
Het bruidspaar bepaald de sfeer!

Ontworpen door Erwin Post





Ontwerpvisie
Voor het ontwerp heb ik gekeken naar de trouwlocaties die er zijn in de buurt van 

Emmen. Dat zijn over het algemeen “romantische” en culturele plekken, zoals 
bijvoorbeeld het Veenpark en het 

kerkje in Sleen etc.. 
Deze sfeer moet je dus niet willen weerleggen in het 

trouwpaviljoen van Emmen. Het trouwpaviljoen is een modern tijdloos gebouw, 
waarvan het interieur niet meer van deze tijd is. En nodigd je daarom niet uit 

om daar de dag van je leven vast te leggen. Vandaar dat ik gekozen heb voor een 
modern, sfeervol en uitnodigend interieur met diverse moderne technieken.  

De ruimtes zullen heel praktisch en sfeevol ingericht worden.  
Tevens wil ik het bruidspaar de mogelijkheid bieden om niet alleen de muziek uit 
te laten kiezen voor de ceremonie. Ik wil ze ook de mogelijkheid bieden om de 

hele ruimte de kleur te geven die zij wensen d.m.v. bestuurbare Led verlichting. 
Het bruidspaar bepaald de sfeer! 
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Het oude verschenen tapijt zal plaats maken 
voor een praktische en toch sfeervolle PU 
vloer in een leem kleur. Deze word door het 
hele paviljoen geplaats. Alleen in de kleine 
zaal komt deze vloer wit zijn. 
Als het bruidspaar de grotezaal binnen loopt 
zal het via een rode loper naar een 
uitnodigende bank lopen waar zij samen met 
de bruidskinderen op plaats nemen voor de 
ceremonie. Achter hen staat een half ronde  
“harmonicawand” die iedere kleur kan 
aannemen. Dat door middel van Led 
verlichting. En achter hen staat een 
sfeervolle lamp van bewerkt zijde. 
De bezoekers stoelen worden vernieuwd met 
een ruimtelijk en toch warm/sfeervol karak-
ter. Diverse wanden worden bekleed met een 
ecologisch golvend plaatmateriaal, deze 
bestaan uit bamboepulp en rietpulp.

Aan mij de schone taak om de inrichting van 
dit paviljoen weer uitnodigend, 
vernieuwend, praktisch toegankelijk 
en sfeervol te maken.In het ontwerp voor 
het trouwpaviljoen heb ik getracht om voort 
te borduren op de basis van het ontwerp van 
het gemeentehuis. Duurzame, ecologische 
en verandwoorde materialen zullen ook 
worden toegepast. Tevens is het ontwerp 
gebaseerd op moderne technieken op het 
gebied van verlichting en audio systemen. 

Het ontwerp



Het plaat materiaal wordt aangelicht met 
een bestuurbare Led verlichting. Daardoor 
zal er een prachtige werking van schaduwen 
en kleuren ontstaan. Zo kan de zaal in 
iedere gewenste kleur worden verlicht zoals 
het bruidspaar dat zou willen hebben.
In de kleinere trouwzaal zal het systeem 
plafond vervangen worden door een 
spanplafond. Ook deze wanden zullen door 
Led verlichting aangelicht worden. Het licht 
effect komt het beste uit de verf in deze 
ruimte omdat er weinig daglicht 
binnenkomt. Bij de entree wordt een 
ontvangst/uitgifte balie geplaatst met 
daarachter kasten met een horeca 
mogelijkheid, uitgifte mogelijkheid voor 
recepties e.d. Tegen de wand tegenover de 
entree zal een hoge gecapitonneerde bank 
geplaatst worden.

En in het midden een rond plateau waarop 
een selectie werken van Emmer kunstenaars 
geplaatst kan worden. Garderobe zal 
vernieuwd worden. Het geheel zal een 
uitnodigende sfeer uitstralen vergelijkbaar 
met de Lobby van een hotel.
De toilettengroep zal geheel vernieuwd 
worden met een algemeen toilet en een 
invalide toilet.
Het interieur van het  gebouw zal waarnodig 
van een nieuwe laag verf voorzien worden.
Aan de buitenkant van het gebouw zal de  
glazen kunstwerkwand gerepareerd worden 
en diverse raamkozijnen zullen onderhoud 
krijgen en zo nodig vervangen worden.



Voorzetwand: In de grote trouwzaal voor 
de geglazuurde bakstenen wand en achter 
het bruidspaar wordt een gebogen wand 
geplaatst van polyethyleen. Deze wand lijkt 
op een grote trekharmonica en het is 
geluidsabsorberend, lichtdoorlatend en 
lichtabsorberend. In de wand  wordt Led 
verlichting met RGB besturing verwerkt, 
zodat deze iedere kleur kan krijgen, die 
keuzen is voor het bruidspaar.

Verlichting: De wanden met golvende 
plaatafwerking worden aanlicht met een 
energiezuinige LED verlichting met een RGB 
besturing, zodat de wanden iedere kleur 
kunnen krijgen. Omdat de platen van de 
wanden golvende vormen heeft, gaat het 
samenspel van schaduwen en kleuren een 
prachtig dieptewerking geven.  

Vloer: Een praktische vloer, blijvend 
elastisch, zeer kleurvast, eenvoudig te 
onderhouden, scheuroverbruggend, slag en 
stootvast en vloeistofdicht. Gekozen voor 
een harde vloer op basis van polyurethaan 
harsen met een zogenaamde “vleug”. 
Op het balkon komt nieuwe project tapijt.

Wanden: Diverse Wanden bekleden met een 
ecologisch golvend plaatmateriaal,  
bestaande uit bamboepulp en rietpulp. De 
uitstraling van de wanden krijgt hierdoor 
een “meerwaarde”, zowel praktisch en
geluidsabsorberend als vernieuwend. Alle 
wanden worden geschilderd in de 
neutrale kleuren.  

Het materiaal



In de ontvangstruimte komt een balie voor 
uitgifte daarachter komen kasten. Verder 
komt daar een grote gecapiconneerde bank 
met daarvoor een plateu.

Toilettengroep: De toilettengroep word 
vernieuwd. Deze wordt rolstoel  vriendelijk. 
Er komt 1 invalide toilet en 1 gewoon 
toilet, de ruimte voor de wasbak is ruim 
genoeg voor een rolstoel. 

Audio visueel: Er komt een mogelijkheid om 
via b.v. skype de ceremonie bij te wonen, dit 
wordt verwerkt in een 3 a 4 tal verrijdbare 
platte kasten, die op meerder plekken 
gebruikt kan worden.

Een aantal grootse staande lampen van 
bewerkt zijde zal de huwelijks voltrekking 
nog meer “sfeer”en warmte  geven. 
Bestaande verlichting in het plafond 
vervangen door energie zuinige 
verlichtingsbronnen.

Meubilair: Het bruidspaar en bruidskinderen 
komen op een bank te zitten met een 
zithoogte van minimaal 45 cm. 
Twee nieuwe ranke ronde witte tafels op 
trompetvoet, voor de trouwakte. 
Publieksstoelen vervangen door stevige meer 
transparante koppelbare en stapelbare 
stoelen met kunststof kuip en metalen slede 
onderstel. Oude stoelen worden hergebruikt 
op het balkon. 
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