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SAMENVATTING 

Het onderwerp van dit afstuderen is een nieuw ontwerp voor het 
Van Abbemuseum. 

Aan de hand van een aantal specifieke architectonische thema 's is 
gezocht naar een nieuwe wijze van tentoonstellen van moderne 
kunst. 

Het doel van de opdracht was het zoeken naar een nieuwe structuur 
die een grotere mate van heterogeniteit in de ruimtes zou opleveren 
waardoor het museum minder doods en kil overkomt dan dat vaak 
het geval is met hedendaagse musea. 
Eveneens werd gezocht naar een betekenisvolle relatie tussen de 
wezenlijk verschillende exposities. Hoe kunnen zij aan elkaar 
gerelateerd worden zodat zij daar beide profijt van hebben, doordat 
er bijvoorbeeld een spannende wisselwerking ontstaat. 
Een van de middelen die is gehanteerd is het verschillend gebruik 
van daglicht. Onderzocht is op welke wijze het museum van 
daglicht voorzien kan worden en wat dat voor consequenties heeft 
voor de structuur van het gebouw en de differentiatie van de 
ruimte. 
Vervolgens heeft het trapsgewijs uithollen van het ontwerp een 
nieuw motief aangereikt namelijk het introduceren van de 
binnengesloten buitenruimte. De reflectie van buitenruimte op de 
binnenruimte en andersom, is van wezenlijk belang voor de 
belevingswereld van het nieuwe ontwerp en verschaft tevens de 
mogelijkheid het daglicht diep in het gebouw te brengen. Deze 
twee begrippen waren dus sterk aan elkaar gekoppeld. De 
buitenruimte kan op haar beurt weer een middel zijn, wat een 
cruciale rol speelt met betrekking tot de relatie permanente-en 
wisselexpositie. 
Wat betreft de resultaten denk ik dat het verschillend gebruik van 
daglicht de structuur van het gebouw sterk heeft bepaald en als 
belangrijkste middel gezien kan worden bij het ontwikkelen van de 
heterogene ruimtes van het nieuwe museum. Verschillende 

verlichtingsprincipes zijn toegepast en hebben een ruimtelijke 
structuur gegenereerd die voldoet aan de gewenste verwachtingen. 
De resultaten zijn zoveel mogelijk getoetst met de computer met 
behulp van Accurender en Radiance. Niet zozeer om de exacte 
hoeveelheid ' lux ' te willen weten op een plek , maar om het effect 
van het licht in combinatie met de ruimtelijke opbouw te testen op 
zijn architectonische kwaliteiten als tentoonstellingsruimte. 
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INLEIDING 

De doelstelling van het afstudeerproject is het onderzoeken. op 
welke wijze de collectie van het van Abbemuseum opnieuw 
gehuisvest kan worden in een andere omgeving. zowel qua interieur 
als c.-;tcrieur. zodat zij meer aandacht zal genieten . 

Tevens was het van belang om een zinvolle integratie te realiseren 
voor de verschillende clusters waaruit het museum moest bestaan, 
waardoor het museum in zijn geheel beter zou functioneren . 

Die clusters zijn : 
- de tentoonstellingsrnimten (de permanente. de semi-permanente 
en de tijdelijke expositie) 
- entree .garderobe en hal. 
- aula. restaurant.bookshop en bibliotheek. 
- kantoorruimten en personeelskantine. 
- depot's en werkplaatsen. 

Gezocht werd naar een betekenisvolle relatie van de drie 
tentoonstellingsruimten die ik opnieuw gedefinieerd heb als 
·permanente e.-;positie ' en •wisselexpositie '. (de grens tussen ·semi
permanent' en · tijdel ijk ' was mij te vaag) . 
Een meer specifieke doelstelling van het afstudeerproject was het 
onderzoek naar verschillende bruikbare principes van de 
daglichttoctrcding in het museum. Gezocht werd naar een 
harmonieuze difTerentiatie van de lichtkwalitcit die zo het museum 
zijn eigen karakter moest geven en vervolgens moesten deze 
lichtkwalitciten bruikbaar z ijn voor het tentoonstellen van kunst. 
Ook is gezocht naar verschillende ruimteconcepten in relatie met de 
lichtprincipes om het museum aantrekkelijk te maken voor zijn 
bezoekers. De ideeën van de verschillende ruimtes zijn sterk 
gekoppeld aan de aard van de tentoonstelling dus z ij moesten wat 
betreft de vormgcYing aansluiten op het idee en het karakter van de 

e.-;positie (permanente of wissele.-;positie). gedacht moet worden in 
termen van bepaaldheid en 11exibiliteit. 

Meer algemeen is gepoogd een bescheiden standpunt in te nemen in 
de hedendaagse museumproblematiek. Moet het museum gehoor 
geven aan de huidige tendens op het gebied van het tentoonstellen 
van kunst door zich te gedragen als een soort moderne kunsthal of 
moet het gewoon neutraal tentoonstellen en zich onderschikken aan 
de kunst? 

Het praktisch en theotisch nut van het uiteindelijke resultaat is 
divers . 
Ten eerste geeft het ontwerp aan hoc verschillende concepten wals 
het klassieke model gecombineerd kunnen worden met meer 
eigentijdse wijze van tentoonstellen zonder dat het ontwerp 
uiteenvalt. 
Ten tweede wil ik het belang benadrukken van de heterogene 
structuur van het museum. niet alleen voor de bezoekers maar ook 
voor de moderne lrnnst . Het museum kan zo weer tot leven komen . 
en bovendien: kan de structuur \'an de moderne kunst ook niet als 
heterogeen beschouwd worden. 
Ten derde. daglicht in al zijn gradaties is een verrijking voor het 
museum. alle ingewikkelde constructieve foefjes om het licht 
difTuus te maken slaan de ruimte en de sfeer dood. Met het resultaat 
van het ontwerp wil ik dat aantonen. 

De opbouw van het afstudeerverslag is als volgt. 
Eerst wordt het museum in het algemeen behandeld. daarna volgen 
meer specifieke onderwerpen die voor dit afstudeerontwerp van 
belang waren. 
De eerste ontwerpbeslissingen als gevolg van de situatie worden 
uiteengezet in de beschrijving van de locatie . 
Daarna volgen de architectonische thema ·s die ingezet 1.ijn om het 
museum verder gestalte te geven. en het concept te formuleren . 
Als laatste volgen de tekeningen en computcr-rcndcrings die het 
uiteindelijke resultaat weergeven. 



