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Een showcase. Zo omschrijft Gerben Kuipers 
The Natural Pavilion, dat volgens velen het 
hoogtepunt van de Floriade Expo 2022 was. 
Op het gebied van klimaatadaptief, energieneutraal 
en natuurinclusief bouwen met hout en andere 
biobased materialen, werd volgens de Noordereng 
Groep-directeur in Almere een nieuwe standaard 
neergezet. Een nieuw consortium, CircleWood, 
moet vanaf 2023 ook voor een doorbraak in de 
woningbouw zorgen.
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Houtkern 
bouwmethode 
is na zeer 
succesvolle 
Floriade klaar 
voor glansrol in 
de woningbouw
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Misschien komt-ie er ooit nog, een Oscar-waardige 
film gemaakt door… Gerben Kuipers. De Noordereng-
directeur steekt namelijk niet onder stoelen of banken 
dat hij eigenlijk filmregisseur had willen worden. 
Nadat hij niet werd toegelaten tot de Filmacademie in 
Amsterdam, raakte hij tijdens een wereldreis verzeild 
in de vastgoedwereld. Terug in Nederland verbaasde 
Kuipers zich over de traditionele lijnen waarlangs alles 
bleek georganiseerd. Eigengereid als hij naar eigen 
zeggen is, was hij niet van plan om zich aan te passen 
aan de gevestigde orde. Vanaf 1979 wierp Kuipers 
zich op als ontwikkelaar van onderscheidende 
gebouwen met een publiek maatschappelijk karakter, 
zoals bioscopen, theaters en horecapaviljoens. Nog 
voor hij dat onder de vlag van de Noordereng Groep 
begon te doen, was hij zijn tijd al ver vooruit door zijn 
bouwprojecten te beschouwen als… filmproducties. 
‘Met mij als regisseur en de medewerkers als cast en 
crew,’ legt hij uit. ‘Op voorwaarde dat je alleen voor 
het allerbeste eindresultaat gaat, zijn er verrassend 
veel overeenkomsten tussen beide sectoren. Net als 
een mooi gebouw begint ook een goede film met 
een idee. In de bouwwereld ga je van een eerste 
concept via een voorlopig ontwerp naar een definitief 
ontwerp, in de filmwereld van een boek of een idee 
naar een script en een storyboard. In beide gevallen 
speelt de financiering een belangrijke rol: pas als die 
rond is, ga je het team formeren dat het project gaat 
realiseren.’

FOCUs OP einDGeBrUiKers
Naast een focus op de eindgebruikers van het 

gebouw, zitten ook duurzaamheid, de behoefte om 
bouwprocessen te vernieuwen en de drang om de 
lat telkens weer een stuk hoger te leggen volgens 
Kuipers in het DNA van de Noordereng Groep. 
‘De drie grote CineMec-bioscopen die we hebben 
gebouwd in Ede, Utrecht en Nijmegen, zijn daarvan 
misschien wel het beste voorbeeld. Nadat we er in 
Utrecht in waren geslaagd om in zestien maanden 
tijd van niets naar iets te gaan, dacht ik: dat gaan we 
in Nijmegen sneller doen. Dat is gelukt. Optimaal 
gebruik makend van de nieuwe mogelijkheden die 
BIM bood op integraal ontwerpgebied, presteerde 
een uiterst deskundig en creatief team waarin alles 
partijen en disciplines vertegenwoordigd waren het 
om in acht weken tijd van een voorlopig ontwerp tot 
een definitief ontwerp te komen.’

Drie jaar nadat CineMec Nijmegen eind 2015 
was geopend, kregen de drie door de Noordereng 
Groep ontwikkelde bioscoopcomplexen de naam 
van het concern waar ze al sinds 2014 deel van 
uitmaakten: Pathé. ‘Dat we op het laatste moment 
hadden gekozen voor houten tribunes in de betonnen 
doos, was destijds eigenlijk al een heel duurzame 
en circulaire keuze,’ blikt Kuipers terug. ‘Dat maakte 
het immers makkelijker om het gebouw een 
tweede leven te geven, als de bioscoopfunctie ooit 
onverhoopt zou verdwijnen.’

