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Voorwoord

De grotere musea, historisch of modern, hebben één ding gemeen. Ze zijn allen in 
bijzondere gebouwen gevestigd, welke vaak net zo indrukwekkend zijn als de collectie 
zelf. Denk hierbij aan de indrukwekkende gebouwen van de Guggenheim foundation, 
het Mercedes Benz Museum of het Van Abbe museum, allemaal gebouwen die door 
middel van de verschijningsvorm een sterk beeld op je netvlies achterlaten. Ook wanneer 
je niet van moderne kunst houdt, is een bezoek aan een modern museum daardoor een 
indrukwekkende gebeurtenis. 
Maar niet alle gebouwen hoeven een iconisch voorkomen te hebben om een grote 
indruk achter te laten. Een bezoek aan het Musée du Louvre te Lens heeft dat voor 
mij bevestigd. Dit museum weet met de minimale verschijningsvorm en de zorgvuldige 
detaillering een grote indruk achter te laten. Door het reflecteren van de omgeving in de 
aluminium gevelpanelen en de zorgvuldige detaillering gaat het museum helemaal op in 
haar omgeving. 
Dit heeft mijn interesse in gebouwen die het gedachtengoed van de ‘Modern Movement’ 
uitdragen aangewakkerd en uiteindelijk mijn ontwerp verregaand beïnvloed. Deze 
gebouwen streven naar een intellectuele abstractie met eenvoudige vormen en met 
het minimaliseren van de uiterlijke verschijning, wat gepaard gaat met een actief 
contextualisme en een efficiënte programmatische opbouw. In het vooronderzoek (M3) 
hebben wij met ons afstudeeratelier deze stroming verregaand kunnen onderzoeken. 
Het Museum voor Moderne Kunsten sluit aan in deze traditie. Het museum heeft 
een heldere opbouw en is verankerd in zijn historische omgeving. Zonder een groots 
architectonisch spektakel weet het toch een blijvende indruk achter te laten.

Voor de tot stand koming van dit ontwerp wil ik mijn mede-studenten van het atelier 
Museum voor Moderne Kunst en mijn afstudeercommissie bestaande uit Christian Rapp, 
Martien Jansen en Marco Notten bedanken voor alle hulp, advies en kritiek tijdens mijn 
proces.

Pieter Deijkers

1.1: Musée du Louvre Lens
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8 Dit afstudeerverslag is een persoonlijk vervolg op het gezamenlijke onderzoek van het 
afstudeeratelier Museum voor Moderne Kunst. 

Vlissingen staat voor een grote opgave met de herinrichting van de voormalige 
scheepswerven. Het Museum voor Moderne Kunst Vlissingen moet bijdragen aan de 
transformatie van industriële havenstad naar culturele hoofdstad. Vlissingen wil zich 
meer richten op de toeristische sector en wil het aanbod van ‘slecht weer’ activiteiten 
uitbreiden. De culturele organisatie de Cultuurwerf wordt ondergebracht in het museum 
en is verantwoordelijk voor de programmering.

Het onderzoek geeft antwoord op de vraag: Hoe kan het ontwerp voor een Museum voor 
Moderne Kunst, dat past bij de plaatselijke cultuur en de intentie om kunst toegankelijk te 
maken voor een breed publiek, bijdragen aan het transformatieproces van de voormalige 
industriële havenstad Vlissingen naar een culturele hoofdstad?
Het antwoord wordt verkregen door een studie naar de historie en cultuur van de stad 
Vlissingen. Daarnaast wordt er onderzocht hoe het ontwerp kan worden ingepast in het 
masterplan voor het Scheldekwartier. Referentie projecten en literatuurstudies laten zien 
hoe gerealiseerde projecten met het vraagstuk omgaan. 

Het Museum is geplaatst op de voormalige werfhelling, een belangrijke historische locatie 
voor Vlissingen. Mede dankzij de scheepswerven heeft Vlissingen zich economisch 
kunnen ontwikkelen en vele schepen zijn op deze locatie gebouwd. Het ontwerp 
voor het museum is sterk verankerd in zijn omgeving en de historie van de locatie. De 
locatie verandert hiermee van scheepswerf naar levendige culture ontmoetingsplaats. 
Hiermee zal het een belangrijke en beeldbepalende plaats innemen in de ontwikkelingen 
rondom het Dok. Het museum staat op het verbindende punt tussen de binnenstad 
en de achterliggende woonwijken. De naastgelegen winkelstaat zal bijdragen aan de 
bezoekersstroom en vice versa. 
Belangrijke aandachtspunten van het ontwerp zijn de programmatische opbouw, 
toegankelijkheid en circulatie. De installatie technische opzet en de daglichttoetreding 
maken een integraal onderdeel uit van het ontwerp. Door de heldere programmatische 
opbouw kunnen de verschillende bezoekersstromen van elkaar gescheiden worden. Het 
museum zal met de culturele activiteiten bijdragen aan de mix van wonen, werken en 
cultuur rondom het dok.

Samenvatting
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Abstract

This graduation paper is an individual continuation of the joint research of the graduation 
studio ‘Museum for Contemporary Art’. 

Flushing has found a big challenge in redeveloping the former dockyards of the city. The 
Museum for Contemporary Art Flushing has to contribute to the transformation process of 
Vlissingen from industrial port city to cultural capital. Flushing aims to expand the touristic 
sector and the activities for times of bad weather. The cultural organisation ‘Cultuurwerf’ 
will be accommodated in the museum and will be responsible for the programming of the 
exhibitions.

This study will give an answer to the following research question: In which way can a 
design for a Museum for Contemporary Art, which fits the local culture and the intention to 
make art accessible for a large audience, contribute to the transformation process of the 
former port city of Flushing to a cultural capital.
The answer will be obtained by a study of the history and culture of the city. Besides, 
the possibility to match the design of the museum within the master plan of ‘het 
Scheldekwartier’ will be studied. Reference projects and literature studies show how 
existing projects deal with this question. 

The museum is located at the former yard slope, an important historical location for the 
city of Flushing. The dock yards have played an import role in the development of the city 
and a lot of ships has been built at this location. The design of the museum is strongly 
connected with the surroundings and its history. This location will change from dock yard 
to cultural hotspot, which will result in an important and iconic role of the developments 
in the of the dock area. The museum is located at an important connection between the 
city center and the adjacent neighborhoods. The adjacent shopping street will provide the 
museum of visitors and vice versa.
The programmatic structure, accessibility and circulation are important aspects of the 
design. The installation engineering and daylighting are an integral part of the design. 
The clear programmatic structure makes it possible to separate the different streams of 
visitors. The museum will contribute with the cultural activities to the mix of living, working 
and culture around the dock.
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Introductie

Dit verslag is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel is een theoretisch onderzoek over 
het thema Museum voor Moderne Kunst en een onderzoek naar de projectlocatie. Het 
tweede deel is het ontwerp voor het museum. Handvaten uit het theoretisch onderzoek 
zijn meegenomen en leidend geweest voor het uiteindelijke ontwerp. Door middel van 
ontwerpen en onderzoek zijn de verschillende aspecten verder aangescherpt.
Voorafgaand aan dit verslag is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar verschillende 
musea, het M3 onderzoek ‘Musea voor Moderne Kunst’. Door middel van uitgebreide 
analysen zijn de musea in kaart gebracht en met elkaar vergeleken. De uitkomsten 
van dit onderzoek zijn als uitgangspunt genomen voor de ontwerp opgave. Uit het M3 
onderzoek is een persoonlijke fascinatie naar voren gekomen, welke heeft geleid tot de 
onderzoeksvragen.
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Opgave

