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Onze huidige tijd wordt omschreven als een extase van 
communicatie. In de tegenwoordige mediamaatschappij 
zorgen de steeds verdergaande technische ontwikkelingen in 
de telecommunicatie en methoden van visuele representatie 
ervoor dat wij continu overspoeld worden door beelden. 
Televisie, faxen, fotokopieerapparatuur en computers zijn de 
virtuele vensters van de tijd van de elektronische snelweg, 
leidingen van digitale impulsen die het individu aan een 
wereldwijd communicatienetwerk linken. ‘We leven in 
een wereld waarin er steeds meer en meer informatie is, 
maar met minder en minder inhoud’, volgens de Franse 
cultuur theoreticus Jean Baudrillard. Het is juist in dit tot 
in oneindigheid strekkend gekloon van het beeld, deze 
oneindige verspreiding van het teken dat ervoor zorgt 
dat het teken op zich onzichtbaar wordt. Het heeft geen 
betekenis meer. Het zorgt ervoor dat het hele proces van 
kijken geen waardering voor diepte, perspectief of troost 
oplevert maar resulteert in een staren naar objecten zonder 
in deze dingen meer te zien dan het voorwerp.

Het is haast onmogelijk om een bouwwerk als een 
bouwwerk te zien zonder bewust te zijn van hun filosofische 
basis. Het blijkt dat een intellectuele houding essentiëler is 
dan de zintuiglijke belichaming in de concrete taal van het 
gebouw. De avant-gardistische architectuur toont zich eerder 
als een vorm van culturele kritiek, dan als een antwoord 
op een sociale opgave. Het opkomen van een nieuw 
toekomstbeeld, of beter gezegd het verlies van het huidige 
toekomstbeeld, blijkt de basis voor de idealen en ambities 
van de Moderniteit te vernietigen. Het wereldbeeld en het 
doel van de architectuur die onomstotelijk bleken geborgen 

in het concept van waarheid en ethiek, als ook in een 
sociale visie en betrokkenheid, zijn verloren gegaan. 

Het begint er echter op te lijken dat architecten steeds 
meer geobsedeerd raken in het beeld en het maken van 
beelden. De zintuiglijke stimulering door beelden kunnen 
een verslavend effect hebben dat het sociale en politieke 
bewustzijn erdoor afneemt en architecten zich laten 
verwennen in hun esthetische wereldje, afgesloten van de 
werkelijke beslommeringen van het alledaagse leven. Er 
wordt zelfs gesteld dat in de verstikkende wereld van het 
beeld de esthetiek van architectuur dreigt te veranderen in 
het onesthetische van architectuur, het verminderen van de 
kritische aandacht. De huidige interesse in het theoretiseren 
en verbaal uitleggen van architectonische gedachten 
en concepten onthullen een onzekerheid in de rol en de 
essentie van architectuur. Het is haastig op zoek zich te 
herdefiniëren en autonomiteit te geven door de cultuur 
van de consumptiemaatschappij te omarmen wat alles in 
entertainment lijkt te willen veranderen.

Wat er overblijft, is een samenleving van stompzinnige 
consumptie waar de mogelijkheid tot een betekenisvolle 
dialoog ontbreekt. In zo een samenleving is de enig 
succesvolle strategie er een van verleiding. Hierin is 
architectuur gereduceerd tot het oppervlakkige spel van 
lege, verleidende vormen waarbij de filosofie als een 
intellectuele laklaag gebruikt wordt om de toepassing van 
deze vormen te rechtvaardigen. De ruimte van beleefde 
ervaring is gereduceerd tot een gecodeerd systeem van 
het beeld. En met een toenemende nadruk op de visuele 

waarneming is er een gelijkwaardige afname te herkennen 
in andere vormen van zintuiglijke waarneming. ‘The image 
kills’.

Schijnbaar is deze ervaring niet alleen van deze tijd. ‘Het 
teken van een gebouw echt ervaren, is dat het zonder effect 
blijft op het platte vlak’, waarmee Adolf Loos zijn kritiek 
verwoordde op architecten die de edele kunst van het 
bouwen reduceerden tot louter grafiek. Mooie tekeningen 
betekenen immers niet dat ook het corresponderende 
bouwwerk de toets der kritiek kan doorstaan. Het door Loos 
ontwikkelde Raumplan levert, volgens zichzelf, wel de echte 
ervaring van het gebouw op.

Mediacratie

Las Vegas - architectuur als verleiding

Het verlangen naar het beeld
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Het centrale thema in de Modernistische architectuurtheorie 
was de representatie van het tijdruimtecontinuüm. Men zocht 
destijds naar het eeuwige leven door de beperkingen van 
de tijd te overkomen, terwijl tegenwoordig de bevrijding 
wordt gezocht in het doorbreken van de beperkingen 
van de ruimte. Het samendrukken van tijd en ruimte en de 
voortdurende afvlakking van de ervaring heeft gezorgd voor 
een eigenaardig samengaan van deze twee dimensies: het 
ruimtelijk maken van tijd en het tijdelijk maken van de ruimte. 
De virtuele wereld biedt hiermee ongekende mogelijkheden 
en vrijheden van creativiteit. Ongeremd door de geldende 
natuurwetten uit de echte wereld, kan de ontwerper zijn 
fantasieën de vrije loop laten. Interieurs maken die vele 
malen groter zijn dan het omhulsel waarin zij zich bevinden, 
fluïde vormen die reageren op signalen uit de omgeving. 
Vertaalt men deze ideeën echter naar de werkelijkheid dan 
krijgt men enkel een gestolde vorm waar elke virtuele idee 
uit is gevloeid.

Architectuur blijft een grote humane taak houden om te 
bemiddelen tussen de wereld en de mens en het moet 
een geloofwaardig sociaal en cultureel doel creëren om 
zichzelf te herdefiniëren. Volgens Juhani Pallasmaa zijn er 
de volgende vragen van belang voor de architectuur van 
tegenwoordig. Kan architectuur worden geworteld in de 
cultuur zodat er een ervaring van positie, plaats en identiteit 
ontstaat; kan architectuur een traditie herontwikkelen, een 
gedeelde opvatting die een basis biedt aan de criteria 
van echtheid en kwaliteit? Hiervoor heeft hij zes thema’s 
ontwikkeld die van belang zijn voor de architectuur in 
het nieuwe millennium, namelijk: Traagheid, Plasticiteit, 

Zintuiglijkheid, Echtheid, Idealisering en Stilte.

Bouwwerken zijn tijdsdocumenten en zij beschikken over 
de mogelijkheid om de tijd te vertragen. In plaats van de 
versnellende verandering en het gevoel van onzekerheid 
moet architectuur onze realiteitservaring vertragen om 
een ervaringsbewustzijn te kunnen ontwikkelen zodat 
veranderingen worden gezien en begrepen. Nu is 
architectuur verworden tot de kunst van het afgedrukte 
beeld dat is gemaakt met het snelle oog van de camera. 
De directheid van en de overvloed aan beelden zorgen 
er voor dat het zich losmaakt van de overige zintuigen 
en zich enkel op het oog richt. Met het verlies van het 
tactiele en de menselijke maat en detail wordt architectuur 
plat, immaterieel en onwerkelijk. Wanneer gebouwen 
hun plasticiteit en verbinding met de taal van het lichaam 
verliezen, dan isoleren zij zich in dit verre en afstandelijke 
domein van het oog. Architectuur moet weer leren om te 
gaan met materialiteit, zwaartekracht en zich de tektonische 
logica eigen maken.

In mijn opvattingen over architectuur voel ik mijzelf ook 
vertrouwd bij de thema’s die Pallasmaa aansnijdt. Een 
gebouw hoort zicht te wortelen in zijn omgeving, het 
hoort er een relatie mee aan te gaan. Deze relatie kan 
harmoniserend of contrasterend, letterlijk of figuurlijk zijn, 
maar het dient te vertellen dat het gebouw uniek is voor 
deze locatie. Zo is in de architectuur van Peter Zumthor 
het gebruikmaken van natuurlijke materialen uit de directe 
omgeving een manier om de eenheid tussen zijn sobere 
gebouwen en de omgeving waarin het staat aan te geven. 

Met mijn afstudeeropdracht wil ik de confrontatie aangaan 
tussen de eigenschappen van het beeld en mijn opvattingen 
over architectuur. De snelheid van het beeld tegenover 
de traagheid van het gebouw, het visuele tegen het 
gehele zintuiglijke ervaren, het immateriële beeld versus 
de echtheid van een bouwwerk, het geschreeuw van de 
visuele omgeving contra de stilte in het gebouwde. In de 
ontwerpopgave is deze confrontatie al aanwezig, namelijk 
het ontwerpen van een gebouw voor het Internationaal 
Centrum voor Beeldcultuur in Rotterdam.

NOX - de harde virtualiteit

Peter Zumthor - kritisch regionalisme
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In de loop der tijd werden de musea volgehangen met 
kunst en wat resulteerde in voor een overvloed aan visuele 
en artistieke informatie voor de bezoeker. Als reactie op 
deze overdaad werd rond 1930 het functionele museum 
geïntroduceerd. Dit type richt zich op het kunstwerk. De 
zalen zijn toegesneden op de kunstwerken en de presentatie 
van de kunst wordt ondersteund door de architectuur. 
Voorbeelden van dit type is het Boymans-van Beuningen in 
Rotterdam, het Van Abbemuseum in Eindhoven en het Kröller-
Müllerin Otterloo.

Door ontwikkelingen in de kunst zelf werden ook 
innovaties in de ruimtelijke organisatie van kunstmusea 
verlangd. De afmetingen van de kunstwerken van Noord 
Amerikaanse expressionisten, de dynamiek van de Pop Art, 

‘Architectuur maakt creëert museum, enkel de kunst of 
andere objecten maken het mogelijk voor een gebouw om 

een museum te worden.’ 
Geert Beckaert

Van de verschillende bouwtypen die men kan 
onderscheiden, is tegenwoordig het museum één van de 
meest interessante typen. Een derde van het totale aantal 
musea in de wereld is in de laatst vijftien jaar gebouwd. 
Daarnaast zijn er de laatste jaren meer boeken over het 
museum uitgegeven dan in de jaren ervoor. Als men de 
nieuwste trend in moderne architectuur wil ontdekken, dan 
hoeft men enkel naar de recent gebouwde musea te kijken. 
Het museum is in de loop der jaren verworden tot een 
prestigeobject. Elk zichzelf respecterende stad of regio heeft 
er een en elke zichzelf respecterende architect zou er één in 
zijn gehele carrière ontworpen moeten hebben.

De primaire taken van het museum zijn collectioneren, 
conserveren, restaureren, bestuderen en categoriseren van 
kunstvoorwerpen en deze tentoon te stellen aan het publiek. 
De kunstcollectie vormt het hart van het museum. Zonder een 
kunstcollectie is het museum een betekenisloos bouwwerk. 
De ontwikkeling van het museum als gebouwtype, heeft niet 
alleen te maken met de primaire taak van het museum, maar 
ook met de positie van het museum in de maatschappij. Tot 
ongeveer 1750 waren kunstwerk hoofdzakelijk opgenomen 
in privé-collecties en was het verzamelen van kunst een 
prestigieuze bezigheid van de aristocratie. Na de Franse 
Revolutie hebben de nieuwe leiders van de Franse republiek  
de koninklijke kunstcollecties openbaar gemaakt door deze 

in het Louvre, het voormalige koninklijke paleis, te tonen. 

Met het ‘Altes Museum’ in Berlijn, zorgde Friedrich 
Schinkel voor een keerpunt in de museumgeschiedenis. 
Dit type museum, het paleistype, werd bepalend voor 
nieuwe musea in Europese steden, niet alleen vanwege 
de architectuur maar vooral door de ordening van het 
gebouw. Geproportioneerde ruimten met monumentale 
colonnades maakten deel uit van de architectuur. Een 
monumentaal trappenhuis verbindt de twee verdiepingen 
met zalen, waarin op de begane grond sculpturen werden 
tentoongesteld en op de verdieping hingen de schilderijen. 
In het midden van het gebouw zorgde een koepelvormige 
ruimte voor een oriëntatiepunt voor de bezoekers. 