UnieKe eiGensCHaPPen
De keuze voor hout was bepaald geen bevlieging: 

Kuipers is bijzonder gecharmeerd van het 
hernieuwbare bouwmateriaal, dat volgens hem over 
unieke eigenschappen beschikt op het gebied van 
onder andere constructie, losmaakbaarheid, comfort 
en brandveiligheid. ‘Tegenwoordig heeft iedereen 
het over de ‘houtrevolutie’, maar wij waren daar 
jaren geleden al mee bezig. Samen met een aantal 
partners leidde dat al voor de coronapandemie tot 
de ontwikkeling van de HoutKern Bouwmethode. 
Duurzaam, circulair, modulair en industrieel zijn 
de sleutelwoorden. Scholen, kantoren, hotels, 
woningen… Je kunt alles bouwen met de losse 
onderdelen, die bestaan uit CLT-hout en in fabrieken 
worden gemaakt. Alle LEGO-stenen, zoals ik ze zelf 
gemakshalve vaak omschrijf, worden vervolgens 
met vrachtwagens of binnenvaartschepen naar de 
bouwplaats getransporteerd en daar geassembleerd.’

Volgens Kuipers is de HoutKern Bouwmethode 
onder andere het antwoord op de enorme vraag 
naar woningen. ‘Bouwen gaat op deze manier 
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CineMec Theater Leidsche Rijn Utrecht inmiddels pathé Utrecht

CineMec theater 
Nijmegen Lent 

(inmiddels pathé 
Nijmegen)

imax zaal CineMec 
Theater Leidsche Rijn 
Utrecht (inmiddels 
pathé Utrecht)
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veel sneller, levert een kostenbesparing op en gaat 
gepaard met een veel lagere CO2-footprint en een 
veel gunstiger MPG. Tot vijf bouwlagen worden de 
houten modules vrij gestapeld en is geen stalen of 
betonnen constructie nodig. Bij hoogbouw tot wel 
zeventig meter wordt gebruik gemaakt van een stalen 
hoofddraagconstructie, waar de houten modules 
als het ware in en aan worden gehangen. Naast 
ramen van gerecycled glas heb je dan eigenlijk alleen 
nog gevelplaten van biobased materialen als vlas, 
olifantsgras en paprikaplanten nodig. Ik ben ervan 
overtuigd dat de teelt daarvan de Nederlandse land- 
en tuinbouw van nieuwe, duurzame verdienmodellen 
kan voorzien. De HoutKern Bouwmethode past 
naadloos in de biobased bouweconomie die ervoor 
kan zorgen dat industriële landbouw in Nederland 
plaatsmaakt voor kringlooplandbouw.’

enerGieHOteL eDe
Een bouwlocatie naast het huidige Pathé-

infotainmentcenter aan de A12 in Ede leende zich 
er heel goed voor om de HoutKern Bouwmethode 
voor het eerst op grootschalige wijze in de praktijk 
te brengen. Het ontwerp voor het 52 meter hoge 
‘EnergieHotel Ede’ was al gereed, toen zich volgens 
Kuipers in het vroeger voorjaar van 2021 een unieke 

kans aandiende. ‘De uitvraag voor het Rijkspaviljoen 
op de Floriade Expo 2022, die ‘Growing Green 
Cities’ als thema had. Uitgangspunten waren 
onder andere ‘denken vanuit het bouwsysteem’, 
‘een geautomatiseerd bouwproces’, ‘biobased’ en 
‘circulariteit vanuit eigenaarschap’. We besloten de 
handschoen op te pakken en een ontwerp te maken, 
uiteraard op basis van de HoutKern Bouwmethode.’