MUSEA EN CONCEPTEN 

Het museum a ls gebou"vtype kent geen duidel ijke reglementering. 
geen ontwerpnormen en geen inhoudelijke of programmatische 
voorschriften die wel bestaan bij conventionele. meer functionele 
gebouwtypen . De schijnbare vrijheid en het zoeken naar 
rui mtelijkc concepten ligt bij deze opgave volledig open. Het 
concept van het museum is dieper geworteld dan in de opgave 
alleen . 

Evenals bij het ontwerp van een villa. is het ontwerp van een 
museum vaak een zeer persoonlijke zaak . De ideeën die je in de 
loop van de tijd hebt bedacht kunnen het meest direct hun 
uitwerking vinden in dit soort opgaven. juist door het ontbreken van 
duidelijke randvoorwaarden en het aanbod van de · Iege ' 
architectonische rui mie. 
De voornaamste functie van de villa namelijk 'het wonen ', wordt nu 
vervangen door het ' herbergen van kunst" . Zo ondefinieerbaar als 
het wonen is. zo ondefinieerbaar is het herbergen van kunst. Elk 
kunstwerk vraagt zijn eigen condities en de samenhang van de 
collectie kan op diverse wijze gerealiseerd worden. Ook de 
ontwikkeling en functies van het museum zelf veranderen in de loop 
van de tijd. 

In de loop van de tijd 1.ijn er zo vele concepten ontwikkeld over het 
museum . Meer spcci!ick kunnen de volgende ruimteconcepten 
onderscheiden worden. 
Als eerste de neo-klassieke ruimte-opbouw van het achttiende 
eeuwse pre-museale concept. De belangrijkste functie van het 
museum is kunst bewaren en exposeren. De kunst komt hier tot rust 
en wordt concreet leefbaar. de ruimteopbouw domineert en niet de 
architectonische ideologie. In het begin van de negentiende eeuw 
werden de eerste echte musea gebouwd: de National Gallery in 
Londen. Schinkel's Alles Museum te Berlijn. Leo von Klenze'a Alle 
Pinakothck te Munchcn c.a . Ze kenmerken zich door mooie 
geproportioneerde ruimten met monumentale zuilengalerijen. vaak 

zijn het kopieën of verbouwingen van de oorspronkelijke paleizen 
waar de collecties opgebouwd waren . 
In de twintigste eeuw ontstond het functionele museum . Dit concept 
kenmerkt z ich door de heterogene samenvoeging van f1mctionelc, 
contrasterende ruimten. licht-en donkereffecten. en differentiatie in 
ruimten. waarin elke ruimte met zijn verbeeldingskracht 
beantwoordt aan het daarvoor bestemde kunstwerk . 
Een vierde museumconcept vormt het nexibele museum. Een 
museumlandschap belichaamt het ruimtelijke idee hiervan.De 
omgeving van de tentoon te stellen kunst is hier veranderlijk. de 
conservator neemt de rol van de architect op zich door de ruimten 
keer op keer opnieuw in te delen door flexibele wanden in plaats 
van vaste muren. De Ncue Nationalgalerie in Berlijn van Mies van 
der Rohe is hier een duidelijk voorbeeld van. 
Het vijfde muscumtype dat in de jaren zestig sleed meer opkwam is 
hel atelier-museum. Het museum kan hier gezien worden als een 
verlengstuk van hel atelier van de kunstenaar. De werksfeer moest 
hier opgeroepen worden en de burgelijke achtergrond en ambiance 
werd zo vervangen. Het doel was de kunst in een actieve 
momentopname Ie ensceneren en het vervolgens aan het 
gecngageerdc museumpubliek Ic lonen. De huisvesting vond veelal 
plaats in oude fabriekspanden en andere interessante leegstaande 
gebouwen die de sfeer van arbeid en ruwe 11rnterialen opriepen. een 
voorbeeld is het Picasso Museum te Parijs of het museum De Pont 
in Tilburg. 
Het laatste fenomeen is het concept van de kunsthal , musea moesten 
kunstcentra worden waar het publiek de kunstenaars gewoon kon 
ontmoeten, waar je kon eten of concerten bezoeken en waar kunst 
niet werd getoond ter bewondering. maar gewoon te koop werd 
aangeboden . Wat voornamelijk voorop staal is de intensieve en 
dynamische ervaring. grote tentoonstellingen rondom een 
kunstenaar. stijl of een thema. zoals bijvoorbeeld 'Der Hang zum 
Gcsamtkunstwcrk · kenmerken de expositie. 

De verschillende concepten en voorbeelden van reeds gebouwde 
musea hebben hun duidelijke sporen nagelaten in mijn ontwerp voor 



het nieuwe Van Abbemuscum. Van\.vcgc de veelheid aan ruimtelijke 
motieven en verschillende gedachten over het functioneren van het 
museum kan het uiteidelijke resultaat gezien worden als een 
mengelmoes van de verschillende principes hierboven genoemd .. 

HET VAN ABBEMUSEUM 

Begin 1936 is te Eindhoven het Van Abbemuseum geopend. dat zijn 
naam ontleent aan die van 1.ijn stichter. de Heer H. van Abbe. De 
architect van het museum is A.J. Kropholler. Eveneens zijn in deze 
periode gebouwd Het museum Boymans-van Beuningen in 
Rotterdam en het Rijksmuseum Kroller-Muller in Otterloo. 
Juist in deze tijd is er veel over de betekenis van het museum 
gelilosofeerd (teksten van Valery en Proust zijn hiervan onder meer 
getuige). 
Schenkingen van schatrijke collectioneurs moesten in musea 
worden ondergebracht, met. naast het onstcrfclijkhcidsverlangen 
va n de schenker . als stimulatie: de opvoeding van het proletariaat. 
Ruimte typologisch gezien waren het voortzettingen van de 
negentiende eeuwse eclecticisme. gebaseerd op klassieke. volgens 
regels van de Ecole des Beaux-Arts gecomponeerde plattegronden. 
De schilderijen werden niet langer boven en dicht op elkaar 
gehangen (zoals nog steeds in het Mauritshuis te Den Haag). maar 
zij werden op ooghoogte opgehangen en op ruime afstand van 
elkaar. Gevolg hiervan was het onvermijdelijke chronische ruimte 
gebrek. In de jaren tachtig groeide de belangstelling voor musea 
tot ongekende hoogte met als gevolg veel uitbreidingen en 
nieuwbouw van musea in het algemeen . Zo ook hel Van 
Abbemuseum. In 1978 werd de uitbouw aan de achterzijde 
gerealiseerd maar al geruime tijd voldoet ook deze uitbreiding niet 
meer. 
De ruimtebehoefte is op dit moment ruim vier maal de omvang van 
de huidige ruimte. 