Museumarchitectuur

Centre Pompidou - Richard Rogers & Renzo Piano

Plattegrond Altes Museum - Friedrich Schinkel

National Gallerie - Ludwig Mies van der Rohe
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hyperrealistische objecten, landschapskunst, minimalisme, 
conceptuele kunst, videokunst, evenementen zorgden voor 
een breuk met de bestaande schema’s en concepten voor 
het tonen van traditionele kunstvormen. Deze kunstwerken 
hadden behoefte aan nieuwe ruimten. Dit zorgde voor een 
probleem voor bestaande musea. Naast deze ontwikkeling 
in de kunstwereld, werden er ook steeds meer musea 
opgericht die zich met andere onderwerpen dan kunst 
bezig houden. Hierbij gaat het onder andere om musea 
voor ambachtswerk, architectuur, industrie, wetenschap, 
technologie, auto’s, fotografie. Het gevolg hiervan is de 
ontwikkeling van het concept van een multifunctionele ruimte 
voor het tentoonstellen van kunst en andere objecten. Dit 
concept gaf de mogelijkheid om een flexibel programma 
te realiseren. De tentoonstellingsruimte veranderde in een 
neutrale, flexibele ruimte. De National Gallerie van Ludwig 
Mies van der Rohe, het Sainsburry Center van Norman 
Foster zijn er voorbeelden van. 

Maar met de realisatie van het Centre Pompidou van Renzo 
Piano en Richard Rogers werd vooral het monumentale 
museum overboord gezet. De intentie was het vinden 
van een ruimtelijke oplossing voor het probleem van de 
onvoorspelbare ontwikkeling van hedendaagse kunst samen 
met het creëren van een nieuw beeld van een populair 
museum, dat open is naar de stedelijke ruimte, actief is 
als cultureel centrum tot diep in de nacht, transparant en 
uitnodigend. Het Centre Pompidou is ontworpen als een 
“culturele machine” dat gebaseerd was op de ideeën van 
Archigram en het positioneerde het museum als instituut op 
een nieuwe wijze in de maatschappij. Met het museale 

concept voor dit gebouw werd het idee van het museum 
als schatkamer en hoogdrempelig gebouw over boord 
gezet. Het is als installatie onderdeel van de stedelijke 
ruimte en als zodanig ook bruikbaar door de bezoekers. 
Het is een technische, stedelijke metafoor die geheel in 
overeenstemming is met de ‘Zeitgeist’ uit die periode en stelt 
de democratische geest van de ontmoetingsplaat boven 
de heiligheid van de kunstzalen. Ondanks het exterieure 
‘geweld’ van het Centre Pompidou blijft het interieur strikt 
en conceptueel binnen de Modernistische definitie van 
het museum. ‘We zien hier de echte contradictie in het 
“Pompidou-ding”: een vloeiende, verruilbare buitenkant 
– koel en modern – en een interieur dat strak staat van oude 
waarden’, aldus Jean Baudrillard.

Het dualisme van het functionele interieur en het sculpturale 
exterieur is terug te vinden in de museumarchitectuur van 
Frank L. Wright en Ludwig Mies van der Rohe. Ludwig 
Mies van der Rohe creëerde met het National Gallerie in 
Berlijn een sobere, gepaste en functionele tempel voor de 
kunsten. Mies van der Rohe stelde zichzelf en zijn bouwwerk 
onderdanig aan de kunst en maakte een ‘leeg ruimtelijk 
doek’ om zo de kunst te benadrukken. Net als Mies van 
der Rohe ontwerpt ook Richard Meier gebouwen om kunst 
in te huizen en niet om er meer te concurreren. Met zijn 
conventionele ritme en axiale organisatie belichaamt het 
Getty Center in Santa Monica de gedachte van het rationele 
en het menselijke. Norman Foster toont een voorkeur voor 
de tempelesthetiek van Mies van der Rohe wat in het Carré 
d’Art in Nîmes tot uitdrukking komt. In relatie tot de historisch 

Guggenheim Museum Bilbao - Frank O. GehryDoorsnede Guggenheim Museum New York - Frank L. Wright

Carré d’Art - Norman Foster
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gevoelige site ontwierp hij een klassieke, formele structuur 
die vergelijkbaar is met de soberheid van Mies van der 
Rohe. 

In tegenstelling tot deze houding, stelt Frank L. Wright met 
het Guggenheim Museum in New York architectuur boven 
de kunst, de architect boven de kunstenaar. Het gebouw 
breekt met het orthogonale grid van Manhattan en ook met 
het idee van het museum als een klassieke tempel voor de 
kunsten. Het iconische gebouw is echter niet bruikbaar voor 
het tentoonstellen van kunstwerken, het is uiteindelijk zelf tot 
kunstwerk verworden. Tegenwoordig is in een aanbouw 
de kunst te bewonderen die eigenlijk in het door Wright 
ontworpen gebouw had horen te hangen.

Frank O. Gerhy toont met zijn Gugenheimmuseum in 
Bilbao zijn idee over de verhouding tussen architectuur en 
kunst, welke gelijk kan worden gesteld aan die van Frank 
L. Wright. Met dit gebouw heeft Gehry eind vorige eeuw 
waarschijnlijk het meest bekende hedendaagse gebouw 
ontworpen. Het is een magneet voor culture toerisme, 
geeft uitdrukking aan de culturele identiteit van de Basken 
en zijn overduidelijke vorm ligt zichtbaar in de lijn van de 
expressionistische traditie van het museumontwerp. Het wijst 
de gebruikelijke architectonische doos af door zijn vloeiende 
veelheid aan vormen in titanium die de monumentaliteit 
en de sculpturale kwaliteit van het ontwerp versterken. De 
plaatsing van het gebouw is ongehoord sterk. Door de 
scenografische plasticiteit ervan komt het dicht in de buurt 
van de tijdelijke architectuur die wordt gemaakt voor filmsets 
en toneeluitvoeringen. Als spektakel en als droomfabriek 

geeft dit museum trefzeker de positie van de kunst in de 
huidige massasamenleving weer. Bij de functionele opzet 
van het museum kunnen vraagtekens worden gezet. Bij 
het Guggenheim Museum in New York van F. L. Wright 
is de verpakking belangrijker dan de inhoud. Gehry heeft 
eveneens een zodanig sterke vorm gemaakt, dat deze 
de geëxposeerde werken overschaduwt. Het gebouw is 
dusdanig uniek dat het nauwelijks een rol zou kunnen spelen 
als model of voorbeeld. Het belangrijkste onderdeel van 
het museum is het museum zelf. Hierbij wordt het verschil 
tussen sculpturale vorm en de tentoonstellingsfunctie van het 
gebouw vaak vergeten.
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geïntegreerde technologische cultuur worden in datzelfde 
publieke domein vrijwel niet aan de orde gesteld. 

Op actieve wijze zal het ICB verbintenissen aan te gaan met 
betrokken instellingen en privé-personen om programma’s te 
ontwikkelen, tentoonstellingen te maken en experimenten uit 
te voeren. Niet door gepaste antwoorden te presenteren, 
als die al zouden bestaan, maar door tijdig juiste vragen 
te stellen; uitdagingen voor te leggen aan vakspecialisten, 
makers en het algemene publiek dat interesse heeft voor 
geschiedenis en actualiteit van fotografie, cinematografie, 
televisie en digitale media. In het verlengde hiervan kunnen 
wellicht ook andere specialismen die onze cultuur bepalen 
zoals muziek, grafische vormgeving, architectuur en reclame 
hierin betrokken worden. 

beeldmakers, mediakunstenaars, onderzoekers en 
‘kijkers’. Het manifesteert zich als een zinderende 
publieke ontmoetingsplaats waar de toekomst van een 
steeds meer geïntegreerde beeld- en mediatechnologie 
mede wordt vormgegeven. Tegelijk biedt het met 
zijn collecties en archieven een unieke context voor 
historische reflectie. Het biedt theoretische verdieping en 
stimuleert bezoekers tot actieve deelname, niet louter als 
consument maar ook als producent van een beeldtaal 
die zich onder invloed van de technologische media 
voortdurend vernieuwt. Het ICB streeft naar synergie 
tussen die verschillende functies. Voor een breed 
gezelschap van makers en gebruikers levert het de 
inspiratie en het instrumentarium voor hun omgang met 
gefixeerde, bewegende en fluïde beelden.”

Door het zoeken naar en onderzoeken van cross-overs 
tussen verwante disciplines als fotografie, film, televisie en 
digitale media wil het ICB kijken naar de toekomst van deze 
kunstvormen. Juist daar ontstaan nieuwe toepassingen die de 
betekenis van de traditionele media veranderen en er hun 
eigen culturele betekenis aan toevoegen. Het beeld raakt er 
verlost uit zijn kunstmatige functie van louter informatiedrager 
en kan worden opgevat als cultuurdrager, precies zoals het 
ICB dat wil doen.

Het wil inspringen op vragen vanuit een samenleving waarin 
medianetwerken en mediaproducten een steeds dominantere 
functie vervullen. Film, fotografie, televisie en nieuwe media 
zijn een wezenlijk en natuurlijk onderdeel van het dagelijkse 
leven van miljoenen, maar de gevolgen van een vérgaand 

Als onderwerp voor het afstudeerproject heb ik het 
bestaande plan voor het Internationaal Centrum voor 
Beeldcultuur (ICB) genomen. Eind jaren negentig van de 
vorige eeuw bestond het idee om in Nederland een instituut 
op te richten voor de nieuwe kunstvormen fotografie, film, 
televisie en de nieuwe media. Bestaande instellingen op 
deze gebieden zouden hierin worden opgenomen. Uit 
Rotterdam waren dit het Nederlands Foto Instituut,(NFI), het 
Nederlands Foto Archief (nfa), het Nationaal Fotorestauratie 
Atelier (NFrA) en V2_Organisatie voor instabiele media en 
uit Amsterdam zou het Filmmuseum meedoen. Doordat het 
ICB in Rotterdam zou worden gevestigd, is het Filmmuseum 
afgehaakt omdat het niet uit Amsterdam weg wilde 
vanwege de aanwezigheid daar van onder andere de 
Nederlandse Film en Televisie Academie. 

In Rotterdam is men verder gegaan met het realiseren 
van het ICB. Het zou worden gevestigd in het oude 
werkplaatsengebouw Las Palmas van de Holland Amerika 
Lijn op de Wilhelminapier. Voor de verbouwing van 
Las Palmas, in 1951 door Van den Broek en Bakema 
ontworpen, heeft het bureau Benthem Crouwel het ontwerp 
gemaakt. Uiteindelijk is het plan voor het ICB niet tot 
uitvoering gekomen vanwege bestuurlijke en financiële 
problemen. Met mijn afstudeerproject ga ik verder waar het 
ICB in Rotterdam eindigde. 

De missie voor het ICB, zoals in de beleidplannen te lezen 
is, is als volgt:  

“Het Internationaal Centrum voor Beeldcultuur is 
het brandpunt in een internationaal netwerk van 

Het Internationaal Centrum voor 
Beeldcultuur

Foto-tentoonstellingen - World Press Foto
Filmvoorstellingen - Le Mépris - Jean Luc Goddart

Videokunst - Dieter Kiessling 
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presentaties en online evenementen.

In de wereld zijn er enkele vergelijkbare instellingen en 
projecten te vinden die net als het ICB werken op het gebied 
van kunst, cultuur en nieuwe media zoals het Zentrum für 
Kunst und Medientechnologie (ZKM) in Karlsruhe, Maison du 
Cinéma in Parijs, het Eyebeam in New York en het Centrum 
voor Beeldcultuur in Antwerpen. 

Om op de grens van de technische mogelijkheden te kunnen 
opereren, moet het ICB toegang hebben en houden tot 
de nieuwste technologieën over beeldgeneratie, -opslag 
en (breedband) datatransmissie. Voor de ontsluiting en 
koppeling van archieven is dat een voorwaarde, maar ook 
het laboratorium, de tentoonstellingen en de filmzalen van 
het ICB zijn aangewezen op ‘the state of the art’ om hun 
ambities waar te kunnen maken. In dat opzicht neemt het 
ICB internationaal een unieke positie in. Het bouwt voort 
op de belangrijke rol die Nederland nu al vervult voor 
technologische infrastructuur, ontwerpen en mediaproductie. 
En het vergroot de zichtbaarheid van de bijzondere 
positie die Nederland inneemt voor een nationaal en 
internationaal publiek dat fysiek het ICB bezoekt of 
via netwerkverbindingen toegang krijgt tot archieven, 

Daarnaast vervult het een belangrijke collectionerende 
taak. In die functie zoekt het ICB een vooruitgeschoven 
positie. Door de koppeling van informatiebronnen binnen 
en buiten het centrum verschaft het onderzoekers op termijn 
toegang tot een zogenaamde meta-datastructuur. Archieven 
over fotografie, film en televisie en nieuwe media zijn een 
rijke bron bij het herdefiniëren van de geschiedenis en het 
uitvinden van de toekomst.

