Vier hoeken daarvan
zijn verlengd met rechthoekige
kamers: twee daarvan zijn bestemd om in een eigen nis grote
gezelschappen te ontvangen. In
de twee andere bevinden zich

de entree en de keuken, die
zijn verbonden met de bar. In
de open ruimte boven de bar
bevindt zich een speelhoek voor
kinderen. In het verlengde van
de keuken ligt het botenhuis.
Waranda’s vullen op de begane
grond de buitenruimte tussen
de vier uitgebouwde hoeken.
De constructie van het gebouw
bestaat uit gelijmde houten
spanten waarop een houten,
piramidevormige dakconstructie is gezet die eindigt in
een transparante glazen punt.
Ramen in de gevel en het dak
bieden een fenomenaal uitzicht
op de weelderige, parkachtige
natuur. Een glasstrook scheidt
de gevel van het dak en zorgt
voor lichttoetreding en ruimtelijkheid in het interieur. De

ramen in de gepotdekselde gevel op de begane grond zijn met
luiken afsluitbaar, de waranda’s
met schaarhekken.
Opmerkelijk is het zeer uitgesproken dak, dat is bedekt met
grote platen leisteen.

Brief
Design a permanent facility that
meets the requirements for the
catering industry to replace the
semi-permanent Knus pancake
restaurant in the Delftse Hout
recreation area, including
facilities for the rental of rowing boats and pedalos. A key
specification was to preserve
and embody the character of an
informal, cosy café which had
evolved over time in the new accommodation. The commission
was in the form of an invited
competition between two architecture firms.
Design
The emphasis in the design is
on the accentuation of the holiday mood and the picturesque
surroundings by employing

architecture that is atypical of
Holland. The competition plan,
a cross between an American
prairie bungalow and a Swiss
mountain chalet, was realised
without modifications.
The wooden structure, which
seems to rise up from the
earth, stands alongside the
elongated inlet that connects
with the Delftse Hout lake.
The ground-plan is composed
of a square and a cross that
interlock diagonally, resulting
in an octagonal middle section.
Four of its corners are extended
with rectangular chambers:
two of these are meant to cater
for large parties in a private
alcove. The entrance and the
kitchen, which are connected
with the bar, are situated in

the two other corners. In the
open void above the bar there
is a playspace for children. The
boathouse is a wing-like extension of the kitchen.
Ground-floor verandas fill the
outdoor space between the four
extended corners.

weather-boarded façade on the
ground floor can be secured
with shutters, the verandas with
sliding barriers.
A striking feature is the highly
distinctive roof, which is covered with large panels of slate.

The building’s structure
consists of adhesive-bonded
timber trusses on which the
pyramid-shaped wooden roof
structure rests, culminating
in a transparent glazed apex.
Windows in the façade and the
roof offer a phenomenal view
of the lush, park-like nature. A
band of fenestration separates
the elevations from the roof,
allowing natural light to enter
and lending the interior a sense
of space. The windows in the
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