De onderstaande opgave is opgesteld op 7 maart 2015 door: Christian Rapp, Martien 
Jansen en Marco Notten

Het gemeenschappelijk onderwerp voor het afstudeeratelier is een Museum voor 
Hedendaagse Kunst. Een museum dat voortdurend in beweging kan zijn en dat 
gekenmerkt wordt door een grote diversiteit aan programmaonderdelen, o.a. 
verschillende typen tentoonstellingsruimten, multipurpose zaal (voordrachten, film en 
muziek), bibliotheek, (museum)winkel, bar/restaurant (met terras), kantoren voor staf en 
medewerkers, werkplaatsen en expeditieruimten.
Thema’s zijn de culturele en historische betekenis, de sociale relevantie, innovatie, 
materialen en technieken, etc. 
Het uiteindelijke product is een gedeeltelijk gemeenschappelijk, maar voornamelijk 
individueel door onderzoek gedreven architectonisch ontwerp voor bovengenoemd 
onderwerp. Intuïtieve kwaliteiten zijn voor een architect bepalend, maar evenzo analytische 
vaardigheden. De magie van de ratio.

Het ontwerp wordt voorafgegaan door een individueel statement, waarin gereflecteerd 
wordt op het onderzoek. In dit essay wordt de basis gelegd voor het ontwerp van een 
museumgebouw, met een juiste balans tussen architectuur, bouwkunde, constructie 
en installaties. Naast de kennisgeving van het individuele standpunt ten aanzien van de 
uitkomst van het gezamenlijke onderzoek, dienen de nader te selecteren locatie en het te 
nuanceren programma de basis voor het ontwerpen van een Museum voor Hedendaagse 
Kunst. Deze ingrediënten vormen de basis voor het begincolloquium, een formeel 
moment aan het begin van je individuele ontwerp, waarin de student kennis geeft van zijn 
onderzoeksvraag en de ontwerpopgave formuleert en specificeert. 
Uiting dient gegeven te worden aan een goed begrip van het culturele programma 
in de stedelijke en of landschappelijke context en aan de kennis en mogelijkheden 
van bouwtechnieken en materialen. Op basis van de onderzochte condities is 
ook de specifieke reflectie in het ontwerp afleesbaar. Een planontwikkeling op een 
inspirerende locatie, waarbij het mogelijk gebruik wordt verbeeld. Zet gedurende het 
ontwerpproces alle mogelijke visuele middelen in om het ultieme model te kunnen 
ervaren. Het uiteindelijke ontwerp wordt met behulp van traditionele plattegronden, 
doorsneden, aanzichten, (gevel)fragmenten en details gepresenteerd. Visualisaties en 
presentatiemaquettes kunnen het idee, de verbeelding of de techniek meer inzichtelijk 
maken. Een toelichting op het ontwerp, waar ingegaan wordt op de intrinsieke ordening 
vanuit de context, het programma, de architectonische en technische kwaliteit, is tevens 
gewenst. Het product dient vooral zijn eigen beeldende logica zichtbaar te maken. 
Heldere en duidelijke teken- en maquettetechnieken zijn als communicatiemiddel van 
groot belang.
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Voorbereidend onderzoek

Voorafgaand aan dit ontwerp is er een voorbereidend onderzoek uitgevoerd met het 
atelier Museum voor Moderne Kunst wat is vastgelegd in het gelijknamige boek. Door 
middel van een typologisch onderzoek en gebouwanalysen is een antwoord gegeven op 
de vraag:
 
Wat is de maatschappelijke en architectonische betekenis van een Museum voor 
Moderne Kunst en wat heeft de opkomst van moderne kunst voor invloed (gehad) op het 
gebouwtype museum?

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de maatschappelijke en architectonische 
betekenis van kunst en musea door de jaren heen aan grote veranderingen onderhevig is 
geweest. Het idee van het museum, zoals we dat vandaag de dag kennen, is ontstaan in 
de Renaissance. In die tijd was het vooral een privé aangelegenheid voor de adel. Vanaf 
de Franse revolutie werden musea ook toegankelijk voor de bevolking.
Sinds de opkomst van de moderne kunst wordt de kunst steeds vaker in gebouwen 
tentoongesteld die voor de expositie zijn ontworpen, in plaats van bestaande gebouwen 
zoals paleizen te gebruiken. Nieuwe inzichten en opvattingen binnen de kunst, maar ook 
de moderne technieken waar kunstenaars gebruik van maken, vragen om nieuwe flexibele 
expositieruimten.
Met deze ‘purpose built’ musea is ook de manier van tentoonstellen veranderd. Moderne 
musea bestaan veelal uit flexibele ruimten waar tijdelijke en vaste exposities afgewisseld 
kunnen worden. De ruimten dienen daarom ruim en vrij indeelbaar te zijn om de nieuwe 
uiteenlopende kunstvormen te kunnen huisvesten. Een belangrijk thema in moderne 
musea is de toetreding van daglicht in de ruimte. Door middel van ingenieuze systemen 
wordt het daglicht gefilterd en diffuus naar binnen gebracht.
Tegenwoordig is het museum niet alleen meer een plaats om kunst tentoon te stellen. 
Het is een plaats voor ontmoeting, dialoog en bezinning. Het museum draagt bij aan 
de culturele identiteit van een stad. Waar voorheen de bezoekers voornamelijk voor de 
kunst naar het museum kwamen, is tegenwoordig het museum zelf steeds vaker een 
toeristische trekpleister. Het museum moet een volledig dagje uit kunnen bieden.

Het onderzoek heeft het volgende statement voortgebracht:

Naast het exposeren van kunst heeft het museum voor moderne kunst een 
maatschappelijke, sociale of economische relevantie. Het museum heeft een eigen 
identiteit en gaat door middel van de architectuur een duidelijke relatie aan met de 
omgeving, maar stelt zich bescheiden op ten opzichte van de kunst zodat deze niet wordt 
overheerst. De tentoonstellingsruimten hebben een eigen karakter passend bij de identiteit 
van het museum, bieden ruimte aan een grote verscheidenheid aan kunst en stellen zich 
hierin flexibel op. 



14 Sinds het begin van de 19e eeuw heeft de architectuur een enorme vlucht genomen. De 
technologische ontwikkelingen die de Eerste & Tweede Wereldoorlog met zich meebracht 
heeft grote invloed gehad op de architectuur. De teruggang van het Katholicisme heeft 
een grote invloed gehad op de ontwikkeling van musea en er wordt gesproken van: 

 ‘the museum as substitute cathedral’.
(Jencks, C. 1997) 

Uit het voorbereidend onderzoek zijn enkele trends naar voren gekomen die vandaag 
de dag van toepassing zijn op musea, waarvan de volgende punten mijn persoonlijke 
fascinatie hebben.