Voor het ICB is onderzoek geen doel op zich. Alle 
activiteiten zijn gericht op een zo breed mogelijke publieke 
deelname en verspreiding. Het is immers de gezamenlijke 
omgang met mediatechnologieën die nieuwe betekenis 
geeft aan de beeld- en mediacultuur. Makers en ontvangers 
maken deel uit van dezelfde omwenteling en telkens 
opnieuw zullen zij, bewust of minder bewust, hun positie ten 
opzichte van het beeld moeten definiëren.

Het ICB s zal de rol van ontwikkelaar en leverancier van 
inhoud graag spelen. In die culturele taakstelling opereert 
het niet solistisch. Andere instellingen (zoals het Filmmuseum, 
het Nederlands Audiovisueel Archief, het Virtueel Platform, 
het International Film Festival Rotterdam, de European 
Cultural Backbone e.a.) hebben deels overlappende 
agenda’s en zullen dus bij de activiteiten betrokken worden. 
Het ICB ontleent echter een duidelijke eigen identiteit aan 
de koppeling die het aanbrengt tussen historie en toekomst 
bij het onderzoek naar de beeldcultuur. Meer dan de meeste 
andere instellingen richt het zich op een groot publiek, 
terwijl het ook de avant-garde aan zich bindt. 

VJ-events - 8oLX concert

Installaties nieuwe media - Sense-less - Cortex

Bezoekersparticipatie - Christina Cubish

Prijsvraagontwerp ZKM - Rem Koolhaas/OMA
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Programma van eisen

Hieronder is een samenvatting te lezen van het programma 
van eisen voor het ICB met het verlangde oppervlak 
of grootte van de voor dit gebouw specifieke ruimten. 
Dit overzicht geeft de netto verlangde oppervlak van 
deze ruimten weer. Bij deze ruimten komen nog de 
ondersteunende ruimten als foyers, pantry’s, toiletgroepen, 
technische ruimten, bergingen en dergelijken. Ook hoort 
hier nog de ruimte bij die in beslag wordt genomen door 
circulatie.

Algemeen
Receptie- en informatiebalie  30 m2

Museumwinkel   200 m2

Kantoor    1575 m2

Waaronder:
Receptie   26 m2

Postkamer  26 m2

Print- en kopieerruimte 26 m2

Vergaderruimte 2x  36 m2

 Vergaderruimte  50 m2

Pantry   21 m2

Restaurant   520 m2

Presentatiezalen
Zaal vaste gezamenlijke expositie 815 m2

Zaal tijdelijke gezamenlijke expositie 775 m2

Multifunctionele zaal nieuwe media 710 m2

Zaal expositie videokunst/televisie 555 m2

Zaal expositie nieuwe media 220 m2

Zaal expositie film   190 m2

Filmzaal/auditorium 1  344 plaatsen

Filmzaal 2   92 plaatsen
Filmzaal 3   92 plaatsen
Daglicht zaal expositie fotografie 230 m2

Bovenlichtzaal expositie fotografie 675 m2

Kunstlichtzaal expositie fotografie 440 m2

Prentenkabinet   170 m2

Onderzoeksruimten
Mediatheek   830 m2

Workshopruimte   75 m2

Viewingruimte   50 m2

Werkruimten
Medialab   350 m2

Serverruimte   15 m2

Droogatelier   50 m2

Natatelier   50 m2

Digitale inleesruimte  12 m2

Microscopie sensitometrie  12 m2

Inspectie- en collatieruimte  25 m2

Filmontwikkeling zwart-wit  50 m2

Acetaat stripruimte   40 m2

Reproductiestudio   18 m2

Optisch dupliceerruimte  15 m2

Contact dupliceerruimte  16 m2

Doka 1 zwart-wit   40 m2

Doka 2 zwart-wit   40 m2

Doka historische processen  43 m2

Werkplekken fotografie  75 m2

Werkplekken televisie en film  150 m2

Vergaderruimte   50 m2

Verhuurruimte apparatuur  105 m2

Inpandig laden en lossen  130 m2

Werkplaats droog schoonwerk 65 m2

Werkplaats nat schoonwerk  70 m2

Werkplaats vuilwerk  130 m2

Opslag- en archiefruimten
Zwart-wit negatieven  220 m2

Kleurennegatieven diapositieven 160 m2

Zwart-wit afdrukken  260 m2

Kleurenafdrukken   115 m2

Doorgangsdepot   115 m2

Nitraatdepot negatieven  50 m2

Quarantaine ruimte   110 m2

Chemicaliëndepot   37 m2

Voorradendepot   100 m2

Fotografische collectie  82 m2

Documentendepot   260 m2

Archiefruimte   115 m2

Opslagruimte   620 m2

Het bruto vloeroppervlak voor het ICB is 16.400 m2.

Naast het verlangde oppervlak zijn er voor diverse ruimten 
ook specifieke technische eisen voorgeschreven. Deze 
kunnen betrekking hebben op de controleerbaarheid 
van het verlichtingsniveau, zoals in de expositiezalen en 
zelfs het gebruik van lichtsluizen bij de doka’s en andere 
werkruimten van de fotografieafdeling of over de ventilatie 
en klimaatbeheersing van de ruimten. 
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Naast de ontwikkeling van de multimediale stad, zijn 
anderen oude, vergeten stedelijke concepten aan het 
herontdekken. Zij vervangen gevoelige en rationele 
gedachten door picturale en metaforische beelden. De 
stedelijke ruimte wordt een zaak van subjectieve speculaties 
en van de mogelijkheid om beelden te produceren uit 
vluchtige ideeën die geen uitleg of goedkeuring nodig 
hebben en komen geheel uit de ervaring van de bedenker. 
Het levert verbazingwekkende werken op die door toerist en 
voyeur gewaardeerd worden. 

Volgens de Franse filosoof en architect Paul Virillio zorgt het 
spanningsveld tussen de orde van de plaats en de orde 
van de snelheid voor de verdwijning van de grenzen. De 
alsmaar toenemende snelheid produceert verdwijningen. 
Plaats wordt gedefinieerd door vorm, en snelheid kenmerkt 
zich door de vervaging ven de vorm. Door het gericht 
zijn op de dynamiek van de waarnemingsinstrumenten, 
lost de werkelijkheid op in een mix van het imaginaire en 
het immateriële van de overvloed aan beelden. Dit heeft 
uiteindelijk ook zijn uitwerking op het denken over de 
stad en de stedelijke architectuur. Virilio heeft het over de 
dromocratische stad, een stad in staat van verdwijning 
waarin de wedren en de weg heersen. Door deze 
heerschappij van de snelheid ligt het beeld van de stad 
slechts voor korte tijd vast en verliest de stad haar functie als 
bodem, materie en maat. De stedelijke architectuur verliest 
haar materialiteit. Ruimte en tijd gaan niet langer gelijk op, 
en door de snelheid verdwijnt de nabijheid van dingen. De 
ruimte wordt een korte tussenstop in een continue beweging. 
We ervaren nog slechts de vluchtige aanwezigheid van 

anderen, omdat de ruimte geen ontmoetingsfunctie meer 
heeft. De openbare en semi-openbare ruimte zijn niet 
langer een sociale ruimte maar een gebied waar iedereen 
individueel gebruik van maakt. Grootstedelijke programma’s 
zoals winkelcentra, uitgaanscomplexen en culturele 
centra zijn katalysatoren van stedelijke gebeurtenissen en 
functioneren onafhankelijk van hun geografische ligging 
als doodwerkelijke stadscentra. Deze centra slokken 
de activiteiten op die zich aanvankelijk afspelen in de 
openbare stedelijke ruimte. De nieuwe buitenruimte wordt 
verlegd naar het interieur.

Manuel Castell maakt het onderscheidt tussen de ‘spaces 
of flows’ van de ‘spaces of places’. De eerste zijn ruimten 
van netwerken en de informatiestromen, die slechts 

Moderne steden zijn complexe structuren en kunnen, door 
hun complexe eisen, niet meer in een enkel, uniform en 
puur systeem gevat worden. Ondanks dit gegeven pleiten 
sommige mensen voor de multimediale stad, die een nieuwe 
visie op de toekomst moet bieden. Oswald Mathias Ungers 
vindt dit niets meer dan een continuatie van de poging de 
stedelijke fenomenologie te benaderen door middel van 
technische middelen en een stad te creëren als uniform 
totaal kunstwerk. Traditionele methoden zijn omgevormd tot 
nieuwe vormen die experts fascineren. De uniforme stad, 
multimediaal dan wel conceptueel, wordt nog steeds gezien 
als een noodzaak. Deze multimediale chaos is niets meer 
dan een nieuwe ‘magische’ formulering voor een oud en 
lang achterhaalde ideologie van de stad als totaliteit. 

Stedelijk leven gebeurt tegenwoordig alleen nog in de 
ontmoeting tussen twee haltes of op het internet of de 
datasnelweg. Op zijn best zal het stedelijke leven op 
het beeldscherm overleven of op de perrons. Steden zijn 
verbrokkeld tot plekken van toevallige ontmoetingen, zij 
zijn geen plekken meer om te verblijven. De continuïteit 
is veranderd in communicatie. De continue, traditionele 
gemaakte plek is opgelost in een informatiesysteem van 
data. De multimediale stad bestaat buiten de tijd en ruimte 
om. Het heeft geen geschiedenis, geen naam en het is 
constant aan verandering onderhevig. Niets blijft bestaan 
in deze stad. Het weerspiegelt een grenzeloos vertrouwen 
in de toekomst van constante verandering en anonimiteit, 
waar de informatie maar voor een moment aanwezig is. De 
overgangen zijn gelijk en onwillekeurig.

Stadsbeeld

Datastromen

Dromologie - het verlies van de waarneming
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indirect verbonden zijn met hun fysieke ervaringsruimte. Ze 
komen wel tot expressie op plaatsen zoals luchthavens, 
internationale hotels en conferentiecentra, maar zij 
ontsnappen aan de controle van de lokale samenlevingen. 
De ‘gewone’ bevolking bewoont voornamelijk de ‘spaces 
of places’ die nog altijd gekenmerkt worden door specifieke 
vormen, functies en betekenissen. Problematisch is volgens 
Castell dat de ‘spaces of places’ steeds meer onderworpen 
raken aan de ‘spaces of flows’ waarin de macht zich 
concentreert.

Verwant aan de ‘spaces of places’ is het begrip ‘genius 
loci’. Tegenover de moderne technologieën en de 
maalstroom van de mondiale omwikkelingen, die de mensen 
ontwortelt, van elkaar vervreemdt en rusteloos zou maken, 
wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor de betekenis 
van de plek met een eigen uniek karakter, geschiedenis en 
identiteit. Die ‘plek’ zou de mens weer zin voor het wonen 
geven, dat meer is dan gewoon ergens verblijven, maar 
ook een gevoelsmatige verbondenheid met de plek en de 
sociale en ruimtelijke omgevingskwaliteit. Het zou de taak 
van de architectuur, de stedebouw en planologie zijn om die 
betekenis te articuleren en krachtig tot uitdrukking brengen. 
Door de verdergaande globalisering van grenzeloze en 
mondiale netwerken, wordt de uniekheid, het bijzondere en 
de identiteit van de specifieke plek weer belangrijk. 

De moderne stad, gevormd door technologie en culturele 
eisen is een systeem van gemeenschappelijke, aanvullende 
betekenisvolle plaatsen. Elke plek heeft zijn eigen kenmerken 
zonder een compleet, zelfregulerend geheel te zijn. Elk deel 

bestaat primair voor zichzelf en ontwikkelt zich alleen in zijn 
aanvullende relatie met andere plekken. Het zijn autonome 
eenheden geïntegreerd in een groter geheel.

Steden zijn opgebouwd uit meerdere lagen die over 
elkaar liggen. Iedere functie, transport, groenstructuur, 
bebouwing heeft invloed op de ander. De superpositie van 
het bestaande verandert het ideale structurele model en 
zorgt voor gefragmenteerde structuren. Hierbij verandert de 
stedebouw van een emotioneel proces naar een rationeel 
proces.

