Living Tree Pavilion
Een levende boom is een van de oudste
constructiematerialen die onze aarde
heeft voortgebracht. Bomen hebben een
uniek ingebouwd optimalisatieproces
wat geen enkel ander constructiemateriaal bezit. Ze zijn in staat zwakke plekken
in de constructie te repareren en reageren
op veranderende belastingen door extra
hout aan te maken daar waar ze het nodig
hebben.

Op vier meter hoogte wordt een bezoekersplatform geplaatst welke uiteindelijk
door de bomen gedragen zal worden.
Berekend is dat de levende constructie
en de daarbij behorende levende
verbindingen na ongeveer 8 jaar sterk
genoeg zullen zijn om deze belastingen
af te kunnen dragen.

Het Living Tree Pavilion is een paviljoen
waarvan de draagconstructie bestaat uit
met elkaar vergroeide lindebomen die
paarsgewijs in een cirkel worden
geplant. Twee bomen worden telkens
naar elkaar toe gebogen en door middel
van twee verschillende levende en groeiende verbindingen met elkaar verbonden.

Axial weld

A living tree is one of the oldest building
materials earth has created. Trees have a
unique built-in optimalisation process
that no other building material has They
are able to repair weaknesses in their construction, and can respond to changing
loads by producing extra wood where
they need it.
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A visitors platform will be created at a
height of four meters. This platform will
eventually be supported by the trees. Calculations show that this living construction and it’s joints will be able to support
this load after approximately eight years.

Het Living Tree Pavilion is geconstrueerd uit
levende bomen die op een prachtige
manier samenwerken in één systeem
waarin er ruimte is voor de wensen van de
gebruiker, een ruimte in balans met de omgeving, waar mensen zich op hun best
voelen en waar de constructieve mogelijkheden en de technische potentie van de
bomen ten volste wordt benut.

Zoogentverbinding

The Living tree Pavilion is a structure
whose substructure consists of fused
pairs of lime trees that are planted in a
circle. Sets of two trees are bent towards
eachother and connected with two
types of living and growing joints.

The Pavilion is constructed with living trees
that work together in one system with
room for umput by the user. A space in balance with its environment. where people
feel their best and where the constructive
possibilities and technical potential of the
trees are used to the fullest.