Moderne kunst toegankelijk maken voor een breed publiek, waarbij het Museum voor 
Moderne Kunst als toeristische attractie wordt gezien.
Het Museum voor Moderne Kunst als katalysator voor economische en maatschappelijke 
ontwikkelingen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het Museum voor Moderne Kunst steeds vaker 
als toeristische attractie wordt gezien, waarbij het toegankelijk moet zijn voor een breed 
publiek. Dit komt mede doordat steeds meer musea zelf de financiering rond moeten 
krijgen. Het vergroten van de bezoekersaantallen en het toevoegen van extra functies zijn 
vaak gebruikte middelen om deze financiering rond te krijgen.
Mede doordat het Museum voor Moderne Kunst steeds meer de uitstraling krijgt van een 
toeristische attractie wordt deze vaak ingebed in stedelijke masterplannen om een impuls 
te geven aan de nieuwe omgeving. Hierbij hopende dat het museum een katalyserende 
werking voor heel de regio zal hebben.

Volgens Jencks hangen deze ontwikkelingen sterk samen met de teruggang van het 
Christelijke geloof en de opkomst van de massacultuur. In deze moderne tijd van de 
massacultuur en de massaproductie laat het museum mensen stilstaan bij en nadenken 
over alledaagse zaken en zaken waar ze nog nooit over na hebben gedacht. Hoewel het 
misschien wel 100 jaar heeft geduurd voordat de gedachte ‘Het museum als Kathedraal’ 
voeten aan aarde heeft gekregen, was het idee al aanwezig bij Alfred Waterhouse’s 
ontwerp voor het ‘Natural History Museum’. Het ontwerp voor dit museum komt sterk 
overeen met een kathedraal.

Motivatie & Fascinatie

1.2: Centrale hal Natural History Museum, Alfred 
Waterhouse
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Onderzoeksvraag, Methode & Doelstelling

Uit mijn persoonlijke fascinatie heb ik de volgende hoofdvraag voor mijzelf opgesteld:

‘Hoe kan het ontwerp voor een MMK, dat past bij de plaatselijke cultuur en de 
intentie om kunst toegankelijk te maken voor een breed publiek, bijdragen aan het 
transformatieproces van de voormalige (industriële) havenstad Vlissingen naar een 
culturele toeristische hoofdstad?’

Door antwoord te geven op drie deelvragen zal de hoofdvraag beantwoord worden. De 
deelvragen zijn:

‘Wat is de invloed en de rol van een MMK wanneer deze wordt ingebed in een stedelijk 
masterplan?’
‘Welke invloed heeft de lokale cultuur en historie van de stad Vlissingen op de 
architectuur?’
‘Op welke manier kan de architectuur bijdragen aan een museum dat kunst toegankelijk 
maakt voor een breed publiek?’

Om een antwoord te geven op de eerste deelvraag zal er eerst moeten worden gekeken 
naar de plannen voor het gebied en de uitvoering daarvan. Dit wordt vergeleken door 
middel van een literatuur en case studie met gerealiseerde projecten. Een antwoord op 
de tweede vraag zal voortkomen uit een studie naar de historie van de stad en de locatie. 
De scheepswerf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde maakt een belangrijk 
deel uit van deze historie en zal hier dan ook nadrukkelijk in worden meegenomen. Een 
literatuur en case studie naar de toegankelijkheid van musea zal antwoord geven op de 
derde deelvraag.
De antwoorden op de deelvragen worden aangescherpt door het ‘research driven 
design’. Doormiddel van studies en onderzoek komt het ontwerp tot stand, waarvan het 
Museum voor Moderne Kunsten Vlissingen het eindresultaat is en het antwoord op de 
hoofdvraag.





Onderzoek



18 Een ontwerp voor een Museum voor 
Moderne Kunst is een zwaar beladen 
taak, stelt Maggie Toy in de editorial van 
‘Contemporary Museums’ (Jencks, C. 
1997).  In eerste instantie herbergt het 
museum een veelvoud aan functies. 
De traditionele rol van bewaarplaats en 
toonzaal voor kunst moet gecombineerd 
worden met winkel- en horecafuncties. 
Steeds vaker is het museum dan ook 
onderdeel van een cultureel forum. 
De nieuwste technologieën worden 
geïntegreerd in het gebouwontwerp en het 
circulatiepatroon vraagt grote aandacht 
met de toenemende bezoekersaantallen. 
Door de daling van de georganiseerde 
religie, met name het Christendom, zijn 
steeds meer mensen op zoek naar een 
zondagsbesteding in plaats van de kerk. 
De winkelcentra en musea hebben daarbij 
de plek ingenomen van de kathedraal. 
Recreatie is een steeds belangrijker 
onderdeel van de zondagsbesteding en 
daarbij zijn mensen vooral op zoek naar 
een totaal-beleving, waar musea gretig op 
inspelen.

Het museum moet tegenwoordig een 
veel meer gastvrij en allesomvattend 
imago hebben. Het kan zich niet langer 
veroorloven om enkel een gevestigde visie 
op de maatschappij en haar geschiedenis 
te presenteren, maar het moet nu ook 
wijzen op een diversiteit aan culturen 
en verwachtingen. De belangrijkste 
taak van moderne museumarchitectuur 
is de breedte van de collectie en de 
toegankelijkheid van het museum naar een 
zo breed mogelijk publiek uitdragen.
Bovenop dit alles vormt het museum vaak 
het middelpunt van grootschalige stedelijke 
revitalisatieprocessen, waardoor er grote 
(onrealistische) verwachtingen van het 
museum zijn en de invloed daarvan op 
de omgeving. Het museum staat voor de 
lokale identiteit en dient daarbij als icoon 
voor de stad en haar omgeving. 
Dit alles moet worden bereikt zonder 
afbreuk te doen aan het gevoel van rust en 
bezinning die nodig zijn voor een serieuze 
ontmoeting met het tentoongestelde werk.

Inleiding

Onderzoek
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Museum voor Moderne Kunst

Onderzoek

Sinds de jaren zeventig heeft de 
museumbouw een enorme vlucht 
genomen. Waar voorheen het museum 
een duidelijk traditioneel voorkomen 
had met een spel van archetypische 
elementen, zijn de moderne musea vooral 
een uitdrukking van de persoonlijke smaak 
van de architect of museumdirecteur. Deze 
ontwerpen kunnen geïnspireerd zijn op de 
bijzondere ligging, de voorkeur voor een 
bepaald materiaal of het verlangen naar 
een poëtische uitstraling. De vooruitgang in 
de techniek heeft daarbij de mogelijkheden 
vergroot en de fantasie van de architect 
wordt nauwelijks beperkt door functionele 
eisen. Budgetoverwegingen wegen 
zwaarder dan de eigenschapen van de 
collectie. (Searing, H. 2004)

‘De museale kwaliteiten worden 
gedwongen of verwrongen in de 
persoonlijke dwangbuis van de architect, 
ongeacht of we over een museum 
van Hollein, Meier, Venturi, Libeskind, 
Koolhaas, Gehry of Ando spreken, de 
museale kwaliteiten worden gedwongen of 
verwrongen in de persoonlijke dwangbuis 
van de architect. Idiosyncrasieën zijn 
bepalend. Een onderzoek van de 
specifieke, disciplinaire eigenschappen 
van de architectuur is verloren gegaan 
in een wereld die zich maar al te graag 
overgeeft aan een lege, representatieve en 
formele schoonheid, die morgen misschien 
al weer obsoleet is en moet worden 
afgedaan. Het moderne museum schippert 
tussen container en cultuur. Het is hyper 
geworden.’ 
Herman van Bergeijk (Chilmintzas, E. 2004)

2.1: Reconstructie van de Acropolis.