Verkeersdynamiek

De confrontatie van stedelijke lagen
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Rotterdam is een intrigerende stad die vol is met 
onverwachte contrasten. Zo is het ook moeilijk om in 
Rotterdam een homogene hoofdstructuur te herkennen. 
De stad is opgebouwd uit fragmenten die niet naadloos 
in elkaar overgaan en waarbij grote tussenruimten de 
discontinuïteit van het stedelijke weefsel verder versterken. 

De stad is, in vergelijking tot andere grote Nederlandse 
steden, relatief jong. Er zijn maar weinig gebouwen te 
vinden die ouder zijn dan 150 jaar. Oorzaak hiervoor is 
het Duitse bombardement in mei 1940 aan het begin van 
de Tweede Wereldoorlog. Dit bombardement vernietigde in 
een klap de gehele hidtorische stadsdriehoek en een groot 
deel van de aangrenzende wijken en vernietigde hiermee 
ook de traditie en het verleden van de stad. Wat restte was 
een grote lege vlakte midden in de stad die tot op heden op 
diverse plekken nog merkbaar is. 

Deze leegte vormde de basisconditie voor de 
wederopbouw. Onder invloed van het toekomstgerichte 
denken van de Nieuwe Zakelijkheid is het Basisplan 
ontworpen dat de nostalgie naar het verleden inwisselde 
voor de esthetiek van de verandering. Het plan voorzag 
in de stroomlijning van de oude stadsdriehoek en het 
verbinden van Rotterdam met de rivier. Hiervoor werd een 
rechthoekig netwerk voor de stad ontworpen. Het plan is 
nooit als geheel uitgevoerd, maar is door de jaren heen in 
delen uitgevoerd en als zodanig herkenbaar in de stad.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw, werd vanwege 
de stadsvernieuwing de centrumontwikkeling ingesnoerd. 
Hiervan is de verdichting van dit gebied het gevolg. 

Door middel van deze verdichting werd geprobeerd om 
het centrum weer een 19de eeuws karakter te geven. 
De stad is hierdoor hybride geworden. De moderne 
zakelijke architectuur blijft sterk aanwezig maar heeft aan 
eenduidigheid verloren. De openheid die het Basisplan 
voor ogen had, wordt ook niet meer als een voldongen feit 
gezien.

De stad wordt ook gekenmerkt door een grote dynamiek. 
Naast de Maas bezit het een gigantische verkeersmachine 
die met zijn ontwikkeling een grote impact heeft op het 
bestaande stedelijk landschap. Een lijnenpatroon van 
spoorlijnen en autowegen is ontstaan dat zich niet heeft 
gehouden aan de aanwezige patronen van sloten, wegen 
en polders.

Bewegen is de manier om Rotterdam te leren kennen, te 
zien en te ervaren. De Rotterdammer is een stadsreiziger. 
Met al dat bewegen is stilstaan des te belangrijker. De 
ervaring van de stad op ooghoogte. De sfeer van een 
plek wordt onzegbaar gevoeld. Mobiliteit heeft vooral met 
beweging en verplaatsing te maken. Het verplaatsen gaat 
telkens verder, vaker, sneller en massaler. De groeiende 
mobiliteit zorgt daarmee voor structurele veranderingen in 
de samenleving, die op hun beurt een verdere groei van de 
mobiliteit in de hand werken. Nog afgezien van de virtuele 
mobiliteit, zoals via televisie en het internet, kleurt de fysieke 
mobiliteit de algemene beeldvorming over de samenleving. 
Veel mensen ervaren de steden voornamelijk vanuit een 
bewegend perspectief, terwijl zij zich verplaatsen. Hun 
stadsbeeld wordt gevormd door wat zij onderweg zien en 

ervaren. De infrastructuur behoort tot de best onderzochte 
openbare ruimten, waar mensen ongevraagd andere 
mensen ontmoeten. Zo ontstaat naast het heterogene 
stadsconcept ook het dynamische concept, dat het aloude 
statische stadsconcept, waarin elke functie zijn eigen 
plaats krijgt toebedeeld, vervangt. Hierin genereert en 
conditioneert de beweging de fysieke opbouw van de stad.

Zoals blijkt is er niet een allesomvattend ruimtelijk thema voor 
Rotterdam, maar is de stad opgehangen aan een veelheid 
van thema’s. De opeenvolging van bijzondere plekken 
is eerder een leidraad van oriëntatie voor Rotterdam. 
De heterogene stadsstructuur vraagt om een concept 
ten aanzien van de stad als een geheel. Een denk- en 
werkwijze die de ontwikkelingen van deelgebieden en van 

Rotterdam

Rotterdam 1940 - stad na het Duitse bombardement

Vlekkenplan Basisplan
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de gehele stad op elkaar betrekt en geen afbreuk doet aan 
de potenties en de kwetsbaarheid van deze heterogeniteit. 
Bij unieke locaties waar verschillende gebieden elkaar 
ontmoeten en in conflict komen, wordt om een individuele 
benadering gevraagd waarbij elke keer weer een actieve 
interpretatie van de hele omgeving nodig is.

Modern Rotterdam is opgebouwd uit een superpositie van 
stedebouwkundige lagen:

• Landverkaveling aan het water. 
Het ontstaan van Rotterdam aan de Maas en de 
Rotte en inpolderingen van het achterland.

• Grid van het stadscentrum
Het basisplan legt een orthogonale grid over het 
centrum voor de wederopbouw na het Duitse 
bombardement.

• Verkeermachine
De aanleg van infrastructuur ten behoeve van trein, 
metro en auto.

• Hoogbouw
Met de ontwikkeling van de hoogbouw in de stad 
ontstaat een nieuwe skyline en geeft het nieuwe 
oriëntatiepunten in de stad.

Verkeersplan 1955 Rotterdam 1962 - aanleg metrolijn onder Westblaak

Stadscentrum 1995Stadscentrum 1943
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Toen het idee nog bestond om het Internationaal Centrum 
voor Beeldcultuur werkelijk te realiseren, had het projectteam 
ervoor gekozen om het als cultureel element onderdeel te 
laten uitmaken van de herontwikkeling van de Kop van 
Zuid. Het zou worden gevestigd op de Wilhelminapier 
in het pakhuis Las Palmas dat in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw door het bureau Bakema en Van de Broek is 
ontworpen. Benthem Crouwel Architecten had hiervoor aan 
voorlopig ontwerp uitgewerkt.

Maar deze locatiekeuze valt niet te rijmen met het beleid 
dat de stad Rotterdam heeft ontwikkeld om de stad van 
een cultureel imago te voorzien. Omdat de haven niet 
meer direct aanwezig is in de stad gaat het imago van 
havenstad niet meer op. Daarnaast is een benadrukking 
van de culturele capaciteit van de stad goed voor het 
toerisme en daarmee de werkgelegenheid en inkomsten 
voor de stad. Hiervoor is in 1994 naar een ontwerp van 
Rem Koolhaas het Museumpark aangelegd dat het culturele 
hart van de stad vormt. Deze strategie is te vergelijken met 
het Museumufer in Frankfurt en de Museum Mile in New 
York. Dit park verbindt een groot aantal van de musea 
in Rotterdam, onder andere de Kunsthal, het Nederlands 
Architectuurinstituuet en het Boijmans Van Beuningen, en 
zorgt ook voor een stedelijk cultureel terrein. 

De vestiging van het ICB in het Museumpark valt echter 
af omdat het park een nieuw gebouw niet kan verdragen 
zonder afbreuk te doen aan het ontwerp van Koolhaas. 
Zeker een gebouw met de grootte van het programma 
van het ICB. Als uitlopers van het Museumpark maken de 

Westersingel als cultuur-as en de Witte de Withstraat als 
kunstas onderdeel uit van het culturele karakter van de stad. 
Hieraan zijn ondermeer galerieën gevestigd en kunstwerken 
geplaatst. 

Op korte afstand van het Museumpark en aan de cultuur-
as ligt het Eendrachtsplein. Deze plek is een typische 
Rotterdamse plek. Het Eendrachtsplein ligt aan het kruispunt 
van de Westersingel en de Westblaak en op het knooppunt 
van het stadscentrum en de wijken het Oude Westen en 
Dijkzicht. Daarnaast komen ook verschillende vormen 
van transport op dit punt samen en vormt dus zo een 
overstapplaats. De tram en bus hebben beiden een halte 
aan het plein en onder het kruispunt ligt het metrostation 
Eendrachtsplein met een ingang met lift op het plein.

Het plein wordt afgebakend door de Westersingel, de 
Oude Binnenweg en de Westblaak. De Westersingel, 
de cultuur-as van de stad, is ontstaan halverwege de 
negentiende eeuw als element uit het singelplan van de 
stadsarchitect W.N. Rose. Het maakt deel uit van de 
groenstructuur van de stad en is enige jaren geleden 
compleet gerenoveerd. Tijdens deze renovatie zijn er ook 
kunstwerken geplaatst om de singel ook onderdeel te maken 
van de culturele infrastructuur van de stad. De bebouwing 
aan de singel bestaat nog uit de originele negentiende-
eeuwse bebouwing van statige herenhuizen van drie tot vier 
bouwlagen. 

De Oude Binnenweg is een van de oudste uitvalswegen 
van de stad naar het westen. Het bezit dezelfde morfologie 

Locatie: Eendrachtsplein

als de Westersingel, maar de statigheid ervan ontbreekt. 
Tegenwoordig is het een voetgangerszone dat een uitloper 
van het winkelgebied van het centrum en het verbindt deze 
met de westelijke woonwijken. Doordat de bebouwing in 
de straat deels is verwoest tijdens de oorlog zijn er ook 
gebouwen te vinden die van jongere datum zijn. Hoe 
dichter men bij het centrum van de stad komt, hoe meer 
men er tegenkomt. Deze gebouwen hebben een grotere 
schaal en armoediger uiterlijk dan de oudere bebouwing 
die redelijk kleinschalig en rijkelijk gedecoreerd is. De 
panden in deze straat hebben bijna allemaal een volledige 
commerciële functie. Op straatniveau wordt het beeld 
bepaald door de etalages van de vele winkels. 

De Westblaak is een brede verkeersboulevard met aan 
beide zijden hoge en grote eenzijdige kantoorblokken en 
is het resultaat van de aanleg van de metrolijn in de jaren 
60 van de vorige eeuw. Het brede en hoge profiel van 
deze straat staat in schril contrast met de direct daarachter 
gelegen negentiende-eeuwse bebouwing. Het kolossale 
tegenover het kleinschalige. Sinds enige jaren heeft men 
de zakelijke en afstandelijke uitstraling van de Westblaak 
aangepast door de middenstrook van de boulevard 
met bomen te beplanten en bij de sociale stedelijke 
ruimte te betrekken door de aanleg van een skatepark 
met een restaurant. Dit gebied is uitgegroeid tot een 
ontmoetingsplaats voor de jeugd.

In het bouwblok dat is ingeklemd tussen de Oude 
Binnenweg, Mauritsstraat, Westblaak en het Eendrachtsplein 
kom dit allemaal samen. Deze is gevormd na diverse 

Eendrachtsplein - panoramafoto
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Culturele infrastuctuur Rotterdam

stedenbouwkundige ingrepen waardoor een mix van 
bouwtypen is ontstaan waarin grootschaligheid en 
kleinschaligheid hard met elkaar worden geconfronteerd. 
Vroeger was het onderdeel van een groter blok dat vanaf de 
Oude Binnenweg tot aan de Witte de Withstraat strekte als 
wand voor de Westersingel. Met de aanleg van de metrolijn 
en het gelijktijdig doortrekken van de Blaak naar het westen 
van de stad, werd het opgedeeld. Door deze zware 
ingreep in de bestaande structuur ontstond het plein dat als 
restruimte over bleef. Hierdoor ontbreekt een goede relatie 
van het bouwblok met het plein en functioneert daardoor 
niet als plein. Het is geen sociale urbane ontmoetingsruimte 
zoals men verwacht van een plein. Het is eerder een 
‘space of flows’ dan een ‘space of place’. De diverse 
verkeersstromen en de knooppunten van deze maken van 

het plein eerder grote onoverdekte overstapplaats. Hierdoor 
maakt het eerder deel uit van de verkeersdynamiek dan 
van de stedelijke ruimte. De bestaande bebouwing is ook 
niet van een dusdanige kwaliteit dat deze het gebied als 
attractieve stedelijke ruimte kan activeren. Hiervoor zijn de 
functies die erin zitten van een te laag niveau.