tHe natUraL PaViLiOn 
Met het ontwerp van ‘The Natural Pavilion’ 

lieten de Noordereng Groep en zijn partners vijftien 
andere consortia achter zich. In negen maanden 
tijd werd op houten heipalen een paviljoen van drie 
verdiepingen gerealiseerd dat een vloeroppervlak van 
1.000 m2 heeft en voor 95 procent uit hout en andere 
biobased materialen bestaat. ‘Parijs in de praktijk!’ 
en ‘The Natural Pavilion bewijst dat architectuur kan 
bijdragen aan de grote wereldproblemen van nu!’ 
zijn enkele van de vele loftuigingen die het paviljoen 
oogstte, onder andere van de bijna 600.000 mensen 
die er tijdens de Floriade Expo 2022 een bezoek aan 
brachten en niet uitgepraat raakten over de warme 
uitstraling van het houten en natuurinclusieve 
gebouw. ‘Aan de ene kant heb ik me bijzonder 
gestoord aan de vele negatieve publiciteit rond de 
Floriade,’ blikt Kuipers terug. ‘Aan de andere kant 
weet ik dat gemeentes, provincies, architecten, 
ontwikkelaars, akkerbouwers, stedenplanners, 
ministeries, natuurorganisaties, transitiemanagers, 
landschapsarchitecten, banken, investeerders en 
de (bouw)wereld het paviljoen hebben bezocht 
om geïnspireerd te raken en te leren over groene 
oplossingen zoals biobased bouwen, slimme 
waterbuffering, duurzaam funderen en parametrisch 
ontwerpen. The Natural Pavilion heeft maar liefst 
acht nominaties gekregen voor (inter)nationale 
architectuur awards en de HoutKern Bouwmethode 
op ongeëvenaarde wijze op de kaart gezet. Een betere 
showcase hadden we ons niet kunnen wensen.’

Met het ontwerp 
van ‘the natural 
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Koning Willem-Alexander opende The Natural pavilion op 13 april 2022

The Natural pavilion, rijkspaviljoen op Floriade Expo 2022
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Naast de HoutKern Bouwmethode, een slimme 
waterbuffer en een klimaatconcept dat is gebaseerd 
op een parametrisch ontworpen zonwering en 
natuurlijke ventilatie, was een duurzame fundering 
met houten heipalen en oplangers van hoog-
circulair beton en gerecycled kunststof een van de 
vele innovaties die in The Natural Pavilion werden 
toegepast. Conform de circulaire gedachte erachter, 
was het de bedoeling dat het gebouw zou worden 
gedemonteerd om elders aan een tweede leven te 
beginnen. Kuipers: ‘The star of the Floriade-show, 
zoals het paviljoen wordt genoemd, blijft echter nog 
drie jaar staan, als eyecatcher en middelpunt van de 
Flevo Campus die in Almere zal worden gerealiseerd. 
Als eigenaar van het gebouw vinden wij het prachtig dat 
het zo mooi en waardevol wordt gevonden, dat niemand 
er al afscheid van wil nemen. Dat het binnenkort wordt 
getransformeerd in een kantoor neemt natuurlijk niet 
weg dat het gebouw ook in de toekomst heel makkelijk 
en efficiënt uit elkaar kan worden gehaald, om op 
een andere locatie alsnog aan een tweede leven te 
beginnen. Ook daar kijk ik nu al naar uit.’

Als The Natural Pavilion over drie jaar wordt 
gedemonteerd, hoopt Kuipers dat de HoutKern 
Bouwmethode zich ook in de woningbouw al 
bewezen heeft. ‘Met partners als Oosterhoff 
Consultants & Engineers, Ferross Staalbouw, Lomans 
en Heko Spanten hebben we daartoe onlangs 
een nieuw consortium opgericht: CircleWood. 
Alle kennis, kunde, creativiteit en innovatiekracht 
die tot The Natural Pavilion hebben geleid, gaan 
zich onder die nieuwe naam richten op de vele 
huisvestingsvraagstukken die door gemeenten en 
ontwikkelaars aan ons worden voorgelegd. Onder de 
vlag van CircleWood, zal de HoutKern Bouwmethode 
in 2023 tot de eerste haalbare, betaalbare én 
circulaire woningbouwprojecten leiden.’