Het museum voor hedendaagse kunst 
staat vol van tegenstellingen tussen 
traditionele opvattingen en nieuwe 
mogelijkheden, of zoals Charles Jencks 
het stelt:

‘The museum in the 1990’s is an old 
lady suddenly turned into an oversexed 
teenager: she is pushed and pulled every 
way by hormones, exams and attractive, 
rich men on the horizon – promising 
everything, including ruin. Who can resist 
the opportunities and danger of this new, 
young thing?’

Volgens Jencks heeft het museum zes 
principiële rollen te vervullen (Jencks, C. 
1997). Deze rollen zijn soms tegenstrijdig, 
maar kunnen ook een bron van 
verfrissing zijn. Deze zes rollen zijn: het 
conserveren en exposeren van artefacten 
en evenementen, het onderwijzen 
en bekrachtigen van culturele en 
maatschappelijke waarden, het vervangen 
van de kathedraal, een plaats bieden 
voor entertainment voor het hele gezin, 
een plaats bieden voor spraakmakende 
exposities en winkelactiviteiten en de 
plek zijn voor de culturele industrie; de 
plaats waar duizenden kunstenaars, 
kunstprofessionals en de kunstorganisaties 
moeten werken.

De eerste rol stamt nog uit de oudheid. 
Zo was het museum op de Acropolis 
er om de bevolking te herinneren aan 
alle gewonnen veldslagen. Het museum 
had als doel het gevoel van nationaliteit 
en trots te versterken. Maar musea zijn 



niet alleen bewaarhuizen voor de kunst, 
ze spelen een sleutelrol in de beleving 
van kunst en hoe we daarmee omgaan. 
Naast het conserveren en exposeren van 
kunst geven ze waarde aan de kunst en 
complementeren ze deze; ze onderwijzen 
ons in kunst.

In de oudheid was het museum een 
geliefde plek voor propaganda en 
indoctrinatie. De schatten die buit werden 
gemaakt tijdens een oorlog werden 
tentoongesteld om te laten zien hoe 
krachtig het vaderland was. De rol van 
educatie bleef groeien en nam in de 19e 
eeuw zelfs een bijna wetenschappelijke 
rol in, zoals bij het Louvre en het British 
Museum. De kunst werd chronologisch 
opgesteld waarbij de mens (de bezoeker) 
als eindproduct van de geschiedenis 
(evolutie) werd gezien.

Door de daling van de georganiseerde 
religie, met name het katholicisme, staat 
zondag niet meer in het teken van het 
bezoek aan de kerk. Nu het kerkbezoek 
niet meer de zondag invult, gaan mensen 
op zoek naar nieuwe vormen van 
vrijetijdsbesteding. Dit gat vullen de musea 
graag in. De nieuwe kathedralen van de 
zondagsbesteding zijn de winkelcentra en 
musea. 
Een bezoek aan het museum gaat gepaard 
met rituelen die affiniteit hebben met 
religieuze aanbidding en is daarmee een 
ceremoniale aangelegenheid geworden. 
Het is daarom ook niet vreemd dat 
musea in de 19e eeuw tempels van de 
kunst werden genoemd en tegenwoordig 
seculiere kathedralen. In deze tijd van 
massamedia en massaconsumptie 
biedt het museum een plek voor rust 
en zelfreflectie. De museumstukken 
worden tentoongesteld alsof het 
religieuze artefacten zijn, uitgelicht en 
op sokkels achter glas. En zoals de 
godsdienstige gebouwen deel uitmaakten 
van de religieuze beleving, maken ook 
de museumgebouwen een integraal 
onderdeel uit van de kunstbeleving. Hierbij 
proberen musea een totaal beleving 
aan te bieden en een dagje uit voor het 
hele gezin met o.a. een museumwinkel, 
restaurant en speciale onderwijsprojecten 
voor kinderen. De museumwinkel en het 

café zijn nu onderdeel geworden van de 
beleving van moderne kunst en horen bij 
de ‘rituelen’ van de ‘kathedralen’, maar 
de kunst blijft het hoofdmotief voor het 
bezoek. De nieuwe kunstvormen en media 
worden aan de ‘dienst’ toegevoegd naast 
de traditionele kunstwerken op doek, op 
papier, van brons of van steen.

Het museum is een plaats voor 
entertainment voor de hele familie 
geworden. Tegenwoordig gaan meer 
families naar een museum dan naar een 
sportevenement. Dit heeft grote gevolgen 
voor het gebruik en het ontwerp van een 
museum. Robert Venturi vergelijkt de 
entree van een museum dan ook met een 
stadion entree. De grote toestroom van 
mensen wordt bij binnenkomst meteen 
naar het informatiepunt, de museumwinkel 
of het restaurant geleid. 

Er zit een grote tegenstelling tussen 
zoveel mogelijk mensen naar binnen 
leiden en de rustige spirituele dialoog 
tussen individu en kunstobject. Vroeger 
had de kerk een kapel om de scheiding 
te maken tussen de bedevaartmassa 
en de geloofsbeleidenis. Een plek voor 
massatoerisme en gezinsentertainment 
vraagt om de organisatie die je in een 
pretpark als Disneyland zou verwachten. 
Crowd management, interactive displays 
en dramatic lighting, zijn dan ook termen 
die je steeds vaker tegenkomt bij musea. 
Opvallend bij de ontwikkeling zijn de 
‘pre- en post-museum’ ruimten, de in- en 
uitgangen. Deze ruimten zijn ingericht 
op het wachtende publiek en worden 
opgevuld met winkels. Deze methode 
van ‘crowd control’ is ontwikkeld door het 
Vaticaan en geperfectionaliseerd door 
Disney.

Om de grote aantallen bezoekers te 
trekken en te behouden moet het 
museum spraakmakende wisselexposities 
organiseren. De bezoekers houden van de 
spectaculaire museumstukken, waardoor 
er geregeld exorbitant hoge prijzen voor 
museumstukken worden betaald. De 
miljoenen die soms worden weggelegd 
voor ‘bijzondere’ museum stukken worden 
hiermee een ‘self-fullfilling prophecy’ en 
niemand kijkt dan ook op wanneer er 

2.2: Entree Sainsbury Wing van de National 
Gallery. Because of its mass culture role, Robert 
Venturi made this comparison to a stadium en-
trance. 1986)



21een kunstwerk van Mark Rothko voor 
2 miljoen euro, of een Jackson Pollock 
voor 10 miljoen euro wordt aangekocht. 
De publiciteit die de massamedia 
hieraan geven, herinneren ons eraan hoe 
‘bijzonder’ de museumstukken zijn en 
dat een investering in kunst zich loont. 
Musea houden deze wereld in stand 
om zoveel mogelijk bezoekers naar het 
museum te trekken. Door de invloed van 
de kunstmarkt en de media is het moderne 
museum een plek voor glamour en 
spektakel geworden. De opening van een 
tentoonstelling is hiermee het moment om 
te zien en gezien te worden. De ruimten 
zijn zo ingericht dat de glamour en het 
spektakel het beste tot zijn recht komen. 
De musea zijn ingericht als een theater 
voor dit evenement.

