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Sassennest
te Sassenheim
Op initiatief van Stichting Beheer Park Rusthoff 
is dit nieuwbouw paviljoen tot stand gekomen. 
Het dient als onderkomen voor de vrijwilligers 
(parkklussers), van waaruit zij hun activiteiten 
kunnen doen. 

Tevens wordt de ruimte gebruikt voor educatieve 
activiteiten, t.b.v. de schooltuinleerlingen, en 
als theehuis voor de bezoekers van het park. 
Dit wordt ondersteund door de kleinschalige 
horecafaciliteiten. Daarnaast is er een ruimte voor 
materiaalopslag gerealiseerd. 



Het park is bijna 6 hectare groot. De hoofdopzet 
komt nog grotendeels overeen met de situatie van 
de tweede helft van de negentiende eeuw; een groot 
middengebied met een waterpartij in de vorm van 
een zwaan, omgeven door een bosachtige rand. Het 
park heeft een uitgesproken romantisch karakter, 
geïnspireerd op de Engelse landschapsstijl.

Het Park Rusthoff is in de tweede helft van 
de negentiende eeuw aangelegd als tuin van 
de voorname villa van de familie Charbon. 
Oorspronkelijk was de tuin het privé wandelpark 
van de bewoners van villa Rusthoff.
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geschiedenis van Park Rusthoff en conceptschets
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foto’s

De houten constructie is gerealiseerd met behulp van 
pengatverbindingen en deuvelverbindingen.

Het Sassennest is een paviljoengebouw gesitueerd in het Park Rusthoff in Sassenheim. De “English Heritage 
Buildings” over Engelse barns diende als inspiratie en uitgangspunt voor de uitstraling. Het paviljoen is 
geheel uit hout opgetrokken. De kolommen, balken en dakkap zijn van eikenhout. De gevelbekleding is van 
Western Red Cedar.

Hoewel het paviljoen aansluiting zoekt bij de kinderboerderij, gaat het niet ten koste van de eigen uitstraling. 
Het paviljoen ontleent haar karakter aan de dakvorm, de ritmiek van de kolommen en de afwisseling van 
open (transparant) en dicht (hout).

Het gebouw moest eenvoudig, sympathiek en karaktervol zijn. Eenvoud is gevonden in eerlijk materiaalgebruik. 
De constructie die grotendeels in het zicht is gelaten, de zichtbare houtverbindingen en het toepassen van 
natuurlijke materialen, dragen daar aan bij. De schaal van dit paviljoen en het gebruik van materialen 
die goed harmoniëren met het park, leveren een sympathiek gebouw op. Daarnaast fungeert de veranda 
(overdekt gedeelte rondom het paviljoen) als sympathieke overgang tussen het open park en de besloten 
binnenruimte.
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situatie en foto’s

Het interieur is ontworpen met respect voor de 
hoofdconstructies. De gesloten functies zoals 
toiletten, magazijn en meterkast, gaan schuil achter 
een lijnenspel van houten onderdelen in white-wash. 
Deuren en luiken zijn kozijnloos uitgevoerd om het 
lijnenspel te versterken. Eén element in appelgroen-
glossy afwerking conformeert zich niet aan het 
terughoudende interieur. Het keukenschot werkt als 
eyecatcher! Een printje met abstracte groene tinten 
doet denken aan ‘ingezoomde’ grasspietjes… een 
hint naar de functie van het paviljoen.

Het paviljoen past zich aan aan de kinderboerderij qua schaal, ligging en routing. Samen vormen deze 
gebouwtjes een ensemble op het eiland.