De collectie van het van Abbemuseum bestaat uit moderne kunst 
va n begin deze eeuw lot nu. Verschillende topwerken zijn ui t 
verschillende periodes aangekocht. De heer van Abbe schonk bij de 
opening een zesentwintigtal werken van contemporaine 
Nederlandse kunstenaars uit zijn particuliere collectie. hiertoe 
behoorde o.a. werken van Ja n Sluijters. Caret Willink, Wim 
Schumacher en Dirk Nijland. Van 1936 tot 1948 is geen enkel werk 
aan de collectie toegevoegd. In 1946 werd een nieuwe directeur 
benoemd: Mr E. de Wilde. 
Zo kort na de oorlog was geld schaars: maar zodra de gemeente 
wat meer mogelijkheden begon te krijgen sloeg De Wilde toe. Een 
nieuwe verordening op het museum bepaalde dat het 
verzamelgebied de internationale twintigste-eeuwse kunst zou zijn . 
De Wilde kocht een aanta l belangrijke werken van pioniers aan en 
vond dat het museum zich verder met eigentijdse kunst moest 
bezighouden. 
Belangrijke aankopen in die tijd waren werken van Bart van der 
Leek. Mondriaan. ChagalL Kandinsky. Delaunay, Braque. Leger. 
Beckman. Kokoschka en Picasso. Het niveau voor het verdere beleid 
was gedefinieerd. De werken daarna aangekocht vertonen een 
mooie reeks in de moderne kunst . De historische momenten in de 
moderne kunst vinden veelal hun vertegenwoordiging van een of 
meerdere werken in het Van Abbemuseum. De collectie en de 
verdere uitbreiding ervan verdienen dan ook alle aandacht. 
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MUSEUM .KUNST EN NEUTRALITEIT 

Op welke wijze kan nu de kunst in het nieuwe van Abbemuscum het 
beste tentoongesteld worden; wat is er specifiek aan en vraagt het 
om een bepaalde rnimtclijke structuur van het gebouw of om 
bepaalde lichtconditics. moet het getoond worden aan de omgeving? 
Tijdens de collegereeks van architectuur 4 met als onderwerp ' het 
museum belaagd' werden acht gastsprekers uitgenodigd. Zij allen 
waren architecten van musea . die de laatste tien jaar gebouwd zijn. 
Over het concept en een standpunt inzake de relatie tussen de kunst 
en de desbetrclTende architectuur waren alle architecten zeer kort en 
duidelijk . Bij alle ontwerpen "vas hun standpunt ten aanzien van de 
kunst een nederige en dienende. De architectuur moest wijken voor 
de kunst en moest z ich neutraal opstellen. Licht van boven. neutrale 
witte wanden en flexibele plattegronden en klaar ben je. 
Wellicht hadden zij gesproken met Georg Basclitz. die pleit voor 
een zo terughoudend mogelijke opstelling van de architect. 

1 ·oor mij is de oplossing eenduidig Ik bedoel hiermee dat het 
111useu111 alleen maar begrepen kan worden als een bewaarplaats 
van kun.~twerken, waarin die kunstwerken op een eenvoudige, 
volmaakte, door niels gehinderde en pretentieloze wijze bekeken 
moet kunnen worden. /)e museumbouwer kan niets doen 0111 deze 
hoedanigheid te veranderen. Kunstwerken bestaan onafhankelijk 
van de manier waarop ze worden geexposeerd en bekeken. !.ij 
hes/aan slechts in hun eigen hoedanigheid en als wilsbeschikking 
van de kunstenaar. /Juiten de technisch~/i111ctionele en 
architectonisch-esthe1ische criteria zijn er geen andere crileria 
waar hij rekening mee hoeji te houden !lij stelt zich op als niet
kunstenaar, namelijk als een ambtelijk, persoon/ijk o_f uit naam van 
de mode optredend individu. 
!lel beste licht komt van boven, de heste ruirnte \!l)()r dil doel heeji 
gesloten, hoge wanden, weinig deuren , geen zijramen, wel 
hovenlicht, geen losse inbouwwanden, geen plinlen, geen sokkels, 

geen panelen, geen weer.\piegelende vloeren en tenslolle ook geen 
kleuren. 

Het idee dat het museum de perfecte neutrale condities moest 
bezitten was in de aanvang van mijn afstuderen een nogal 
beklemmende en remmende factor. Vanaf het begin had ik reeds de 
gedachte om verschillende ruimtelijke concepten en lichtkwaliteiten 
te combineren in een enkel museumontwerp echter wat legitimeerde 
mijn gedachte. Vanuit de kunst moest geredeneerd worden . 

Wat dat betreft kwam het keerpunt bij het bestuderen van The 
Soane Museum in Londen. Een museum dat zich alles behalve 
neutraal opstelt en dat ontstaan is door de verbinding van drie naast 
elkaar gelegen woonhuizen. Het museum biedt een 
aaneenschakeling van spannende en steeds weer verrassende 
opeenvolging van verschillende rnimtes. kamers. gangen, nissen. 
schachten en binnenplaatsen. De sferen en stemmingen veranderen 
continu en de kunst en z ijn behuizing bijten elkaar niet , sterker nog. 
de specifieke ruimte en kunst lijken elkaar op het geschikte moment 
te ontmoeten en worden haast onlosmakend verbonden . Het gebouw 
doet z ich niet anders voor dan het is ; het speelt geen toneel. 
Dit museum sloot meer aan bij de gedachten die ik eigenlijk had 
hoc een museum te ontwerpen. frappant dat het feitelijk weer de 
woning is die door tranformaties een geschikte behuizing vormt 
voor de kunst. 

De gedachte werd nog verder versterkt door een a rtikel van Geert 
Bckaert :Fen gehouw waar de kunst haar in/rek kan nernen. 