Natuurlijk is het museum ook een locatie 
waar gewerkt wordt door artiesten, 
kunstgeleerden, kunsthandelaren, 
kunstrecensenten en communicatie- en 
promotiemedewerkers. Door de grote 
differentiatie in de moderne kunst heeft 
het museum de taak gekregen om 
ons te onderwijzen in de kunst en de 
waarden van kunst te bepalen. Daarmee 
is het museum niet alleen een plek 
van herinneren, onderwijzen, religieuze 
ervaring, entertainment en winkels, maar 
ook de kunstbeurs en universiteit in één. 
Om dit draaiende te houden moet het 
museum blijven ontwikkelen en nieuwe 
tentoonstellingen blijven openen. Dit is niet 
mogelijk zonder een plek voor de museum 
industrie.

Naast de zes rollen waar Jencks het 
over heeft, zijn er nog vele rollen die een 
museum kan vervullen. Een rol die de 
laatste tijd steeds vaker aan het museum 
wordt toegeschreven is het revitaliseren 
van een stedelijk gebied (Chlimintzas, E. 
2004). Met het implementeren van een 
museum in een masterplan hoopt het 
bestuur een nieuwe impuls te kunnen 
geven waarvan de hele stad of regio kan 
mee profiteren, het ‘Bilbao-effect’1.
Verschillende musea waren het middelpunt 
van grootschalige revitalisatieprojecten. 
Denk hierbij aan Hans Hollein’s 
Guggenheim dat middenin een voormalig 
vervallen gebied van Wenen staat, Renzo 

Piano’s new metropolis national science 
and technology centre (nemo) geplaatst 
in het voormalige havengebied van 
Amsterdam, Frank Gehry’s Guggenheim in 
het voormalige verlaten havengebied van 
Bilbao en het FRAC van Lacaton & Vassal 
dat staat in het voormalige havengebied 
van Duinkerke wat is ontwikkeld tot 
woongebied.
De musea die als middelpunt van een 
masterplan zijn ontworpen hebben vaak 
een uitgesproken spraakmakend ontwerp 
om het publiek duidelijk te maken dat het 
om een bijzondere plek gaat. Deze musea 
zijn vaak ontworpen door architecten met 
een duidelijke eigen stijl zoals Frank Gehry, 
Daniel Lieskind, Richard Meier en James 
Stirling. Zij trekken de aandacht van de 
media op het ontwerp en op het instituut, 
hiermee hopende op de grote aantallen 
bezoekers die een impuls aan de lokale 
economie zullen geven.

Sinds musea steeds meer zijn 
getransformeerd tot individuele instellingen, 
heeft de onderscheidingsdrang 
toegenomen, in zowel collectie als in 
architectuur. Met de moderne kunst en 
de nieuwe media is het museum ook 
steeds meer veranderd in een theater. 
Video’s, performance art, animaties, 
geluidsfragmenten; de moderne 
kunstwerken vragen steeds vaker om een 
gefixeerde tijd voor de beleving van het 
kunstwerk.
Met de zoektocht naar een eigen identiteit 
heeft iedere architectuurstroming zijn 
invloed achter gelaten: hight tech, 
deconstructivisme, barok, post-miesian en 
zelfs blob architectuur. Ook zijn er kalmere 
ontwerpen, met eenzelfde intensiteit 
ontworpen, maar wellicht duurzamer, zoals 
werken van Rafael Moneo en Herzog & de 
Meuron. Het besluit van Thomas Krens, 
directeur van de Guggenheim Foundation, 
heeft hierin een grote rol gespeeld. Hij 
wil de verschillende Guggenheim musea 
onderscheiden en heeft ze daarom laten 
ontwerpen door verschillende bureaus met 
een sterke eigen stijl.
Competities voor nieuwe gebouwen 
of uitbreidingen zijn gebruikelijke 
hulpmiddelen om een architect te 
kiezen voor het ontwerp. Het lijkt erop 
dat kunstinstellingen beginnen met een 

2.3: FRAC, Nord-pas de Calais, Lacaton & Vassal. 

1) Het Guggenheim Bilbao was onderdeel van 
een groots plan voor de stadsvernieuwing van de 
havens van Bilbao. Dit project is geslaagd en het 
museum trekt miljoenen bezoekers. Hoewel het 
museum enkel een onderdeel van het algehele 
plan was, wordt dit gezien als aanjager van de 
revitalisatie. Het plaatsen van een museum om een 
gebied te revitaliseren wordt sindsdien, missschien 
wel onterecht, het ‘Bilbao-effect’ genoemd.



22 spectaculair ontwerp waarbij ze de grote 
kunstwerken benadrukken om de waarde 
van het instituut te benadrukken of kracht 
bij te zetten. Sommige musea verliezen 
hierbij het oorspronkelijke doel uit het oog 
en veranderen in een soort pretpark.

Sinds de jaren zeventig is er een 
beweging te zien die ingaat tegen het 
grote architectonische spektakel van 
museum architectuur: het herbestemmen 
van industriële gebouwen (Searing, H. 
2004). Met herbestemming hopen ze de 
kloof tussen de hoog en laag opgeleiden 
te verkleinen en de toegankelijkheid van 
musea te vergroten. Veel gebouwen 
werden eerst gebruikt door de gewone 
arbeider en niet door de elite. Deze 
gebouwen komen minder intimiderend 
over dan de ‘kathedralen’ voor de kunst. 
Het bekendste voorbeeld hiervan is de 
Hallen für neue Kunst in Schaffhausen, 
Zwitserland. Deze voormalige textielfabriek 
opende na een kleine opknapbeurt als 
gallerie in 1984.
Normaal gesproken komt er bij de 
herbestemming van een gebouw een 
grondige renovatie aan te pas om 
het gebouw geschikt te maken voor 
het exposeren van kunst en om het 
gebouw toegankelijker te maken voor 
het publiek. De mate van aanpassingen 
aan de voormalige gebouwen hangen 
voornamelijk samen met de aard van de 
collectie. De eerste werken die in deze 
ruimten werden tentoongesteld waren 
voornamelijk installaties die op de ruimte 
waren geïnspireerd. De methoden van 
exposeren zijn in de loop van de tijd 

veranderd en de kunst wordt op nieuwe 
manier aan het publiek tentoongesteld, 
wat nieuwe ervaringen oplevert. Het 
museum is steeds vaker een locatie waar 
kunst wordt gecreëerd en waar werken 
op de specifieke ruimte worden gemaakt. 
De museumarchitectuur reflecteert 
en beïnvloedt deze ontwikkeling. Een 
bijzonder voorbeeld van hergebruik is de 
voormalige elektriciteitscentrale in Londen, 
waar nu Tate Modern is gevestigd. Het 
gebouw, herbestemd door Herzog & de 
Meuron, heeft met haar enorme ruimten 
een atmosfeer die voorbij gaat aan de 
meest prestigieuze musea.

Het museum ontwikkelt zich in richtingen 
die niet te voorspellen zijn. De zes 
principiële rollen worden aangevuld met 
allerlei rollen en functies. Deze, soms 
tegenstrijdige functies, kunnen het plezier 
en de diepgang van een museumbezoek 
verhogen, waarmee het museum een 
belangrijk nieuw gebouwtype wordt. Een 
gebouwtype dat een veelheid aan functies 
herbergt: expositie, theater, winkelcentrum, 
horeca, kathedraal en fondsenwerving. 
Om deze tegenstrijdige functies te laten 
werken in een museumgebouw moeten 
ze inventief gecombineerd worden. Zo kan 
het museum als kathedraal meer dan een 
cliché worden.
De toekomst van de museumarchitectuur 
is onvoorspelbaar, maar we kunnen 
wel voorspellen dat musea zullen 
blijven worden gebouwd en dat grote 
spraakmakende architecten betrokken 
zullen worden bij het ontwerp.