einDeLOOs HerGeBrUiKen
Binnen het consortium zal de Noordereng Groep 
zich volgens Kuipers vooral blijven onderscheiden 
als creatieve initiator en aanjager van nieuwe ideeën, 
partnerships en bouwprojecten. Op de valreep kan 
hij het niet laten nog een mooie vergelijking met de 
filmwereld te maken. ‘Hoe goed een film ook was, 
vroeger werd-ie alleen vertoond in de bioscoop, daarna 
wachtte de vergetelheid. Met al die televisiezenders 
en streamingdiensten als Netflix en HBO is dat 
tegenwoordig een heel ander verhaal, zoals ook delen 
van films eindeloos kunnen worden hergebruikt. Op 
vergelijkbare wijze gaan ook gebouwen die volgens 
de HoutKern Bouwmethode worden gebouwd een 
toekomst met twee, drie of meer levens tegemoet. 
Dat geldt ook voor de toegepaste bouwmaterialen, 
die niet meer na één keer worden afgedankt maar als 
onderdeel van de circulaire bouweconomie eindeloos 
kunnen worden hergebruikt.’

Naam: 
Gerben Kuipers
Bedrijf: 
Noordereng Groep
Werkt als: 
CEO/Entrepeneur
Vooral bezig met: 
innovatieve 
oplossingen voor 
multifunctionele 
gebouwen
Over tien jaar: 
Genieten van mijn 
bijdrage aan een 
andere bouwcultuur
Het kantoormoment 
van de dag: 
schetsen over 
mogelijke innovaties
Leukste collega: 
Alle medewerkers zijn 
onmisbaar en leuk
Buiten de deur naar: 
De film
Een deal met: 
Een nieuwe partner
Uitkijken naar: 
2023
Onmisbaar: 
inspirerende personen 
met een heel duidelijke 
opvatting
Belangrijkste persoon/
personen: 
Mijn eigen gereide 
familie
Aanvaarden: 
Dat je ouder wordt
Vrije tijd: 
Meer vogels gaan 
kijken
ZAKELijKE 
TERUGBLiK 2022
 
Welk cijfer geef je 
2022: 
8

Mooiste moment: 
Uitgeroepen tot 
mooiste paviljoen op 
de Floriade 2022
Beste zet: 
samenwerking 
met een groot 
ingenieursbureau
Leukste spontane 
ontmoeting: 
Ontmoeting met de 
koning bij de opening 
van The Natural 
pavilion 
Aan wie geërgerd: 
De Nederlandse pers 
over de negatieve 
berichtgeving over de 
Floriade
pERsOONLijKE 
TERUGBLiK 2022

Welk cijfer geef je 
2022: 
8
Welke film maakte 
indruk: 
Opnieuw gekeken 6,5 
uur naar NovoCento 
1900 van Bernardo 
Bertolucci naar 
aanleiding van de 
recente rechtse 
verkiezingsuitslag in 
italie. Gaat er werkelijk 
iets veranderen?
Zorgwekkend: 
Oorlog in Oekraïne /
opkomst van Trump
Geluk: 
Nog steeds genoeg 
energie om leuke 
dingen te doen

‘Binnen 
Circlewood zal de 
noordereng Groep 
zich vooral blijven 
onderscheiden als 
creatieve initiator 
en aanjager van 
nieuwe ideeën en 
bouwprojecten’

‘De HoutKern 
Bouwmethode 
is onder 
andere het 
antwoord op 
de enorme 
vraag naar 
woningen’

‘Gebouwen die volgens de 
HoutKern Bouwmethode 
worden gebouwd gaan een 
toekomst met twee, drie of 
meer levens tegemoet’

The Natural pavilion, rijkspaviljoen op Floriade Expo 2022