Met het slopen van de bebouwing tussen de Westblaak, 
Mauritsstraat, Oude Binnenweg en het Eendrachtsplein en 
hier het ICB te plaatsen wil ik ingaan op de bevindingen 
uit het vooronderzoek en de stedebouwkundige analyse 
en hierop mijn antwoord geven. Het gebouw zal zich 
voegen in de locatie en er door worden gevormd. 
Vanuit het bestemmingsplan worden de rooilijnen van het 
bouwblok aangeleverd. Daarnaast zal het doortrekken van 

de straatprofielen de definitieve vorm van de enveloppe 
bepalen de hoogte wordt bepaald door de bebouwing 
aan de noordzijde van de Westblaak. Door het plein in het 
gebouw door te trekken wordt het plein als onderdeel van 
het gebouw weer geactiveerd als. 

Door te kiezen om aan het Eendrachtsplein het Internationaal 
Centrum voor Beeldcultuur te plaatsen wil ik het gebouw en 
de instelling aan laten sluiten op de bestaande en gewenste 
culturele infrastructuur van Rotterdam. Het programma van 
het ICB staat het toe om het meer in een stedelijke setting 
te plaatsen dan op te gaan in het Museumpark dat meer 
in verband wordt gebracht met het tentoonstellen van de 
traditionele kunstvormen. Met het aansluiten van het gebouw 
op de bestaande stedebouwkundige structuur wordt het 

Bestaande situatie Eendrachtsplein Westersingel - cultuur-as

Westblaak - kantoorboulevard Oude Binnenweg - winkelstraat
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Referentiefoto’s Westblaak
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gebouw onderdeel van de stad en kan het gebied weer 
als een sociale stedelijke ruimte worden geactiveerd. Een 
kwalitatief hoogwaardige buitenruimte zorgt voor een 
attractieve stad. Door het openen van het gebouw naar de 
stad zodat het zich aan de mensen in de stad toont, kan 
het ICB een laagdrempelig karakter krijgen waardoor meer 
mensen het zullen benaderen. 



VISION MACHINE - HET ONTWERP 3
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Rooilijnen bestemmingsplan Conceptvorming -  omgevingselementen

Conceptvorming - stedelijk tapijt Conceptvorming - functieverdeling

Concept

De voorgaande verkenningen, die mijn interesse en 
een relatie tot het afstudeerproject hadden, bieden een 
basis om het ontwerp voor het Internationaal Centrum 
voor Beeldcultuur te kunnen maken. De zes thema’s 
voor de architectuur van Juhani Pallasmaa, Traagheid, 
Plasticiteit, Zintuiglijkheid, Echtheid, Idealisering en Stilte, 
zijn goede uitgangspunten om weerstand te bieden 
tegen de snelle, lichte en voortdurend aan verandering 
onderhevige beeldcultuur dat de inhoud voor het gebouw 
vormt. Het gebouw is de omgeving die ruimte biedt aan 
veranderende activiteiten, de beeldcultuur. De fysieke 
context is onveranderlijk en langdurig van aard zodat 
er een spanningsveld ontstaat tussen de zwaarte van de 
architectuur en het lichte van de kunst. Deze houding is ook 
uit te leggen door het gebouw als hardware op te vatten en 
de beeldcultuur als software. 

De gedachte om het museum als tempel van de kunsten, 
zoals Ludwig Mies van der Rohe, Norman Foster en 
Richard Meier het zien, is een gedachte waarin ik mijzelf 
meer kan vinden dan in de concurrentiegedachte van 
Wright en Gehry. Het museum hoort zich dienstbaar op 
te stellen ten opzichte van de kunst. Architectuur verschilt 
van het tentoonstellen en dient als een raamwerk hiervoor. 
Hierdoor wordt de aandacht niet van de kunst afgeleid. De 
architectuur van het gebouw zal zich tonen in de ruimten 
waar het niet met de kunst hoeft te concurreren. 

De veranderlijkheid van de nieuwe media toont zich ook in 
de kunstvormen en –uitingen die het voortbrengt. Daardoor 
is het moeilijk eenduidige eisen op te stellen voor ruimten 

waarin deze worden getoond. Het dienstbare karakter 
van het ICB ligt hier in het ontwerpen van ruimten die de 
mogelijkheid bieden zich aan te kunnen passen aan de 
veranderlijke eisen. Hiervoor is een gebouw met neutrale, 
flexibele en multifunctionele zalen het meest toepasselijk. 

De houding van het gebouw ten opzichte van zijn omgeving 
is ook belangrijk in dit ontwerp. In de huidige architectuur 
van openbare gebouwen wordt een afstand gecreëerd 
tussen mens en gebouw. De stedelijke setting zorgt er 
voor dat men het gebouw enkel binnen gaat wanneer 
men er daadwerkelijk moet zijn. Het gebouw krijgt een 
hoogdrempelig karakter en verliest hierdoor zijn sociale rol 
in de omgeving. In plaats van alle aandacht op te eisen en 
de omgeving te domineren, kan het gebouw hiermee ook 

een harmoniserende relatie aangaan. Door in te spelen 
op de aanwezige kwaliteiten van de bestaande stedelijke 
structuur en deze uit te buiten, kan er een gebouw ontstaan 
dat uniek is voor de locatie en wordt er onderdeel van. Het 
toont respect voor de historie van de locatie en wortelt zich 
in de plek. 

Om het ontwerp af te stemmen op de locatie, wordt het 
volume dat gebruikt kan worden, afgeleid van de bestaande 
stedelijke structuur. Het oppervlak valt binnen de rooilijnen 
van het bestemmingsplan dat voor het gebied geldt. 
Verdere afstemming gebeurt met het doorzetten van de 
straatprofielen van de Oude Binnenweg en de Westblaak 
en aan de pleinzijde is de bestaande rooilijn bepalend. 
Deze zorgt ook voor een link met het bouwblok aan de 
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andere zijde van de Westblaak dat dezelfde rooilijn heeft. 
De hoogte van het volume wordt bepaald door de hoogte 
van de kantoren aan de Westblaak waarop het aansluit en 
deze is 24 meter.

Doordat de relatie tussen de kunst en het gebouw beperkt 
blijft tot in de tentoonstellingszalen, wordt de relatie tussen 
gebouw en omgeving belangrijk. Belangrijk element 
hierin is het activeren van het Eendrachtsplein als sociale 
buitenruimte. Het plein zal worden gebruikt als inleiding 
op het gebouw. Op de hoek van het Eendrachtsplein 
en de Oude Binnenweg wordt het doorgetrokken in het 
gebouw als een stedelijk tapijt. Door op de begane grond 
aan de pleinzijde en de Oude Binnenweg de gevel terug 
te leggen en hier publieksfuncties te plaatsen, wordt de 
interactie tussen stad en gebouw vergroot en de afstand 
tussen bezoeker en kunst verkleind. Een voorbeeld van het 
idee van een stedelijk tapijt is het Contemporary Arts Centre 
in Cincinnati van Zaha Hadid. Het stedelijk tapijt is ook 
de inleiding op routing in het gebouw. De open en lichte 
onderdelen uit het programma, zoals de verkeersruimte, 
de foyers en het restaurant, kunnen gezien worden als een 
continuatie van de stedelijke buitenruimte. Deze ruimten 
worden uit het gebouw geschraapt waardoor het zich opent 
naar de omgeving en een visueel binding krijgt met de stad. 
Men kan zich vanuit het gebouw oriënteren in de stad. 

Aan het Eendrachtsplein wordt het blok opgedeeld door 
het maken van de hoofdentree en een atrium waarin het 
verticale transport wordt geplaatst. Met het doortrekken 
van de Jacobusstraat wordt het volume verder opgedeeld 

en wordt een entree aan de Oude Binnenweg gemaakt. 
Deze snede biedt ruimte aan vides en foyers en het draagt 
daarmee bij aan de openheid van het gebouw. Daarnaast 
levert het de mogelijkheid van een scheiding van functies. 
Er ontstaat een brug tussen publieke en privé-functies, tussen 
tentoonstellingsruimten en werkafdelingen. 

Het volume is nu opgedeeld in stedelijke blokken die 
aan elke zijde van het gebouw zijn afgestemd op de 
structuur van directe omgeving. Op de begane grond 
is dit te zien in de afbeelding van de functieverdeling. 
Het vlak is opgedeeld door een donkerblauw assenkruis 
dat de circulatie aangeeft. Het lichtblauwe vlak geeft het 
doorgetrokken plein, het stedelijk tapijt, weer. In het gele 
vlak liggen commerciële functies die aansluiten op de 

winkelfunctie van de Oude Binnenweg. In het rode vlak 
ligt de eerste tentoonstellingszaal. En het oranje geeft de 
werkruimten weer. In het gebouw liggen de museale functies 
hoofdzakelijk aan de pleinzijde en de werkfuncties aan de 
Mauritsstraat.

De plaatsing van de functies binnen het volume komt ook 
tot uitdrukking in de materialisatie. Een beperkt aantal 
sobere, natuurlijke en ‘echte’ materialen zorgt voor een 
bepaalde rust, eenvoud en neutraliteit van het gebouw. 
Om de constructie van het gebouw begrijpbaar te maken, 
is deze zichtbaar voor de mensen. De lichtgrijze kleur van 
de prefab betonnen elementen waaruit de constructie is 
opgebouwd, wordt aangevuld met de zwartgrijze uitstraling 
van basalt en de spiegeling en transparantie van glas. 

Tranfsormatieproces

Zaha Hadid - model Contemporary Arts Centre 
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Bovenaanzicht situatie

Westblaak

Hoek Eendrachtsplein - Westblaak

Oude Binnenweg

Westersingel

Eendrachtsplein

In de gevel komt het verschil tussen de open en gesloten 
programmaonderdelen tot uitdrukking door het gebruik van 
natuursteen en glas. Het basalt benadrukt het gesloten en 
zware karakter van het gebouw terwijl het glas overeenkomt 
met de dynamiek van de verkeersruimte en het open karakter 
van de werkafdelingen.

Met de nieuwe invulling voor het plein, wordt ook de 
mogelijkheid geleverd om de bestaande verkeersstromen, 
en dan vooral de overstapmomenten, beter op de omgeving 
af te stemmen. Het opnemen van de metro-uitgang binnen 
het volume van het gebouw zorgt ervoor dat het plein niet 
wordt opgevuld door hinderlijke en overbodige elementen. 
De koppeling van het metrostation met de nieuwe 
parkeergarage onder het gebouw levert een compacte 
knooppunt op dat aansluit op de bestaande Rotterdamse 
verkeersdynamiek.

Het gebouw krijgt door de gesloten onderdelen van het 
programma het uiterlijk van een massief blok. Het wordt 
een monoliet volume dat door het wegschrapen van de 
open publieksfuncties zich opent naar de omgeving en 
hiermee een relatie aangaat, een stedelijk blok waarin de 
openbare buitenruimte in het interieur is doorgezet. Hierdoor 
gaat het op in de stedelijke structuur en het activeert het 
Eendrachtsplein weer als sociale ontmoetingsruimte. Door de 
diversiteit aan kunstvormen die worden getoond, de functies 
die het huisvest en de mogelijkheid om zich hieraan aan 
te passen, kan men dit gebouw zien als een fabriek voor 
beeldcultuur of een beeldenmachine. Een Vision Machine.
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Gebouwstructuur

Circulatie 2de verdieping Programma-indeling 2de verdieping

Het concept voor het gebouw gaat uit van een monoliet 
volume dat door het wegschrapen van de open 
publieksfuncties zich opent naar de omgeving en hiermee 
een relatie aangaat. Het gebouw wordt hierdoor opgedeeld 
in drie volume. Deze opdeling zorgt ervoor dat de opzet 
van het gebouw als geheel eenvoudig is te overzien. Samen 
met het constructieve grid levert dit de basis voor een 
functionele indeling van het gebouw. De plattegrond kan 
worden opgevat als het concept van het ‘nine square plan’. 
De structuur van het gebouw wordt verduidelijkt aan de 
hand van de volgende thema’s:

• De circulatiezone 
• Plaatsing van de programmaonderdelen
• Publieke en privé-functies
• Het open of gesloten karakter van het programma
• De vides in het gebouw
• De constructie van het gebouw

Deze thema’s zijn voor elke plattegrond omgezet in 
diagrammen en deze zijn terug te vinden in het volgende 
hoofdstuk. Voor de verduidelijking zijn de diagrammen van 
de tweede verdieping bij deze tekst geplaatst.