2.4: Hallen für Neue Kunst, Schaffhausen.

2.5: Tate modern.
De voormalige turbinehal waar nu de entree van 
Tate Modern is gevestigd.

2.6: Tate modern.
Tate modern is gevestigd in een voormalige 
elektriciteitscentrale aan de Themes.

Bronnen:
Jencks, C. Melhuis, C. & Serota, N. (1997). Contemporary Museums: Architecural Design. London : Academy Editions 
Chlimintzas, E. (2004). Musea: idee en architectuur. Amsterdam: Uitgeverij SUN.
Searing, H. (2004). Art Spaces: The Architecture of four Tates.  Londen: Tate Publishing
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Circulatie & open plan

Case studies

Het museum als ‘substitute cathedral’ 
brengt nieuwe eisen met zich mee. Het 
museum wordt niet alleen als vervanging 
voor de geloofsbeleidenis gezien, maar 
ook als vervanging voor de kathedraal 
als bezienswaardigheid. Vele toeristen 
bezoeken een stad voor de architectuur, 
waarbij een bezoek aan beeldbepalende 
gebouwen niet mag ontbreken. Dit heeft 
als gevolg dat de grote bezoekersstromen 
gereguleerd moeten worden. Steeds vaker 
wordt afstand genomen van de traditionele 
musea met galerijen, kamers en zalen. 
Flexibiliteit en circulatie zijn belangrijke 
uitgangspunten voor moderne musea.

Het Guggenheim New York lijkt hier het 
eerste en bekendste voorbeeld van. 
Bezoekers van het museum gaan met 
de lift omhoog om vervolgens via de 
hellingbaan in een spiraal naar beneden af 
te dalen. Dit concept vertaalde zich in het 
kenmerkende ronde gebouw in het rechte 
stratenpatroon van New York. Bezoekers 
bezochten het museum ook wanneer er 
geen kunst te bezichtigen was om de 
bijzondere ruimte te aanschouwen. In de 
doorsnede van afbeelding 2.7 is te zien 
hoe de museumvloer om een centraal 
atrium heen draait.

De spiraal is een vaker terugkerend thema 
in moderne musea. Een goed voorbeeld 
daarvan is het Mercedes Benz museum 
in Stuttgart. Net als bij het Guggenheim 
worden bezoekers met de lift naar boven 
gebracht waar de expositie begint. Vanaf 
boven kan de bezoeker afdalen over twee 
langs elkaar spiralende tentoonstellingen, 
een thematische en een chronologische. 
Aan het einde van de tentoonstelling kan 
de spiraal vervolgd worden richting het 
café en de museumshop.
De heldere opzet zorgt ervoor dat er een 
duidelijke stroom van bezoekers is en 
dat de betalende en de niet betalende 
bezoekers van elkaar gescheiden worden 
(afbeelding 2.8).

Een variant van deze circulatievorm kan 
gevonden worden in gestapelde musea 
zoals het Kunsthaus Bregenz. Hier zijn de 
museumzalen boven elkaar geplaatst. De 
trap en lift bepalen de circulatie van de 
bezoekers (afbeelding 2.9).
Vele musea zijn een hal-type. Door de 
hal zijn open, vrije ruimtes mogelijk, die 
geschikt zijn voor verschillende publieke 
doeleinden. De publieke ruimte komt in 
een hal het beste tot zijn recht als plek voor 
samenkomen en verzamelen. Mies van der 
Rohe ziet de hal als het meest wezenlijke 

`2.7: Doorsnede Guggenheim museum New York

2.8: Mercedes Benz Museum
1 chronologische tentoonstelling, 2 thematische 
tentoonstelling, 3 centrale hal met lliften, 4 begane 
grond hal, 5 kelder, 6 entree.



24

2.9: Circulatie Kunsthaus Bregenz

type van de architectuur.
‘Met de Neue National Gallery heeft 
Mies van der Rohe een moderne variant 
gemaakt op de Griekse tempel. Een dak 
gedragen door kolommen, wat een ruimte 
creëert die visueel in open verbinding 
staat met buiten. Een plaats voor rust en 
overdenking in de hectiek van de moderne 
metropool.’ 
(Chlimintzas, E. 2004)

Het Centre Pompidou van Richard Rogers 
& Renzo Piano is een tweede voorbeeld 
van een hal-type museum. Het gebouw 
is ontworpen als een bouwpakket, met 
het ontbreken van een rangorde en 
een onbeperkt aantal mogelijkheden tot 
verandering. Om de tentoonstellingsvloeren 
zo vrij mogelijk te houden zijn alle overige 
functies aan de zijkant van het gebouw 
geplaatst. Vele leidingen, schachten, 
en kanalen zijn zelfs buiten het gebouw 
volume geplaatst. Hierdoor blijft een grote 
lege ruimte als tentoonstellingsgebied over. 
Ook de roltrappen bevinden zich 
buiten het gebouw. De technische 
expressie van het gebouw en de 
zichtbaarheid van de mensenstromen 
door de transparante buizen vertonen 
een vergelijkbaar spectaculair karakter als 
de Eiffeltoren. Dit uiterlijk zorgt voor een 
grote amusementswaarde waarmee het 
gebouw een publiekstrekker is geworden. 
Het aantrekken van publiek blijft een grote 
rol spelen in de hedendaagse museum 
architectuur. 

2.11: Museum Centre Georges Pompidou.

2.10: Neue National Gallery
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Vlissingen



26 ‘Geen stad die zo mooi aan zee ligt als 
Vlissingen. Nergens zijn zee, strand, 
schepen, scheepsbouw, binnenstad 
en scheepswerven zo met elkaar 
verbonden. Boulevards, stranden, jachten 
in de middeleeuwse Vissershaven en 
de beloodsing van de zeereuzen die 
opstomen naar Antwerpen bepalen de 
sfeer.’1

Door de unieke ligging van de stad 
wordt het hsitorische stadse karakter 
gecombineert met de mogelijkheden van 
het strand en het water. De schepen varen 
op steenworp afstand van de kust voorbij. 
De scheepvaart en scheepswerven 
hebben een belangrijke rol gespeeld 
voor de ontwikkeling van Vlissingen. 
Naast het maritieme aanbod heeft de 
stad vele monumentale panden die 
worden afgewisseld met hedendaagse 
architectuur. 

De in onbruik geraakte havens zijn voor 
Vlissingen een mooie kans om de stad 
nieuw leven in te blazen. Het masterplan 
voor het Scheldekwartier en de vestiging 
van een marinierskazerne aan de 
buitenhaven zijn voorbeelden van deze 
mogelijkheden. De ontwikkeling van een 
museum voor moderne kunst aan het 
Dok zou niet alleen bijdragen aan de 
ontwikkelingen op het oude terrein van De 
Schelde, maar is van toegevoegde waarde 
voor heel Vlissingen en de cultuur en kunst 
van de regio.

