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SITUATIE

Bestaande situatie

Westersingel - Cultuur-as

Westblaak - Kantoorboulevard

Oude Binnenweg - Winkelstraat

Indelingsconcept nieuwbouw

Aanknopingspunten situatie

Relatie plein - gebouw

Bouwoppervlak bestemmingsplan

Eendrachtsplein

VMSITUATIEANALYSE
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NIVO O (PEIL)

Open - Gesloten

Publiek - Privé

Programma

Circulatie Constructiestructuur

berging

berging

vuilopslag

berging

OUDE BINNENWEG

WESTBLAAK

EENDRACHTSPLEIN

MAURITSSTRAAT

BOOMGAARDHOF
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uitgang metrostation
en parkeergarage

cafe

openbare 
expositieruimte

entree

museumwinkel

kassa en 
informatie balie

verhuurbare 
commerciële ruimte

verhuurbare 
commerciële ruimte

verhuurbalie
apparatuur

transito
transport

inpandig
laden en lossen

werkplaats
vuilwerk

werkplaats
nat schoonwerk

werkplaats
droog schoonwerk

technische ruimte

inrit
parkeergarage

ruimte gezamelijke 
vaste expositie



NIVO 1 (+6000)

Vides

Open - Gesloten

Publiek - Privé

Programma

Circulatie Constructiestructuur

serverruimte

viewing room

entree

technische ruimte

zaal
nieuwe media

pantry

workshop ruimte

ruimte gezamelijke 
tijdelijke expositie

foyer
nieuwe media

medialab

mediatheekberging
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NIVO -1 (-4700)

Publiek - Privé

Programma

Circulatie

metrostation
Eendrachtsplein

commerciële ruimten
metrostation

uitgang
metrostation

uitgang
parkeergarage

uitgang
metrostation

berging

voorradendepot

opslag

quarantaine
ruimtedoorgangsdepotzwart-wit-afdrukkenkleurennegatieven

diapositieven
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technische ruimte

chemicaliëndepot

Parkeergarage

fotografi cacollectie

documentendepot

Portiersruimte

zwart-witnegatieven

toiletten
en

garderobekleurenafdrukken nitraat zwart-wit
depot negatieven

technische ruimte



NIVO 2 (+10500)

Vides

Open - Gesloten

Publiek - Privé

Programma

Circulatie Constructiestructuur

berging

technische ruimte

pantry

receptiedesk

berging

stafafdeling

vergaderzaal

vergaderunit

postkamer

printerruimte

vergaderunit

kantoorafdeling

expositieruimte
televisie
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Parkeergarage

NIVO -2 (-7875)

Publiek - Privé

Programma

Circulatie

technische ruimte

archiefruimte
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parkeergarage

archiefruimte

liftmachinekamer

archiefruimte

opslagruimte

opslagruimte



NIVO 3 (+15000)

Vides

Open - Gesloten

Publiek - Privé

Programma

Circulatie Constructiestructuur

kleine fi lmzaal 2

berging
foyer

berging
bar

bar

foyer grote zaal

berging
bar

bar

foyer kleine zalen

expositieruimte
fi lm

berging
zaal
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berging

technische ruimte

pantry

droog atelier

berging

reproductiestudio

vergaderzaal

doka historische
processen

afdeling fotografi e

opslag werkvoorraad

afdeling fi lm en tv

nat atelier

inspectieruimten

contact dupliceren

optisch dupliceren

fi lmontwikkeling
zwart-wit

acetaat
stripruimte

doka 01
zwart-wit

doka 02
zwart-wit

grote fi lmzaal

kleine fi lmzaal 1



NIVO 4 (+19500)

Vides

Open - Gesloten

Publiek - Privé

Programma

Circulatie Constructiestructuur

expositieruimten fotografi e
daglichtzaal

grote fi lmzaal

expositieruimten fotografi e
bovenlichtzalen

expositieruimten fotografi e
kunstlichtzalen

prentenkabinet
restaurant

keuken

dakterras

toeschouwersbalkon regieruimte

tolkcabine

berging

technische ruimte
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