De circulatiezone is het koppelstuk tussen de diverse 
onderdelen van het gebouw. Door deze in het hart 
van het gebouw te plaatsen blijft het een compacte en 
overzichtelijke ruimte met minimale looplijnen. De royale 
maat van de loopbruggen voor de aansluiting op de diverse 
foyers en zalen zorgen er voor dat deze zone niet enkel 
als verkeerruimte maar ook als verblijfsruimte kan worden 

ingevuld. In de diagrammen wordt  een onderscheidt 
gemaakt tussen de verkeersruimte voor de bezoeker 
(weergegeven in lichtblauw) en die van de medewerkers 
van het instituut (in donkerblauw).

Een belangrijk element in het ontwerp en in de circulatiezone 
is het stedelijk tapijt. Hierdoor ontstaat een verbinding tussen 
de interne verkeersruimte en de openbare stedelijke ruimte. 
Op de begane grond wordt onder het bouwdeel dat grenst 
aan de Oude Binnenweg en het Eendrachtsplein het plein 
doorgezet tot in het gebouw. Zo ontstaat een continue open 
verkeersruimte vanaf het plein door het gebouw heen die 
eindigt op het dakterras van het restaurant.  Deze route kan 
worden verlengd wanneer men vanuit de parkeergarage of 
het metrostation komt.

De koppeling van het metrostation met het ICB kan er ook 
voor zorgen dat er een vermindering van het autoverkeer 
oplevert van bezoekers. Daarnaast wordt er een kleinschalig 
transferium gecreëerd door de verbinding van de 
parkeergarage met het metrostation wat zijn invloed heeft 
op de verkeersafwikkeling van de directe omgeving. De inrit 
van de parkeergarage bevindt zich op het Boomgaardhof 
en is vanaf de Westblaak via de Karel Doormanstraat te 
bereiken. Hierdoor wordt het op een goede wijze ingepast 
in de bestaande verkeersstructuur. De Mauritsstraat kan nu 
worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en worden 
toegevoegd aan de voetgangerszone van het winkelgebied. 
Ook wordt zo een verbinding gemaakt tussen de Oude 
Binnenweg en de Westblaak die uitsluitend voor langzaam 
verkeer is bestemd.

Het programma van het ICB is rondom de circulatiezone 
geordend. In de ordening is een onderscheid gemaakt in 
het karakter van de diverse onderdelen. Dit onderscheid 
valt samen met de indeling van de publieke en privé-ruimten 
in het gebouw. De ordening van de zalen en de foyers 
aan de circulatiezone maakt het mogelijk dat elke zaal 
afzonderlijk te benaderen en te gebruiken is, wat nuttig is bij 
overlappende programma’s van de verschillende afdelingen 
van het instituut.

De indeling van het gebouw is ook afgestemd op de 
omgeving van het gebouw. Zo is aan de kant van het 
Eendrachtsplein gereageerd op het karakter van het 
verkeersknooppunt door hier de hoofdentree het plaatsen. 
Hier bevindt zich ook het stedelijk tapijt. In deze openbare 
ruimte is een lunchroom en een expositieruimte aanwezig. 
Dit geheel dient als etalage om bezoekers aan te trekken 
en het gebouw een laagdrempelig karakter te geven. 
Aan de Oude Binnenweg is afgestemd op het karakter 
van de winkelstraat en de voetganger. Hier bevinden 
zich een entree en kleinschalige, commerciële functies 
waaronder de museumwinkel. Deze zijn ook vanaf de straat 
toegankelijk. De uitstraling aan de Westblaak is afgestemd 
op de kantorenarchitectuur en de ervaringsbelevenis 
van de automobilist. De werkverdiepingen, foyers en 
tentoonstellingszalen zorgen in de gevel voor een beeld dat 
zich kenmerkt door de afwisseling van grote gesloten en 
doorzichtige vlakken.

De verdeling van de publieke en privé-ruimten wordt 
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net als het programma opgelost binnen de opdeling 
van het volume. In de twee gebouwdelen die aan 
het Eendrachtsplein grenzen, zijn grotendeels de 
openbare, museale functies ingedeeld. Zij worden van 
elkaar gescheiden door het atrium met de hoofdentree 
en de centrale trap en liften. In deze delen zijn de 
tentoonstellingszalen, de multifunctionele zaal, de 
bioscoopzalen en het restaurant met dakterras geplaatst. 
De twee kelderlagen worden ingevuld door archief 
en depotruimten. Ook bevindt zich hier een openbare 
parkeergarage. 

Het deel dat grenst aan de Mauritsstraat heeft meer een 
privé-functie. Hierin zijn de werkateliers en de kantoren 
opgenomen maar ook semi-openbare functies zoals de 
mediatheek en het medialab die voor de educatie van 
geïnteresseerden dienen. In verband met de functionele 
eisen zijn de tentoonstellingszalen voor de fotografie op 
de bovenste laag van dit blok geplaatst. Het onderscheidt 
tussen publieke functies en privé-functies wordt benadrukt 
door de geslotenheid van de stabiliteitskern die enkel 
wordt doorboord door de loopbruggen die de onderlinge 
bouwblokken verbinden.

Bij de indeling van het gebouw wordt uitgegaan van het 
principe van neutrale, multifunctionele en vrij indeelbare 
ruimten. Deze zijn meestal afgestemd op de afmetingen 
van de gebouwdelen en het constructiesysteem, waar de 
multifunctionele zaal en de tentoonstellingszalen voorbeelden 
van zijn. Deze kunnen als een grote ruimte worden gebruikt 
maar ook worden opgedeeld in kleinere ruimten. De 

plaatsing van tijdelijke wanden kan als achtergrond of 
frame dienen om kunstwerken op of in te zetten. Door deze 
tentoonstellingswanden een forse breedte mee te geven 
wordt een gevoel van permanentie opgewekt. De visuele 
sequentie die hieruit volgt zorgt dat eerst de grote ruimte 
wordt ervaren zoals deze door de muren en kolommen is 
afgebakend, daarna de ordening van kleinere ruimten in de 
grote en hierna pas de objecten op platforms en in vitrines. 
Een ruimte in een ruimte in een ruimte.

De sneden in het massieve volume zorgen voor een grote 
mate van ruimtelijkheid en voor visuele relaties tussen de 
verschillende lagen in het gebouw en met de stad. Door 
de vides enkel in te vullen met de circulatiezone en een 
foyer en door hun royale afmetingen, geven zij lucht en 
licht aan een gesloten geheel. De vorm van de vides is op 
de verschillende verdiepingen steeds verschillend zodat 
er steeds wisselende zichtlijnen in het gebouw ontstaan. 
Daarnaast zorgen de vides er ook voor dat er daglicht het 
gebouw in kan dringen. De koppeling van de vides aan de 
donkere programmaonderdelen, zorgt er ook voor dat vanuit 
deze donkere ruimten het licht als oriëntatiepunt kan dienen.

Een structuur van kolommen en liggers zorgt voor een 
heldere en sobere constructie van het gebouw. Er wordt 
een structuur gecreëerd dat ruimte biedt aan een flexibele 
en open indeling van de ruimte. Waar het noodzakelijk is 
om een grotere vrije overspanning te krijgen, zijn kolommen 
weggenomen. Dit is het geval bij de multifunctionele zaal 
en de bioscoopzaal. De stramienmaat is afgeleid van de 
breedte van de gevel aan de zijde van het Eendrachtsplein 

en komt neer op 7,20 m per stramien. Door deze maat in 
beide richtingen uit te zette, is een neutraal grid ontstaan 
dat aan elke zijde gelijkwaardig is. Dit wordt ook verlangd 
omdat het gebouw aan alle zijden aan de openbare ruimte 
grenst. Het grid sluit loodrecht aan op het Eendrachtsplein 
en volgt aan de Oude Binnenweg en de Westblaak het 
straatprofiel. Hierdoor ontstaat er aan deze zijden een 
hoekverdraaiing in het rechthoekige grid. Het grid is 
zichtbaar in het gebouw en zal onder andere daarom 
worden opgebouwd uit prefab betonnen elementen. De 
elementen zijn allemaal gelijk qua uiterlijk omdat deze 
onder gelijke en gecontroleerde omstandigheden zijn 
vervaardigd. Daarnaast kan men door middel van het 
aanbrengen van voorgespannen bewapening in verhouding 
sterkere elementen leveren worden zodat het minder ruimte 
in beslag neemt. Door middel van prefab betonnen wanden 
wordt het grid ingevuld waar het verlangd wordt. Deze 
wanden bieden ook de onderconstructie voor de buiten- en 
binnenafwerking van het gebouw. 

Een andere hoekverdraaiing in het constructiegrid wordt 
geïntroduceerd met de verlenging van de Jacobusstraat in 
het gebouw. Deze hoekverdraaiing wordt opgenomen in 
de stabiliteitskern die over de volle breedte van het gebouw 
gaat. De betonnen stabiliteitskern wordt in het werkt gestort 
en volgt aan de ene zijde de gevellijn van de Jacobusstraat 
en sluit aan de andere zijde aan op het grid van de 
kolommen. In deze kern worden alle ondersteunende functies 
opgenomen zoals de noodtrappenhuizen, toiletgroepen, 
goederenlift, technische ruimten en bergingen. 

Open - gesloten programmaonderdelen 2de verdiepingPublieke - privé-functies 2de verdieping
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Het grid staat op een kelderconstructie uit beton en dat ter 
plaatse wordt gestort. Hierdoor wordt een noodzakelijke 
waterkering gemaakt vanwege het hoge grondwaterpeil. 
De gehele constructie wordt gedragen door trekpalen die 
zorgen voor de afdracht van de krachten naar de grond.

De koppeling tussen de nieuwbouw en het bestaande 
kantoorgebouw aan de Westblaak wordt gemaakt met 
een volume dat tussen beide in hangt. Het volume bestaat 
uit drie lagen en is uitgevoerd in een staalconstructie met 
betonvloeren en een glazen puivulling. Aan de Westblaak 
zijn door middel van stalen persroosters balkons gemaakt, 
die gelijktijdig als zonwering dienen. Het volume heeft een 
structuur dat is afgeleid van de nieuwbouw maar aangepast 
is op de maat van het tussenvolume. Daardoor oogt als een 
zelfstandig element tussen beide grote gebouwen, maar 
behoudt ook een relatie met de nieuwbouw.

Uit oogpunt van flexibiliteit en functionaliteit zijn de vloeren 
samengesteld uit prefab betonnen cassettevloerdelen met 
verhoogde vloeren en verlaagde plafonds. In de tussenruimte 
van de vloer en de plafonds is alle techniek weggewerkt 
wat de ruimtelijkheid van de zalen ten goede komt. Het 
gebruik van de cassettevloer is nuttig voor de inrichting van 
tentoonstellingen doordat het een constructief grid levert 
waarop tijdelijke wanden kunnen aansluiten of kunstwerken 
aan kunnen worden bevestigd. 

Het gebouw biedt een casco waarin de functies hun plaats 
krijgen. De relatie tussen het gebouw en het programma is al 
eerder weergegeven als de verhouding tussen de hardware 

Hoek Eendrachtsplein - Oude Binnenweg Eendrachtsplein

Hoek Eendrachtsplein - Westblaak Westblaak

Oude BinnenwegBoomgaardhof
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en de software van een computersysteem. Het gebouw geeft 
aan dat het in deze omgeving is geworteld en dat het altijd 
onderdeel zal blijven van de stedelijke structuur. Ook als na 
verloop van tijd het ICB niet meer in het gebouw zou zijn 
gevestigd. De huidige invulling door het ICB kan dan ook 
worden opgevat als een ‘tijdelijke’ bezetting van het casco.

Zoals eerder is vermeldt, is het gebouw opgebouwd uit een 
prefab betonnen skelet dat is opgevuld met basaltsteen en 
glas. Het basaltsteen geeft het gebouw een natuurlijk, zwaar 
en gesloten karakter. Het glas is gevat in minimale stalen 
kozijnen en benadrukt het open karakter van de functies 
die achter deze geveldelen zijn geplaatst. Door het gebruik 
van deze enkele materialen straalt het gebouw een rust en 
eenvoud uit. Het biedt een neutrale achtergrond voor de 
invulling van het interieur.