De voorkeur voor neutrale museumarchileclllur heeft, waarschijnlijk 
iets te maken mei hel idee van beider ideale af,·1e111ming, van 
kunslwerk en omhulling, waarbij de omhulling voor het object 
terugtreedt, of volgens de regels van de verpakkingsindustrie het 
object beter aan de mens brengt. 1\/aar zodra er van af,·temming 
sprake is loopt het mis./)e universele harmonie van het volmaakte 
kunstwerk waarvan zowel architect als kunstenaar dromen, is alleen 
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l'(Wrlopig in een hoogst particulier moment te bereiken. f let hoort 
tot de aard van zo'n gelukkig moment dat men het zou willen 
hewaren, het voor de tijd hehoeden. Maar dat kan alleen door het 
anders Le maken. Elk gebouw, of het classicistisch, industrieel, 
romantisch of weel ik Fee/ is, hee/i zo zijn eigen rnanier om de 
leegte te omschrijven. Rond en met die leegte bouwt elk gehouw zijn 
eigen preciese betekeniskader op, waarin de kunst en de mens zijn 
plaats kan zoeken. Architectuur, de architectuur van het museum, is 
niet bij 111achte iets over kunst te zeggen. Ze weet niet eens dat kunst 
hes/aal. Maar door de architectuur kan het kunstwerk op een eigen 
en o,wen1anghare wijze tot .,preken komen. /:..-en moto van 
Motherwe/1: '/ let leven heefi de kunst niet nodig, maar wat een 
armzalig leven zonder kunst ·. Parafraserend zou men kunnen 
zeggen: het museu111 heeft de architectuur niet nodig,111aar wat een 
armzalig museum zonder archi tectuur. 

Hel formuleren van hel ontwerp voor hel nieuwe van Abbemuseum 
kon zich nu enigzi ns losmaken van hel idee dat kunst a lleen de 
·perfecte ' omgc\'ing verdraagt. Van nu af aan kon ik pullen uit mijn 
eigen architectonische fascinaties en beelden en de b,malc gegevens 
van hel programma van eisen en de nieuwe situatie. 

DE LOCATIE 

Gezocht is naar een nieuwe locatie voor hel museum in plaats van 
een uitbreiding van het oude gebouw. Ik wilde het museum opnieuw 
onder de aandacht van de bevolking brengen en meende daartoe een 
nieuwe plek op Ic zoeken. Alhoewel een eventuele uitbreiding 
interessante en meer bepaalde mogclijk11cdcn biedt is gekozen voor 
een nieuwe locatie om fr is en onbevangen een nieuw idee te 
ontwikkelen. 
De erfenis van hel oude gebouw en de aanhechting van oud en 
nieuw ,verd zo vermeden. Hel idee ,vas om hel van Abbemuseum en 
de stad Eindhoven in een nieuwe context Ic plaatsen en zo de stad 
en hel museum zich meer bewust Ic maken van elkaars 
aanwezigheid. Het idee van de kunsthal en zijn variatie van 
activiteiten wilde ik in die tijd toepassen op het ontwerp en daarom 
werd gezocht naar een opYallendcrc locatie waar het museum en 
het stedelijk leven zich meer zouden mengen. Waar nu hel PTT
kantoor staal aan hel stationsplein leek mij een inlerssante locatie 
voor een nieuw museum. 
Het museum wordt zo een herkenbaar element in de stad 
EindhoYen . In de toekomst 1:ou dil kantoor verdwijnen en er liggen 
reeds nieuwe plannen voor een nieuwe aanpak van de strook langs 
het spoor. Hel museum zou zo kunnen worden opgenomen in een 
nieuwe culturele lijn van Eindhoven . 
Echter de plannen voor de toekomst waren onbekend dus de 
gegevens beperkte zich tol de op dat moment aanwezige bebouwing 
en groen. 
Na de sloop van het PTT-kantoor rest een enorm uitgestrekt gebied 
·wal globaal de maten heeft , ·an 300 bij 60 meter. Het programma 
van het nieuwe van Abbcmuscum past hier vele malen in. De 
grenzen van het terrein tonen aan alle zijden een compleet ander 
beeld . Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de 
spoordijk van vier meter hoog, aan de zuidzijde aan de spoorstraat 
bevindt zich een appartementencomplex van 7 verdiepingen met op 
de begane grond wat horeca en kantoren . de oostkant wordt 
afgcbakent door de Dommel en westelijk ligt het stationsplein. De 
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eerste gedachte bij dit terrein was de grote schaal aan te pakken 
door het bou"vvolumc te ' stretchen ' over het totale gebied en op die 
wijze straten, pleinen en tuinen te introduceren in het gebouw en 
door op die wijze een soort stad in stad motief te ontwikkelen. Het 
museum als een nieuwe stadswijk va n Eindhoven. 
Verdere pogingen van dit idee met behulp van maquettes en 
computermodellen bleven steken op een vreemde verhouding van de 
schaal van het plan ten opzichte van z ijn omgeving . het leek alsof 
de stad en het nieuwe plan elkaar negeerde. Verschillende mutaties 
met het bouwvolume en de buitenruimte bleven haken op hetzelfde 
probleem. Geen raad wetende met de situatie heb ik het roer op dat 
moment compleet omgegooid. Het gebouwvolume werd 
teruggebracht tot een meer compacte vorm . de ruimte rondom zou 
meer moeten integreren met met z ijn omgeving en het museum 
wordt geplaatst op een meer gepaste afstand van het station. 
Het verkleinen en het verplaatsen naar achteren richting Dommel 
creëert een nieuw gebied tussen museum en stad. Het museum kan 
nu een meer subtiele relatie aangaan met de stad en het 
tussengebied kan deze relatie ensceneren 
Wat ontstond waren nu in feite twee ontwerpopgave; het museum en 
het plein met eventuele bebouwing als inleiding van het nieuwe van 
Abbemuscum . 
Het verschuiven van het museum is niet willekeurig. de plaatsing is 
zodanig dat de noordgevel uiteindelijk uitkomt in het verlengde van 
de tramstraat. Verder is de het doosvormigc bouwvolume op 
verschillende plaatsen uitgebreid. 
De ruimte resterend aan de achterzijde richting dommel ligt er nog 
verloren bij . echter de mogelijkheid om opnieuw de buitenruimte te 
introduceren diende zich aan maar nu in een geheel andere context. 
Ditmaal gaat het om een beeldentuin parallel aan de stationsweg en 
buiten de contouren van het gebouw. Om dit proces te begeleiden 
wordt een gedeelte van het museum deze richting opgeschoven . Wat 
ontstaat is een grote cxpositiehal langs een galerij met z icht op de 
beeldentuin. Het geheel wordt onttrokken van zijn omgeving door 
hoge wanden (3.5m boven m.v. ) rondom door te trekken die 
vervolgens een klein park inkaderen. 