Vlissingen heeft al vroeg ingezien, eind 19e 
eeuw, dat het toerisme een goede bron 

Inleiding

Vlissingen

van werkgelegenheid is. Waar de stad 
zich voorheen vooral op de badgasten 
richtte, wil de stad nu ook plaats bieden 
aan ‘slecht weer’ toerisme; het aanbieden 
van toeristische attracties die ook in 
de wintermaanden of bij slecht weer 
het bezoeken waard zijn. Een museum 
voor moderne kunst past goed bij deze 
strategie en is een goede aanvulling op 
het al bestaande culturele aanbod van 
historische musea, poppodia, festivals, 
evenementen en kunstinitiatieven. Het 
museum kan daarbij tevens de aanjager 
zijn van verdere culturele ontwikkelingen.  
Dit standpunt wordt ook ingenomen in de 
cultuurnota van Vlissingen, waarin cultuur 
als aanjager van de economie wordt 
gezien. Een onderzoek naar de waarde 
van cultuur en de invloed hiervan op 
maatschappij en economie toont aan dat 
cultuur belangrijk is voor de samenleving.2 
(Rynck, P. 2014)

De Gemeente Vlissingen telt 4.441 
inwoners (31 maart 2015, bron: CBS) 
en een oppervlakte van 344,98 km², 
waarvan 310,84 km² water. Ongeveer 
33.000 inwoners wonen in Vlissingen Bij 
de gemeente Vlissingen horen de plaatsen 
Oost-Souburg (10.500 inwoners), West-
Souburg (1000 inwoners) en Ritthem (500 
inwoners) De gemeenten Middelburg 
en Vlissingen vormen samen een 
agglomeratie van bijna 93.000 inwoners. 
Er is een goede verbinding met grote 
steden in Zuid Holland, West Brabant en 
Antwerpen en Oost en West Vlaanderen.

1) Quote uit Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier 
2011.
2) Quote van Pascal Gielen in De Waarde van 
Cultuur, een onderzoek naar het meetbare en het 
ontmeetbare.

3.1: Scheldewerf
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Geschiedenis

Vlissingen

De oudste kern van Vlissingen (Oud 
Vlissingen) was gelegen aan de Flesse. De 
naam Vlissingen is waarschijnlijk afgeleid 
van deze oude kreek die uitmondde in de 
Schelde. Vanwege de strategische ligging 
groeide Vlissingen uit tot vissersdorp en 
handelsnederzetting. 
Door de aanleg van de Achterhaven, de 
Koopmanshaven en de Voorhaven in 
1304 en 1308 werd de haven van Oud-
Vlissingen afgedamd en ontwikkelde 
de stad zich rond deze nieuwe havens. 
Deze havens zijn nog goed in het huidige 
stadsbeeld te herkennen. De Voorhaven 
bestaat nog, tegenwoordig liggen hier 
de Westerschelde loodsbootsen. De 
Achterhaven is de huidige Spuistraat en 
het Bellamypark ligt op de gedempte 
Koopmanshaven.
Vlissingen kreeg in 1477 stadsrechten en 
de huidige Walstraat volgt het verloop van 
de omwalling uit 1489. De Walstraat was 
destijds de noordoostelijke begrenzing 
van de stad en de bebouwing bleef dan 
ook grotendeels binnen de Middeleeuwse 
wallen en grachten. 

Nadat de Vlissingers in opstand kwamen 
en de kant van Oranje kozen in de 
Tachtigjarige Oorlog, werd de in aanbouw 
zijnde citadel afgebroken. Op de plaats van 

3.2: Kopie van stadsplattegrond Jacob van 
Deventer, 1550
A: Achterhaven, K: koopmanshaven, V: Voorhaven

de citadel werd de Nieuwstad aangelegd 
met een rechthoekig stratenpatroon, 
waarvan de Palingstraat de hoofdstraat 
was. Tussen de oude binnenstad en de 
Nieuwstad werd de Pottehaven gegraven 
(gedempt in 1909). Deze was met de 
Westerschelde verbonden via de vijftiende-
eeuwse Nieuwe haven1. De Nieuwe haven  
is nu in gebruik als jachthaven. De stad 
breidde verder uit en rondom de havens 
verscheen meer bebouwing. Rond 1580 
werd de marinewerf ingericht en werd er 
een admiraliteit gevestigd in Vlissingen.

Tussen 1609 en 1614 werd de Dokhaven 
gegraven welke binnen de zeventiende-
eeuwse omwalling viel. Hier waren vooral 
timmerwerven en touwslagerijen gevestigd. 
Tussen de Dokhaven en Pottehaven werd 
in 1704 een droogdok aangelegd volgens 
de plannen van de Engelsman Perry: het 
Dokje van Perry.
Vanwege de ligging had Vlissingen en haar 
marinebasis een grote rol in de handel 
met Engeland, het Oostzeegebied, de 
West-Indische Compagnie en de Noordse 
Compagnie. Tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog waren de 27 kaperschepen een 
belangrijke bron van inkomsten (De Kraker, 
2002).
Rond 1630-1640 ontstond er een gesloten 

A

K

V

1) De Nieuwe haven werd ook wel de Engelse 
haven genoemd en heet tegenwoordig de 
Vissershaven.
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3.3: Vlissingen op de plattegrond van Blaeu, 
omstreeks 1650. D: Dokhaven, DvP: Dok van 
Perry, P: Pottehaven, N: Nieuwe Haven, K: 
Koopmanshaven, A: Achterhaven, V: Voorhaven.

3.4: Plattegrond van Vlissingen uit 1750, gemaakt 
door de Hattinga’s. Naast de bolwerken, de 
huizenblokken en de havens is ook de beplanting 
aangegeven. Aan het eind van de Dokhaven lag een 
park (het Bosje), de Pottehaven, het Dok van Perry en 
de Dokhaven zelf waren omzoomd met laanbomen. 
Op de Dokkade stond zelfs een dubbele rij bomen.

V



29stedelijke bebouwing langs de
Peperdijk, Houtkade en Dokkade met 
belangrijke bebouwing voor de Dokhaven. 
Vooral de rijkere bovenlaag van Vlissingen 
vestigde zich rondom het Dok. In de 
achttiende eeuw werd de bebouwing 
verder uitgebreid en verdicht met woningen 
en bedrijfspanden. Zo waren hier onder 
andere gevestigd het Admiraliteitshuis, het 
houtmagazijn, patriciërswoningen, het ‘Huis 
met de Beelden’ en het Van Dishoeckhuis. 
In de loop van de twintigste eeuw werden 
de panden rondom het Dok gesloopt om 
plaats te maken voor De Scheldewerf.

In de Franse Tijd verhuisde het loodswezen 
en de marinewerf naar Antwerpen. 
Napoleon wees Vlissingen aan als één 
van de steden waar de vloot moest 
worden uitgerust waarmee Engeland 
moest worden veroverd. In 1809 richtte 
de Engelse marine grote schade aan 
toen ze de stad vanaf de Westerschelde 
met raketten beschoten. De Fransen 
versterkten de bestaande vestingwerken 
om nieuwe aanvallen af te kunnen slaan. 
De gebouwen die waren verwoest werden 
veelal vervangen door militaire gebouwen.
Na de Franse Tijd wilde het rijk opnieuw 
een werf inrichten in Vlissingen en keerde 
het loodswezen en de marine weer terug.

3.5: Kadastrale kaart uit 1824. 
Op de Kadasterkaart uit 1824 zijn de verschillende 
gebouwen van de marinewerf in blauw 
aangegeven

De marinewerf werd langs de Dokhaven 
ingericht. De situatie is goed te zien op de 
kadastrale kaart van 1824 (afbeelding 3.5). 
 