Het verschil tussen het casco en het programma komt ook 
in uitdrukking in de materialisering. In contrast met de harde 
materialen van het casco is de trap in het atrium uitgevoerd 
in lichte blankhouten delen. Hetzelfde geldt voor de 
balustrades van de loopbruggen. Zo krijgt de koele, neutrale 
open ruimte enige warme, natuurlijke accenten. Voor de 
afwerking van de binnenwanden in de publieke, museale 
ruimten is om dezelfde redenen ook onbehandeld blank hout 
gebruikt. De liftschachten zijn opgebouwd uit een staalskelet 
en bekleedt met glas. Zo worden de vides niet gevuld met 
gesloten kokers en de zichtlijnen er niet door geblokkeerd. 

Een van de kwaliteiten van het gebouw is de open ruimte 
die per verdieping wordt geboden. Om deze openheid 

Materialenkeuze - basaltsteen - prefab beton - blank hout - blank glas - reglit bouwglasprofielen

te behouden is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
kantoortuinen. Zo wordt voorkomen dat er een hokkerige 
en gesloten structuur zou ontstaan. Ook is gekozen om 
de verdieping in te richten met meubilair dat niet boven 
schouderhoogte uitkomt. Zo kan men de verdieping in één 
blik overzien. Toch zijn er voor bepaalde functies afgesloten 
ruimten nodig. Deze zijn uitgevoerd in kleine volumes van 
translucent industrieglas. Hierdoor hebben ze een afgesloten 
karakter, maar bezitten ook een mate van openheid doordat 
silhouetten van personen waarneembaar zijn. Dit gaat 
op voor bepaalde functies op de kantoorverdieping, de 
verdieping met de mediatheek en voor het volume bij de 
hoofdentree waarin de receptie- en informatiebalie en de 
bar van de lunchroom zijn opgenomen. Dit translucente 
industrieglas wordt om dezelfde reden ook toegepast voor 

binnenwanden van de mediatheek en de werkplaatsen op 
de begane grond.

Op de werkafdeling van fotografie en film zijn ook 
afgesloten ruimten nodig. Hier gaat het echter om grotere 
volumes. Door deze te groeperen blijft er genoeg ruimte over 
om het open karakter van de verdieping te garanderen. De 
werkateliers zijn gevat in een transparant volume van blank 
glas, de doka’s in een deels gesloten en deels transparant 
volume van rood gekleurd glas. Beide volumes bezitten zo 
hun eigen karakter zijn wel familie van elkaar. De keuze 
voor het rode glas is gemaakt uit technisch oogpunt. Enkele 
rood licht is onschadelijk bij de ontwikkeling van foto- en 
filmmateriaal. tussen casco en invulling.
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Route architecturale

Het stedelijk tapijt wordt begrensd door de wanden van 
het bouwdeel aan de Westblaak en de stabiliteitskern. 
Deze wand aan deze zijde over de volledige hoogte 
bekleedt met basaltsteen. Gaat men door de opening 
in de stabiliteitskern, dan vindt men aan de linkerzijde 
de museumwinkel. Deze heeft aan de Oude Binnenweg 
ook een ingang. In het verlengde van de binnenstraat 
bevindt zich de ruimte voor het verhuren van foto-, film- en 
videoapparatuur aan hobbyisten. Aan de rechter zijde is de 
beveiligde doorgang naar de werkafdeling. Hier bevinden 
zich het transitodepot en een ruimte om inpandig te laden 
en te lossen. Deze ruimte is vanaf de Boomgaardhof te 
bereiken voor vrachtwagens. Aan de Westblaak zijn 
werkplaatsen voor schoon- en vuilwerk geplaatst. Via de 
goederenlift en de noodtrappenhuizen in de stabiliteitskern 

zijn de depots en archiefruimten in de kelderlagen te 
bereiken. De materialisatie en indeling van deze kelderlagen 
is bepaald door de functionele en technische eisen die 
verlangd waren voor deze ruimten.

Gaat men met de trap, of de lift, naar de eerste verdieping, 
dan vindt men aan de linkerkant de tentoonstellingszaal 
voor de vaste gezamenlijke exposities. Hiervoor geldt 
hetzelfde als voor de tentoonstellingszaal voor de tijdelijke 
gezamenlijke expositie, alleen gaat het hier om eigen 
gemaakte exposities met een tijdsduur van minimaal twee 
jaar. Vanaf de aangrenzende loopbrug heeft men zicht op 
de Jacobusstraat en het voorbijtrekkende winkelpubliek. 
Loopt men door dan komt men bij de ingang voor de 
mediatheek. Deze is vrij toegankelijk voor iedereen en 

Het stedelijk tapijt Entree aan Eendrachtsplein met centrale trap

Blik naar entree vanaf de museumwinkel Entree aan de Oude Binnenweg

Vanaf de Westersingel wordt het Internationaal Centrum 
voor Beeldcultuur via het Eendrachtsplein benaderd. Door 
het plein te bekleden met basaltsteen verbijzondert het zich 
van de omliggende infrastructuur dat het plein afbakent. 
Het gebouw opent zich aan deze zijde naar de bezoeker. 
Het terugleggen van de gevel op de begane grond aan 
het plein en de Oude binnenweg en door gebruik te maken 
van één materiaal voor het stedelijk tapijt versterkt het idee 
van één open stedelijke ruimte. Via de entree komt men in 
het atrium terecht waar men zicht heeft op de centrale trap 
en de glazen liften. Een volume uit industrieglas in deels 
in het atrium geplaatst. Hierin bevindt zich de informatie 
en receptiebalie. Links van het atrium is een lunchroom en 
een openbare expositieruimte geplaatst die onderdeel zijn 
van het stedelijk tapijt. De kunstwerken zijn vrij in de ruimte 
geplaatst of hangen aan het plafond. Deze ruimte is niet 
alleen voor betalende klanten toegankelijk maar ook voor 
geïnteresseerde voorbijgangers. Door ook aan de Oude 
Binnenweg een entree te plaatsen is dit gedeelte van het 
ICB ook toegankelijk vanuit deze straat. Deze entree sluit 
aan op de routing van het winkelende publiek. Tussen 
de trap en de liften bevindt zich de ingang tot de eerste 
tentoonstellingszaal van het ICB. Deze ruimte biedt plaats 
aan de tijdelijke expositie van de gezamenlijke afdelingen 
Hierin worden kortlopende en reizende exposities geplaatst 
die over beeldcultuur in het algemeen gaan of raakvlakken 
hebben met alle vormen van beeldcultuur (fotografie, film, 
televisie en de nieuwe media). Wanneer men via de trap 
naar beneden gaat dan komt men uit bij de toiletgroepen en 
de garderobe voor de bezoekers. 
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Blik op interieur expositiezaal vloer 1

Foyer multifunctionele zaal

Route architecturale

beschikt over een tijdschriftenhoek, computers, videocabines, 
leestafels en afgezonderde studieplekken. Een deel van de 
ruimte wordt ingenomen door de kasten waarin de boeken, 
video’s en dergelijke zijn opgeborgen. 

Kiest men ervoor om vanaf de trap naar rechts te gaan, dan 
komt men in de foyer van de multifunctionele zaal. Deze 
ruimte heeft een hoogte van twee verdiepingen en kijk uit 
over een gedeelte van de Westblaak. Het biedt toegang 
tot de multifunctionele zaal die vooral gebruikt wordt voor 
de programmering van de afdeling nieuwe media. Via 
een zware houten harmonicadeur komt men terecht in 
een grote en twee verdiepingen hoge ruimte waarin de 
betonnen kolommen en liggers van de constructie zichtbaar 
zijn. Zwarte akoestische panelen van houten regels vullen 

Blik in multifunctionele zaal vanuit foyer Interieur multifunctionele zaal

Mediatheek
Medialab

het constructieve grid op en zorgen voor de benodigde 
geluidsisolatie van de zaal. Sommige akoestische panelen 
zijn ook te verdraaien waardoor de akoestiek van de zaal 
kan worden aangepast aan het evenement dat er in plaats 
vindt. De vloer bestaat uit slijtvaste zwarte rubberen tegels 
die op de constructie van de verhoogde vloer liggen. 

Aan de andere zijde van deze foyer bevindt zich de 
toegang tot het medialab. Samen met de mediatheek 
behoren deze ruimten tot de educatieve functie van het 
ICB.  Geïnteresseerden, hobbyisten of professionals kunnen 
hier terecht voor cursussen, workshops of voor technische 
ondersteuning door werknemers van het instituut. In de 
stabiliteitskern is hiervoor een workshopruimte geplaatst die 
aan de ene kant aan de foyer grenst en aan de andere 

aan het medialab. Het medialab is ook de werkruimte 
voor de afdeling nieuwe media. Er staan twee volumes 
voor montage-doeleinden en in het volume tussen het ICB 
en het bestaande kantoor aan de Westblaak bevindt zich 
een viewingruimte voor kleinschalige vertoningen van 
projecten. De wanden van deze ruimten zijn gemaakt van 
industrieglas dat wel licht doorlaat, maar niet doorzichtig 
is. De afwerking van de stabiliteitskern aan deze zijde is 
schoonbeton als verwijzing naar de constructie waar het 
deel van uitmaakt.

Een verdieping hoger is eenzelfde tentoonstellingszaal te 
vinden als de zaal voor de vaste gezamenlijke exposities. 
Alleen is deze ruimte nu in gebruik door de onderdelen 
televisie en nieuwe media. Elk van deze onderdelen heeft 
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Foyer kleine filmzalenKantoorverdiepingBlik op interieur expositiezaal vloer 2

Interieur grote filmzaalFoyer grote filmzaal Gevelfragment Mauritsstraat

zijn eigen ruimte in deze zaal die echter van expositie tot 
expositie kan wijzigen. Door middel van verplaatsbare 
wandconstructies is deze ruimte elke keer anders 
indeelbaar, afhankelijk van de eisen van de desbetreffende 
tentoonstelling.

Wanneer men vanaf de trap de rechter loopbrug naar 
de kantoorafdeling neemt, heeft men eerst nog zicht op 
de lagergelegen foyer van de multifunctionele zaal en 
op de Westblaak. Loopt men door dan stuit men op de 
receptie van de kantoorafdeling. Deze is geplaatst in een 
volume van industrieglas waarvan er meerdere op deze 
verdieping staan. Deze afgesloten ruimten worden gebruikt 
als vergaderunits, postkamer of kopieer- en printerruimte. 
Voor de rest wordt deze verdieping gekenmerkt door een 

grote kantoortuin waardoor deze verdieping over de gehele 
breedte en diepte open is en zicht heeft over de omgeving. 
Aan de Westblaak zijn individuele kamers gemaakt voor 
de stafafdeling. Deze afdeling heeft in het tussenvolume ook 
een eigen vergaderzaal.

Op de derde verdieping aangekomen kan men aan 
de kant van de Westblaak twee bioscoopzalen van elk 
92 zitplaatsen. Deze zalen hebben hun eigen foyer en 
horedavoorziening. In de foyer is ook een kleine ruimte 
gereserveerd als expositieruimte voor de filmafdeling. 
Aan de kant van de Oude Binnenweg bevindt zich een 
grotere bioscoopzaal die plaats biedt aan 344 mensen 
en heeft een hoogte van twee verdiepingen. Deze zaal is 
ook voorzien van een eigen foyer en horecavoorziening. 

Hierdoor kan deze zaal ook apart van de andere 
zalen van het ICB worden gebruik. Dit gaat trouwens 
op voor alle museale ruimten. De filmzaal kan naast het 
vertonen van films ook worden gebruikt als auditorium en 
televisiestudio. Hiervoor zijn een regieruimte, tolkencabine 
en toeschouwerbalkon aan de zaal toegevoegd. 

Om reflectie van het filmbeeld te krijgen heeft de kleur 
zwart in deze zalen de overhand. Kleuraccenten worden 
aangegeven door de lichtgrijze betonconstructie en de rode 
stoelen. Het tapijt en de gestoffeerde stoelen zorgen in 
deze bioscoopzalen over de nodige geluidsdemping. Ook 
worden hier de akoestische panelen toegepast die ook zijn 
gebruikt voor de multifunctionele zaal. De afwerking van de 
wanden die grenzen aan de foyers worden uitgevoerd in 
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Blik vanaf dakterras in restaurantRestaurant

Daglichtzaal fotografie-afdeling

Bovenlichtzaal fotografie-afdeling

Interieur werkafdeling fotografie Interieur werkafdeling fotografie

blank onbehandelde houtendelen. 

