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The Natural Pavilion is 

een gebouw met een 

MilieuPrestatieGe-

bouw-score van min- 

der dan 0,25. Op de 

Floriade toont DP6 

aan dat snel en bio- 

based bouwen moge- 

lijk is in een gebouw 

dat vele toepassingen 

kent en bovendien milieuvriendelijk en energieneu-

traal is. Foto: Scagliola-Brakkee.
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