Aan de westzijde wordt het plein voor het museum intiemer 
gemaakt door twee ingrepen: de wand aan de achterzijde. die dient 
als geluidswand en visuele barrière voor het spoorgebied wordt 
doorgetrokken richting station en dicht het gapende gat dat richting 
spoor was onstaan. Tegelijkertijd worden op lagere niveaus de 
kantoren en werkplaatsen uit het museum geschoven en crcëcrcn 
een blinde wand als decor voor het museumplein en meer specifiek 
het terras voor het restaurant. De blinde wand wordt alleen 
opengebroken door de puien van de bookshop, de haak gemaakt 
naar de stad bestaat nu uit de publieke cluster van bookshop. 
restaurant en entree. De entree aan deze zijde is voornamelijk 
bedoeld als ingang voor de publieke cluster zodat dit gedeelte 
onafllankelijk van het museum kan functioneren . 
De entree van het feitelijke museum ligt langs de stationsweg en 
begeeft zich nu meer in de luwte van de stad. 
De ingrepen en pogingen om tentakels uit te slaan naar zijn 
omgeving z ijn in dit geval meer middelen gebleken om het concept 
van het museum cnigzins losstaand van de omgeving te ontwikkelen 
dan dat 1.e een leidraad vormen voor de verdere ontwikkeling. Ze 
vormen als het ware een basement voor het autonome object. Het 
museum kan zich nu laten maken in rust en gedragen door 
bovengenoemde ingrepen met betrekking tot de situatie. 
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HET CONCEPT 

Hel concept laat zich niet duidelijk omschrijven . De voedingsbodem 
voor hel maken van dil plan is gelegen in de wens verschillende 
sferen en ru imtelijke ontwikkelingen samen te voegen in een 
harmonieus plan . Bij dil alles speelt de rol van natuurlijk daglicht 
in alle lagen van het museum een grote rol. Tevens was de relatie 
tussen de wisselc:xpositie en de permanente tentoonstelling van 
belang. Bij het ontwikkelen van het pla n laat de wissele:xpositie 
zich moeilijk inkaderen, de kunst die daar wordt geïnstalleerd in de 
toekomst is niet bekend en vraagt dus een zekere mate van 
llexibiliteil van het museum. terwijl de hang naar een bepaalde 
dramatiek in het toepassen van licht en ruimtelijke ideeën meer 
naar voren komt bij een grotere bepaaldheid van de wanden en 
vloeren . Vervolgens wilde ik door het toepassen van de ingesloten 
buitenruimte hel museum een c:xtericur verschaffen waaraan het 
interieur een zekere rust zou kunnen ontlenen die in contrast slaat 
met de stad. Uiteindelijk laat hel concept zich hel beste uileenzellen 
aan de hand van drie thema ' s: licht binnentuin/patio en permanent 
en tijdelijk tentoonstellen. die uiteidelijk als consequentie van elkaar 
gestalte krijgen . 

LICHT 

Om toch de de structuur en het concept te formuleren wil ik 
gebruikmaken van een drietal aspecten die op de directe 
architectonische verschijningsvorm van grote invloed zijn geweest. 
Als eerste en meest struklurerende wil ik de behandeling van het 
daglicht noemen . 
Om de statische en doodse sfeer van kunstlicht te vermijden wilde 
ik zoveel mogelijk gebruik maken van daglicht en dan lol in de 
diepste kern van mijn gebouw. 

De differentiatie van de verschillende lichtniveau ' s gedurende het 
verloop van de dag en afüankelijk van het weer zou van het bezoek 
aan het museum een spannende ervaring maken. 
Als je vaak musea bezoekt ontkom je niet aan de indruk dat de 

museumbouwers het haast onverdraaglijk vinden dat er gewoon 
daglicht is. Er wordt gespiegeld, gedempt. gekaatst en ook wordt 
met grote hardnekkigheid de factor tijd. hel verschil tussen het 
ochtend-. middag.- en avondlicht geëlimineerd. De moderne 
lichtbehandeling illustreert meer en meer de kunstmatige manier 
waarop met het kunstwerk omgegaan wordt. 
De relatie met de kunst wordt zo een kille en onpersoonlijke. Juist 
door het op verschillende manieren toelaten van zo onbelemmerd 
mogelijk daglicht was het streven om zo te komen tol de specifieke 
relatie van kunst en belichting. 

Om ten vole gebruik te maken van het daglicht zijn er een aantal 
ingrijpende beslissingen genomen. Bij de verticale opbouw wijkt de 
bovenliggende vloer steeds een twee of viertal meters terug ten 
opzichte van de gevel. drie doosjes worden a .h.w. in elkaar 
geschoven met de marges ertussen als toetredingsgebieden van het 
daglicht. De gevel wordt zo in zijn geheel één grote lichthapper 
voor buitenste wanden en ruimten rondom het museum. 
Door het voldoende hoog optrekken van de e:xpositiewanden aan de 
gevel wordt voorkomen dat hier het directe zonlicht binnentreedt. 
Dit motief wordt in zijn geheel rondom het museum toegepast. . 
Het idee van de gevel als een grote lichtvanger geeft ook het 
e:xterieur van het museum een specifieke en eigen karakter . Ook 
s'nachts zal dit een fantastische ervaring zijn als het kunstlicht via 
de schachten de massieve wanden achter de glazen gevel aanlichten. 
Het nieuwe van Abbcmuseum wordt zo een grote lichtbron in de 
stad. 

Vervolgens wordt het geveloppervlak vergroot door van binnen uit 
de doos uit te hollen. ook van binnenuit kan dus daglicht benut 
worden . In het hart van het ontwerp ontwikkeld zich nu een 
trapvormig uitgeholde buitenruimte om zo het licht te laten afdalen 
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101 op de laagste niveau ·s. Eveneens 1.ijn verticale lichtschachten 
ingebracht die de vloerve lden doorklieven en de lagere nivcau 's van 
bovenlicht voor.den. 
Het za l duidelijk 1.ij n dal deze ingrepen een grote inpact hebben op 
de organisatie. structuur en konstructie van het ontwerp. Zijn 
gedaante ontleend die voornamelijk aan al deze experimenten met 
het toepassen van daglicht. 
Het resultaat is een reeks van za len en ruimten met zijlicht. 
bovenlicht.schachten en combinaties hiervan. 