Vanuit de foyers komt men wederom over loopbruggen 
terecht bij de ingangen van de werkverdieping van de 
afdelingen voor fotografie en film. In deze ruimte bevinden 
zich twee grote glazen volumes. In het ene volume 
uitgevoerd in blank glas bevinden zich de ateliers en 
inspectieruimten, in het andere volume van transparant 
roodgekleurd glas de ontwikkelingsruimten en doka’s. 
Door het opnemen van de ruimten in deze twee volumes 
wordt een verdieping met een wirwar aan gesloten 
kamertjes tegen gegaan en is op deze verdieping dezelfde 
ruimtelijkheid aanwezig die ook op de onderliggende 
verdiepingen is. Tussen deze volumes bevinden zich nog 
enkele standaard werkplekken.

Vanwege ventilatie- en luchtbehandelingrichtlijnen dienen 
deze ruimten afgesloten te zijn. Vandaar dat zij in 
een gesloten volume zitten. Voor de ateliers is daglicht 
noodzakelijk zodat dit volume is afgewerkt met blank 
glas. Dit zorgt er ook voor dat de werkzaamheden binnen 
dit volume ook van buitenaf kunnen worden gezien. 
Deze transparantie werkt daarmee in het voordeel van 
de ruimtelijkheid van de verdieping. Vanwege dezelfde 
redenen is het andere volume met afgezonderde ruimten ook 
afgewerkt met glas. Alleen kan men hier geen blank glas 
toepassen. Bij het ontwikkelen van negatieven is daglicht 
niet gewenst maar kan roodlicht geen kwaad. Door de 
filtering van het daglicht door roodgekleurd glas is in de 
doka’s enkel het rode licht waarneembaar. Door deze 
materialisering blijft ook dit volume transparant.

Een verdieping hoger aangekomen komt men eerst 
nog langs de grote bioscoopzaal voordat men via de 
loopbrug in de tentoonstellingszalen van de afdeling 
fotografie komt. Vanaf de loopbrug heeft men een mooi, 
wijds zicht over Rotterdam Over de daken ziet men 
de torens van het Nationale Nederlandengebouw van 
Bonnema en de andere hoogbouw aan de Weena. De 
tentoonstellingsruimte voor de afdeling fotografie beslaat het 
hele oppervlak van het bouwdeel dat aan de stabiliteitskern 
grenst. De ruimte is opgedeeld in expositiezalen met 
noordelijk daglicht, natuurlijk bovenlicht en kunstlicht. Ook 
is er een prentenkabinet opgenomen. De daglichtzaal 
bevindt zich aan de Oude Binnenweg en heeft aan deze 
gevel verdiepingshoge ramen. Aan de Westblaak is de 
kunstlichtzaal geplaatst. In deze zaal wordt de verlichting 
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volledig verzorgd door kunstlichtbronnen. De bovenlichtzaal 
bevindt zich tussen deze twee zalen in. Het daglicht komt 
van boven via een matglazen plafondconstructie in de zaal 
terecht. In deze plafondconstructie zorgen roosters en het 
matglas voor een neutraal, gefilterd natuurlijk licht. Net als 
alle andere tentoonstellingszalen, zijn deze ruimten ook 
afzonderlijk in te richten.

In het gedeelte dat grenst aan de Westblaak en het 
Eendrachtsplein is het restaurant geplaatst. In een houten 
volume zijn de keuken en de bar opgenomen. Dit zorgt 
ervoor dat de rest van de ruimte vrij is om op te vullen met 
eettafels en zitplaatsen. Een volledig verglaasde wand, die 
ook geheel geopend kan worden, vormt de scheiding tussen 
het restaurant en het dakterras. Vanaf het terras kan men 
een blik werpen op een groot deel van de zuidwest hoek 
van Rotterdam. Het dakterras vormt ook het einde van de 
continue open ruimte die vanaf het Eendrachtsplein door het 
gebouw gaat.
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5 TEKENINGEN
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In dit hoofdstuk zijn alle tekeningen te vinden die gemaakt 
zijn van het ontwerp. De plattegronden zijn telkens op 
een rechterpagina geplaatst met op de linkerpagina 
diagrammen die de plattegrond verklaren aan de hand van 
de volgende thema’s:
• Circulatie
• Programma
• Open - gesloten
• Publiek - privé
• Constructie
• Vides
In de rechterkolom van deze pagina is de ruimteaanduiding 
te vinden voor de plattegrond.

De schaal van de tekeningen is als volgt:
• Situatie  1:2000
• Plattegronden  1:500
• Gevelaanzichten 1:500
• Doorsneden  1:500
• Geveldoorsnede 1:80
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VMSITUATIE
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Legenda

1. Opslag en archiefafdeling
a. archiefruimte
b. opslagruimte
c. technische ruimte

2. Parkeergarage
a. in- en uitgang
b. hellingbaan
c. technische ruimte

Circulatie Programma

Publiek - Privé

Constructiestructuur

Open - Gesloten

Vides
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1. Depotafdeling
a. zwart-wit negatieven
b. kleurennegatieven diapositieven
c. zwart-wit afdrukken
d. kleurenafdrukken
e. doorgangsdepot
f. nitraatdepot negatieven
g. quarantaine ruimte
h. garderobe
i. chemicaliëndepot
j. voorradendepot
k. opslag
l. fotografische collectie
m. documentendepot
n. technische ruimte
o. berging

2. Parkeergarage
a. in- en uitgang
b. in- en uitrit 
c. portiersruimte
d. technische ruimte

3. Metrostation
a. in- en uitgang
b. commerciële ruimte
c. hal

Circulatie Programma

Publiek - Privé

Constructiestructuur

Open - Gesloten



39

��NIVO -1 (-4700)

�

�

�

a

b c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

n

o
o

n

m

b

dc

aa

a

b

c



40

1. Stedelijk tapijt
a. entree
b. receptie- en informatiebalie
c. lunchroom
d. openbare gezamenlijke expositieruimte
e. museumwinkel
f. berging
g. verhuurbare commerciële ruimte

2. Expositiezaal
a. zaal tijdelijke gezamenlijke exposities

3. Werkafdeling
a. verhuur apparatuur
b. transitodepot
c. inpandig laden en lossen
d. werkplaats droog schoonwerk
e. werkplaats nat schoonwerk
f. werkplaats vuilwerk
g. vuilopslag
h. technische ruimte
i. berging

4. in- en uitgang metrostation en parkeergarage

5. in- en uitrit parkeergarage

Circulatie Programma

Publiek - Privé

Constructiestructuur

Open - Gesloten



41

�NIVO 0 (PEIL)

�

�

� �

�

a

a

b d

c f e g g

a

a

b

c

gfedi

i

i

h

Oude binnenweg

Jacobusstraat Mauritsstraat

Mauritsstraat Boomgaardhof

Westblaak

Oude binnenweg

Eendrachtsplein
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1. Expositieruimte
a. zaal vaste gezamenlijke exposities
b. multifunctionele zaal nieuwe media
c. foyer

2. Mediatheek
a. receptie
b. tijdschriften
c. computertafels
d. videotafels
e. leestafels
f. studieruimten
g. kastenzaal
h. beging
i. 

3. Medialab
a. workshopruimte
b. werkplekken
c. montage-unit
d. viewingruimte
e. serverruimte
f. pantry
g. technische ruimte
h. berging

Circulatie Programma

Publiek - Privé

Constructiestructuur

Open - Gesloten

Vides
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1. Expositieruimte
a. zaal televisie
b. zaal nieuwe media

2. Kantoorafdeling
a. receptie
b. vergaderunit
c. postkamer
d. printer- en kopieerruimte
e. leestafels
f. werkplekken
g. stafruimte
h. vergaderruimte
i. pantry
j. technische ruimte
k. berging

Circulatie Programma

Publiek - Privé

Constructiestructuur

Open - Gesloten

Vides
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1. Bioscoopzalen
a. zaal 1, 344 zitplaatsen
b. zaal 2, 92 zitplaatsen
c. zaal 3, 92 zitplaatsen
d. projectieruimte
e. expositieruimte film
f. foyer
g. bar
h. berging

2. Werkafdeling Fotografie
a. droogatelier
b. natatelier
c. digitale inleesruimte
d. microscopie sensitometrie
e. inspectie- en collatieruimte
f. werkplekken
g. filmontwikkeling zwart-wit
h. acetaat stripruimte
i. reproductiestudio
j. optisch dupliceerruimte
k. contact dupliceerruimte
l. doka 1 zwart-wit
m. doka 2 zwart-wit
n. doka historische processen
o. vergaderzaal
p. werkplekken
q. opslag werkvoorraad
r. vergaderruimte
s. pantry
t. technische ruimte
u. berging

Circulatie Programma

Publiek - Privé

Constructiestructuur

Open - Gesloten

Vides
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Circulatie Programma

Publiek - Privé

Constructiestructuur

Open - Gesloten

Vides

1. Filmzaal
a. zaal 344 zitplaatsen
b. toeschouwerbalkon
c. regieruimte
d. tolkencabine
e. projectiecabine

2. Tentoonstellingszalen fotografie
a. daglichtzaal
b. bovenlichtzaal
c. prentenkabinet
d. kunstlichtzaal
e. technische ruimte
f. berging

3. Restaurant
a. keuken
b. bar
c. zitruimte
d. dakterras
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�NIVO 4 (+19500)
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OUDE BINNENWEG
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EENDRACHTSPLEIN
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WESTBLAAK
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MAURITSSTRAAT
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LANGSDOORSNEDE AA
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LANGSDOORSNEDE BB
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LANGSDOORSNEDE CC
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DWARSDOORSNEDE DD
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DWARSDOORSNEDE EE
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DWARSDOORSNEDE FF
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GEVELDOORSNEDE
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Dankwoord

Architektur ist der echte Kampfplatz des Geistes
Ludwig Mies van der Rohe, 1950

Een creatief proces vraagt zijn tijd. En neemt deze ook. Voor 
het begin van mijn afstudeerproject had ik er ook rekening 
mee genomen dat het meer tijd in beslag zou nemen dan 
het jaar dat door de universiteit er voor wordt ingeruimd. 
Dat het meer langer duurde dan ik had ingecalculeerd, was 
ook voor mij een verrassing en dan ook niet een zeer fijne. 
Maar blijkbaar was deze tijd nodig om het project tot een 
resultaat te brengen dat mijn goedkeuring kon hebben. In 
de woorden van Mies van der Rohe herken ik dan ook veel. 
Een groot deel van de tijd heb ik geen potlood of boek 
aangeraakt, maar heb ik lopen malen over mijn ontwerp, 
over architectuur. Het is meer dan alleen een architectonisch 
project geweest, het was ook een confrontatie met mijn 
eigen opvattingen en zwakheden. Het afstudeerproject, en 
dus architectuur, bood mij de mogelijkheid om mijn ideeën 
en gedachten te toetsen en waar nodig bij te werken. En 
dat laatste nam enige tijd in beslag.
 
Mijn afstudeercommissie ben ik dankbaar voor hun 
begeleiding tijdens deze periode en ook voor hun geduld. 
Dit kwam vooral van pas op momenten dat het proces op 
een lager niveau kwam te liggen. Maar nu kan ik zeggen 
dat ik veel heb geleerd in tijdens het afstuderen. 

Ook wil ik de medewerkers van Nederlands Foto Instituut, 
V2_instabiele media, Montevideo en het FOAM bedanken 
voor de informatie en hulp die ik van hen heb gekregen. 
Hierdoor heb ik een goed beeld kunnen maken van 

de diverse instellingen. Ook is hierdoor de visie op het 
samenwerkingsverband binnen het voorgestelde Instituut voor 
Beeld Cultuur duidelijk geworden.

Grote dank ben ik verschuldigd aan mijn ouders, die ook 
naar dit moment hebben uitgekeken en mij tijdens de weg 
ernaartoe hebben gesteund en dit zijn blijven doen ook al 
zag ik het zelf niet neer zo zonnig in 

Verder wil ik nog mijn vrienden, kennissen, collega’s en 
anderen die door de jaren hun interesse hebben getoond in 
mijn afstudeerwerk bedanken voor hun interesse en hulp.

Bas Kolkman
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