Belangrijke inspiratiebronnen wat betreft het toepassen van licht 
waren Tadao Ando. WaroKishi en Louis Kahn 

De Japanse architecten leveren schitterende voorbeelden van 
schemerige ruimte en mei hun architectuur in zware moderne 
materialen va ngen zij het ceu.,,vcnoudc Japanse spel van licht en 
schaduw en het gebied daartussen. 

De kracht van de meeste van Louis Kalm· s laatste gebouwen kan 
afgeleid worden van hun haast chemische integratie van massa en 
ruimte. Voor Kalm was massa altijd rationeel geanalyseerd als een 
vraag van structuur (the substance of the building) . terwijl de 
ruimte was gedefinieerd in meer mystieke termen van het 
natuurlijke licht ( the cnergy that broughl spacc Lo lifc) . De 
manipulatie van van zowel structuur als licht was essentieel in hel 
maken van 'de kamer ' .. welke voor Kalm het basis clement was in 
de compositie van zijn architectuur. 

'Architecture begins when 1he wal/s parted and !he columns 
becarne, admi lting lighl and creating a svstem of support al the 
same lime. !t was 1hus 1h01 the ear/i esl Greek temp/es had come inlo 
heing '. 
'The room is the heginning of architecture. Il is !he place of !he 
mine/. l'ou in !he room wilh its di111ensions, its struc/Ure, its lighl 
re.,pond to ils characler, ils .1piritual aura, recognizing that 
wha1ever the human proposes and makes beco111e a li fe. 7he 

- - ------

struclure o_/the room must he e1,ide111 to the room itse(f' Structure, J 
be li eve, is the giver of'light '. 

De mystieke kracht en dramatiek die uitgaat van licht is voor hem 
tevens on losmakend verbonden met de ·stilte' . Zijn ontwerpen 
getuigen van een unieke samenspraak van beide begrippen. Zelf 
sprak hij over : 'The 1hreshold where Si lence and Ught meets ·. 

Twee ontwerpen "vil ik noemen die een rol van reflectie hebben 
uitgevoerd op mijn ontwerp voor het nieuwe van Abbcmuseum. 
Kimbcll Art Museum en Yale Center for British Art. Alhoewel 
misschien niet direct herkenbaar in mijn ontwerp. zijn de motieven 
waar het bij deze ontwerpen om draait een leerzaam voorbeeld 
geweest voor wat ik nu eigenlijk wilde en waar ik naar op zoek was. 
Gctoont wordt hoc het ongrijpbare Licht 1.ijn gedaante kan krijgen 
in de architectuur en hoc de ruimte als hel ware getemd wordt en lot 
rust komt met behulp schijnbaar eenvoudige maar doeltreffende 
architectonische middelen. 

PATIO 

De ingreep van het uithollen van het volume ten behoeve van het de 
lichttoelreding gaat in samenspraak met het ontwerpen van een 
geconditioneerd buitenklimaat. 
Al vanaf het begin wilde ik de buitenruimte binnen de contouren 
van het ontwerp door trekken en de ruimtelijke ontwikkeling van de 
tentoonstellingszalen vergezelen van zijn inverse. 
Het idee was in eerste instantie om een verweven structuur te maken 
tussen buiten en binnen. 
Wal mij voor ogen stond was een kleine-schaal labyrinth van een 
oude stad. Door het creeeren van zijn eigen ' buiten ', wilde ik een 
neutraal referentiekader aanbrengen . Tevens had ik een vaag beeld 
van de combinatie met een tentoonstellingsruimte buiten. Door het 
aanbrengen van een grote 'patio· in het hart van het ontwerp. 
manouvreerd hel museum zich tussen de omgeving van de stad . en 
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de omgeving door haar zelf gemaakt . Het conflict waar het museum 
zich in bevindt namelijk de stad Eindhoven. en zijn voorzichtige 
pogingen daarmee te communiceren worden contrastrijk gepaard 
aan zijn eigen ' neutrale ' buitenruimte en zijn eigen stilte. 
De binnentuin in het museum is eveneens aangebracht ter orientatie 
en levert verscheidene interessante visuele relaties. Een glimp is op 
te vangen van nog te bezoeken za len en ve rlaten rui111tes. 
Ook geven ze de structuur en routing van het gebomv een zekere 
ade111pauze. na het bezoeken van een reeks van zalen kan men even 
ontsnappen aan de geslotenheid van het museum. 

Het ruimtelijke verloop van de buitenruimte heeft een trapvomigc 
gedaante en doorbreekt de vloeren op alle niveau ·s. Van boven naar 
beneden worden de buitenvloeren steeds kleiner totdat deze uitkomt 
nog onder het begane grond niveau . 
De snede die het hier maakt splitst het museum in tweeën. de entree 
en hal worden los gemaakt van de eerste museale ruimtes. Op deze 
wijze wordt het toepassen van de buitenruimte bij de entree van het 
museum dramatisch ingeleid. om te benadrukken dat de functie 
ervan alleen een ·decorfunctie ' is en dat deze ruimte niet 
toegankelijk is. wordt de buitenvloer hier bekJced met water. Hier 
buigt het rui111telijk verloop om en ontwikkeld zich lineair verder 
langs de galerij om vervolgens via een hellingbaan het park te 
bereiken. 

Een bepaalde plek ervan 111oet nog ui tgelegd worden. Op het 
bovenste niveau vormt het een gesloten patio. hier betreedt men de 
permanente expositie. De ruimtelijke verandering en de andere sfeer 
van het museum wordt hier benaderd. om dit duidelijk te maken 
wordt hetzelfde motie( het motief van het inkaderen van de 
permanente expositie binnen de contouren van de gevel.door het 
wijken van de vloeren ten opzichte van de gevel. met de 
buitenruimte herhaald. Een kleinere patio wordt ingesloten en een 
laatste beeld van buiten prijs gegeven. Men betreedt nu de zolder 
van het museum met alleen nog maar verlichting van boven en 
zonder vensters (op een na) . 

Het thema \'an de continuïteit rnn de binnengesloten 
buitenruimte.de relatie tussen binnen en buitenruimtes en abstractie 
van de 'surfacc ·. 

In het proces van het /.Oeken van een betekenisvolle relatie tussen de 
ingesloten buitenruimte \Yas het werk Yan Dm·id Chipperfi cld een 
belangrijke stimulans. Hier wordt de potentie van de zwijgzame 
intro\'ertc (buiten)ruimtc geïdentificee rd binnen het vocabulaire van 
de moderne architectonische taal. Bovendien levert de combinatie 
va n binnen en buiten een geheel eigen dynam iek. 
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PERMANENT EN TIJDELIJK TENTOONSTELLEN 

Beide verschi llende tentoonstellingsruimtes hebben in het ontwerp 
van het n ieuwe van Abbemuseum een compleet andere verschijning 
en ruimtelijke opbouw. 
Het vreemde bij het bedenken va n de tijdelijke 
tentoonstellingsruimte is het feit dat je niet weet waarvoor je het 
maakt. Welke uitspraken kun j e in architectonische z in formuleren 
ove r de onbekende kunst die er 1.al , ·erblijvcn , en die ook nog eens 
na een aantal weken of maanden plaats 1.al moeten maken andere 
kunst. 

Veel pogingen zijn gedaa n om vanuit een bepaalde gedachte over de 
integrati e van beide exposi tieruimten en de betekenis die zij konden 
hebben voor elkaar en voor het totale ontwerp een idee te genereren 
. die de basis en hel concept 1.ou vormen voor het museumontwerp. 
Geen enkel idee daarover bleek bestand te zijn tegen de twijfels di e 
meesta l boven kwamen na een aantal dagen. Het bestuderen van 
teksten over mogelijke manieren van het ensceneren van de 
tentoonstelling en de relaties die gelegd konden worden tussen de 
kunstwerken onderling bleven zweven in een voor mij 
onbeheersbaar of te wi llekeurig gebied en leek mij steeds meer een 
taak te z ijn voor museumdirecteuren og regisseurs. 

Het zoeken naar concepten die meer vanuit de architectuur zelf 
kwamen leverde een beheersbaarder ontwerpproces op. Het 
ontwikkelen van li cht- en mimteconcepten voo r hel museum werd 
even voortgezet zonder een directe renectie naar of dit nu wel of 
niet strookte met eerdere formuleringen en gedachten over de rela tie 
tussen ruimte en ku nst. 
Eén idee bleef wel overeind. De permanente collectie moest zich 
niet gaan openbaren als steeds weer temgkerendc spookbeelden. De 
steeds wisselende inhoud van de tijdelijke collectie moest de eerste 
confrontatie zij n van de bezoekers. zodat ze zich niet steeds weer 
door al die bekende kunst heen hoefde te wroeten. 

De consequentie van de genomen ontwerpbeslissingen die nu wel 
overeind waren blijven staan leverde eigenlijk de oplossing voor het 
dilemma. (U iteraa rd stonden de1.e niet helemaal los van ideeen over 
de ,vijze van tentoonstellen ). De structuur van hel gebouw nu 
bepaald hebbende leverde interessante gegevens op voor de 
inrichting van het museum. 

OPBOUW 

Bovenin wordt de permanente expos1t1e ingerricht. omdat het 
vereiste bovenlicht alleen hier haalbaar is. Het aantal mogelijke 
indelingvaria ntcn is hier laag. de bepaaldheid en de fragmentering 
van de ruimte maken cle1.e dus hel meest geschikt a ls omgeving van 
de permanente collecti e. 
De breedte en diepte verhoudingen van deze ruimte komen sterk 
overeen mei hel oude van Abbemuseum. evenals de zeer heldere 
routing ( omloop rondom het centrum). De plaltegrond en 
ruimtestructuur roepen associaties op mei klassieke gecomponeerde 
plattegronden uil de negentiende eeuw. De symmetrie. mei in het 
centrum hel binnenhof zijn overeenkomstig met hel bovenste niveau 
va n hel museum. 
Door deze krachtige kenmerken di stancïeerl het z ich cnigzins van 
de rest van hel gebouw. Daarbij wordt dit gebouwdeel ook nog eens 
ingebedt door de ruimte eronder mei zijn schachten waa rdoor de 
afstand met de gevel wordt gemaakt en het geheel geconserveerd en 
ingepakt wordt. 
Het motief van de vcrLelfstandiging wordt verder aa ngezet door de 
smalle trappen die in de gevelmarges zijn geplaatst. Deze spleten 
die evenal s de permanente expositie licht van boven krijgen vormen 
een waa rdige entree voor het domein va n de vaste collectie. Zo zijn 
de schachten. de trappen on de puien die de zwa re massa van dil 
deel tonen de mystieke elementen die van het geheim iets inleiden. 
Door de vaste collectie zo terughoudend op te stellen wordt iets va n 
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de nieuwsgierigheid opgeroepen. Het aantal vierkante meter is niet 
voldoende voor de gehele permanente collectie. dus een deel zal 
zich moeten mengen met de niet-permanente collectie. 

Onder dit niveau is de relatie met de patio het grootst. De 
consequentie die dit heeft voor de ruimte als tentoonstellingsruimte 
laat zich raden. Dit niveau werpt zich op als een buffer \'Oor zowel 
de ruimte boven als onder. 
De ruimte rond de patio vertoont door zijn grote puien vooral het 
publiek zelf . De buitenruimte is hier in alle richtingen te volgen het 
gebouw kan hier ademen en de bezoekers kunnen op adem komen. 
De manipulatie van de buitenruimte en dan vooral de inkadering 
ervan door overstekende balken en plaatsing van wanden brengen 
de schaal op een bescheiden en vriendelijk niveau. 

Het niveau daaronder wordt ruimer van opzet . een brede trap van 
vier meter sluit aan. ruime za len aan de spoor1.ijde vormen een 
reeks. een hoogste schachten bereiken dit niveau en waar dat 
gebeurt kronkelen de wanden eromheen om die plek te definiëren. 
Dit niveau is het laatste gedeelte van wisselexpositie en wil zich ook 
een pick verwerven op niveau. 

Daaronder komen we op begane grond niveau aan. bij de entreehal . 
Vanaf de entree moet je direct kiezen. of naar boven of naar 
beneden. Het gedeelte beneden voegt zich bij het restaurant. terras. 
auditorium. bookshop en leeszaal. Hier ligt de vertaling van het 
ritme van de stad Aan de kant van het station de horeca. 
auditorium en bookshop.aan de dommel gelegen het beeldenpark en 
ertussenin de grote tentoonstellingshal. Dit lineaire ve rloop is 
herkenbaar in de plattegrond. Door de aanéénrijging van al deze 
functies op dit niveau en door het mogelijk afzonderlijk 
fünctionercn ervan. zou hier een museum in het museum kunnen 
ontstaan met een geheel eigen karakter. Wellicht het karakter van 
een kunsthal. waar verschillende activiteiten de tentoonstelling 
omgeven en waar grote projecten worden uitgevoerd binnen de 
·onbepaalde' 

architectuur van de grote hal. 
De sheddaken in de hal zijn een middel om de ongedwongen sfeer 
te be,·estigen en de nadruk op de lichtkwaliteit af te wenden . 
Spanten in de dakopbouw maken de vloer kolommenvrij en 
ve rvolgens moet de maat van de ruimte veel mogelijk maken. ook 
de hoogte voorziet hierin. 
Nog één obstakel te overwinnen, in het midden van de plattegrond 
komen de centrale thema · s: de schacht. en het daglicht als gevolg 
van de ingesloten patio de boel verstoren. Eén pick concentrecrd de 
motieven van daarboven en daalt het diepste in en vormt de .1pi l van 
zijn tegenpool. Een synthese van kunsthal en zijn klassieke 
voorganger? 

DE GEVEL 

The envelope becomes the main research .field, beyond structural or 
:spatial organisations. Fnvelope as the area of articulation between 
interiur and exterior, where the public values 14' the architectural 
object are regislrated: the .face of the building In contrast to a 
large part of modern architecture, determined to make this 
boundary disappear, you should concentrate on de.fining it. 
generating new contructions without nostalgia.for lhe.form:/i111 ctiun 
identity -the 'primitive head'-. 

Alcandro Zaera in cl croquis van Hcrzog & de Meuron. 

De gevel van het museum vertoont in de lijntekeningen een 
schijnbaar saaie repetitie. maar door de gelaagdheid en 
transparantie ervan en haar accenten moet het een lcvcndig.diJTuus 
en schimmig beeld oproepen Of zoals Her1.0g & de Meuron het 
omschrijven als: 

Our best project the ones in which the visibility of the links (tussen 
de gevel en het interieur) has been reduced to zero, in which the 
links have beco111e so nu111erous !hal you don '/ see them anymore. 
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l:'i 1ery1hing !hen beco111es almust sel/evident . Such architec/Ure 
approaches !he smel/s and rock music rhat the musici an Brian Fno 
has cornparedfor their ahhility la .first affect people physical~v and 
emotional~v he.fore they are inlellectualfv aware of whal 's going 
on. 

De ve rschijni ng va n de gevel is afhankelijk van de veranderlijke 
spouwlaag. De schil van licht gezandstraalde glazen stroken gevat 
in stralen profielen loopt met verschillende afstanden langs 
verschillende materialen aan de binnenzijde van de spouw. Aan de 
bovenzijde wordt het geheel steeds transparanter in verband met het 
niet difuus hoeven maken van het daglicht ter plekke. 
Het geheel aan rijke schakeringen van transparantie en reflectie 
moet het juiste beeld vertonen voor het nieuwe van Abbemuseum. 
een grote lichtdoos rijk aan heterogene ruimtes. die zich telkens 
weer anders zullen openbaren. 

BEKLEDING 

De wanden kunnen afgewerkt worden als gewenst, maar \'00r de 
vloeren zijn verschillende materialen bedacht. In de permanente 
ruimtes worden de vloeren bekleedt met massief parket. De 
spiegeling doet hel goed in de gerenderde interieurpcspcctieven 
maar in werkelijkheid heb ik een doffe enigzins kleurloze/grijze 
vloer in gedachte die 1.0 een mooi contrast maakt met de wille 
wanden en het permanente karakter ervan bevestigd. 
Voor de wisselexposities zou het of gepolijst beton of marmoleum 
kunnen zijn. Liever beton omdat deze hel minste herhaalpatronen 
vertoont de spiegeling hoeft hier niet ongewenst te zijn. 
Voor het overige is het pallet vrij neutraal. laai de kleur maar van 
de kunstenaars komen . 
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HET PROGRAMMA VAN EISEN 

In grote lijnen heb ik mij hieraa n gehouden. /.eker wat betreft de 
functionele structuren en de ruimtelijke organisatie. die mogelijk 
moesten zijn tussen de clusters. Het Programma ,-a11 eisen heb ik 
overgenomen uit: 
·ondernemingsplan van abbemuseum '. opgesteld door het 
adviesbureau voor bouwtechniek b,· ( augustus 1989). 

Tentoonstellingszalen 
l .wisselexposities 1200 
2.semi-perm.expositie 1200 
3. pcrmanente expositie 1200 
hal.entree 400 

Publieke mimtes 
bibliotheek en leeszaal 350 
aula 266 
resaurant 130 
bookshop 80 

Overige ruimtes 
info en balie 30 
garderobe 60 
toillellen 110 

Deoots en werk12laatsen 
depots 900 
laad en losruimte 60 
goederenlift 2-1-
werplaatsen 300 

Kantoorruimten 
kantoomimten 250 
vergaderruimten 35 
kantine 60 

magazijn.a rchief 16 
1112 
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PERSPECTIEVEN INTERI EU R 

Overgang van het water naar 
de beeldentuin, met de galerij 
ernaast. 

Entree, met introductie van de buitenruimte 
in de vorm van de vijver. De plateaus in het 
water kunnen de sokkels zijn voor sculpturen. 
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Eerste verdieping, wisselexpositie 

ê.1anl.U 



Tweede verdiepbi~g. engebracht 
. ordt mn 

Daglicht w . de gevel. 
rges m . · d

oor de ma . combinatie . u 1s een 0 dit mvea l"k 
v1n exposities moge IJ • 



Combinatie van verschill ende 
lichtprincipes. Zalen en gangen 
lopen in elkaar over. 
De afwijkende hoogtemaat en 
de patio maken het mogelijk om 
in de zij wanden puien met 
matglas te verwerken. 

J~L 
w 



Venster boven de entree tegenover 
de pui met zicht op de binnentuin. 



Intimiteit van de nis. 

Verweving van buiten
en binnenruimte. 



Ingekaderde patio 
als inleiding van de 
perm. expositie. Perm. expositie, hoge wanden en 

bovenlicht. 



Hellingbaan 
laatste nivea naar het 
bepalen hier dedi~ sch_achten 
vonnen . .. delmg en 

v1erz1Jdige exp. wanden 

□u 



Trap naar het hoogste niveau. 
Laatste venster als beeindiging 
van het museum. 