In 1867 werd de vesting ontmanteld en 
vrijwel meteen kwam er een einde aan 
de Vlissingse marinewerf, wat een grote 
invloed had op de werkgelegenheid.
Door de aanleg van de spoorlijn 
Roosendaal-Bergen op Zoom-Middelburg-
Vlissingen en de voltooiing van het 
kanaal door Walcheren in 1873 kreeg de 
economie een impuls. Er werden nieuwe 
havens aangelegd voor schepen met een 
diepgang tot 10 meter. Tussen het Kanaal 
door Walcheren en de Dokhaven werd het 
Verbindingskanaal gegraven.

In 1875 werd de Koninklijke Maatschappij 
De Schelde opgericht (verder genoemd 
als ‘De Schelde’) en vestigde zich op 
de voormalige marinewerf. De Schelde 
ontwikkelde snel en tal van activiteiten 
vonden er plaats zoals het bouwen van 
schepen en de fabricage van motoren en 
ketels. In eerste instantie bleef veel van de 
historische bebouwing aan weerszijden 
van de Dokhaven gehandhaafd, maar de 
groei van de werfactiviteiten zou al snel het 
stadsbeeld bepalen.



30 3.6: Plattegrond van Vlissingen uit 1873.
Het kanaal door Walcheren is gereed gekomen en 
via het Verbindingskanaal (1) staat het Marinedok, 
de huidige Dokhaven (2) ermee in verbinding. 
Peperdijk (3), Houtkade (4), Dokkade (5) en 
de omgeving van de Steenen Beer (6) tussen 
de Pottehaven (7) en het Dok van Perry (8) zijn 
bebouwd met woonhuizen. Aan de westkant 
van de Dokhaven en ten noorden ervan staan 
enkele bedrijfsgebouwen die tot de Marinewerf 
behoorden, die enkele jaren ervoor was gesloten.
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3.7: Kaart van Vlissingen omstreeks 1940.
Op de kaart zijn de voormalige vestingwerken 
ingetekend, de locatie van de citadel en de haven 
van Oud-Vlissingen.

Bronnen:
Lantschap. (2005). Cultuurhistorische verkenning van het Spieghelkwartier (terrein van de Koninklijke Schelde Groep) in Vlissingen. Reeks Lantschapsstudies nummer 56
Kok, G.A. De. (1975) De Koninklijke weg. Honderd jaar geschiedenis Kon.Mij.De Schelde te Vlissingen, 1875-1975. Vlissingen: Vlissingen
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Koninklijke Maatschappij De Schelde

Vlissingen

De afgelopen 130 jaar heeft de Koninklijke 
Maatschappij De Schelde een belangrijke 
rol gespeeld in Vlissingen. Een groot 
deel van de bevolking werkte hier. Het 
bedrijf bouwde op het Scheldeterrein, 
maar drukte ook op de woonwijken 
zijn stempel. Grote delen van de stad 
werden opgeofferd voor de werf en 
om de werknemers te huisvesten 
werd deelgenomen aan tal van 
woningbouwprojecten. Veel historische 
bebouwing is hierdoor verloren gegaan.

In 1875 werd met toestemming van Koning 
Willem III de Koninklijke Maatschappij De 
Schelde opgericht. De gebouwen en 
terreinen van de sinds 1867 gesloten 
marinewerf werden in erfpacht van de 
staat verkregen. De Schelde ontwikkelde 
zich snel doordat er tal van activiteiten 
plaatsvonden. De groei zou al snel de 
inrichting van het oostelijk deel van de 
binnenstad sterk beïnvloeden.

In het bestemmingsplan uit 1886 werd 
het terrein van de buiten gebruik geraakte 
vestingwerken in een aantal grote 
blokken verdeeld door radiair lopende 
wegen, zoals de Van Dishoeckstraat 
en de Lampsinsstraat. Dit plan was 
ontworpen door toenmalig burgemeester 

van Vlissingen en directeur van De 
Schelde, Arie Smit. Het nieuwe stedelijke 
gebied werd verdeeld in woonwijken en 
bedrijventerreinen. De Schelde voorzag 
niet alleen in de bedrijfspanden, maar ook 
in de woningen voor de arbeiders. In 1884 
werd het eerste grote woningbouwproject 
opgezet van ruim tachtig huizen, in de 
volksmond de tachtig plagen genoemd. 
In 1909 werd de Vereeniging tot 
Verbetering van de Volskhuisvesting (VVV) 
opgericht, waarin De Schelde met enkele 
andere grote werkgevers deelnam. De 
vereniging zorgde voor een aantal grote 
woningbouwprojecten in Vlissingen: 
180 woningen op het glacisbouwterrein 
(1911/12) bekend als het Rode Dorp, 
86 woningen in Oost-Souburg met 
tramverbinding en 200 woningen in 
Tuinstad (1917) een tuinwijk buiten de 
Singel.

Aan het begin van de twintigste-eeuw 
had De Schelde een periode van grote 
groei, onder andere door de bouw van 
onderzeeërs en schepen voor Nederlands 
Indië. De bedrijvigheid vergde steeds meer 
ruimte voor bedrijfsgebouwen, kantoren 
en opslagloodsen, wat ten koste ging van 
de bestaande bebouwing. In 1913 begon 
de bouw van het nieuwe hoofdkantoor 

3.8: Uitbreidingsplan uit 1886, van 
Scheldedirecteur en burgemeester Arie Smit.

3.9: Plattegrond van de Koninklijke Maatschappij 
De Schelde.
In 1875 vestigde De Schelde zich op de 
voormalige marinierswerf. De gronden en opstallen 
zijn in erfpacht van de staat. 
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3.10: Luchtfoto uit 1924 van een deel van het 
Scheldeterrein, gefotografeerd in noordelijke 
richting. 
Op de voorgrond is het droogdok (Dok van Perry) 
te zien. Twee schepen liggen in de Dokhaven. 
Aan de zuidkant van de Dokhaven staan de 
huizen, waaronder het Van Dishoeckhuis, die later 
zouden worden afgebroken voor uitbreiding van de 
plaatwerkerij. Ook het Dok van Perry werd hiervoor 
gedempt. Achter de bedrijfsgebouwen, tussen 
de Scheldestraat en de Van Dishoeckstraat, ligt 
de wijk die in de volksmond het ‘Rode Dorp’ 
werd genoemd. De huizen zijn omstreeks 1911 
gebouwd. Bron: Gemeentarchief Vlissingen

en van het eerste deel van de huidige 
machinefabriek. Op het werfterrein 
werd in 1912 het grote Admiraliteitshuis 
gesloopt om plaats te maken voor de nu 
nog bestaande machinefabriek uit 1913, 
die in 1916 en 1919 werd vergroot. In 
1915 werden de centrale en de nieuwe 
timmerfabriek in gebruik genomen. Het 
was het begin van de sloop van de 
historische bebouwing langs de Dokkade. 
Ook werden verschillende straten en de 
Tonnenbrug afgesloten voor het openbaar 
verkeer.

Door de Eerste Wereldoorlog was er een 
gebrek aan grondstoffen met als gevolg 
een dip in de activiteiten. De werktijden 
werden verkort en er werden andere 
werkzaamheden gezocht. Zo werd de 
verbandkamer aan de Aagje Dekenstraat 
door eigen mensen gebouwd en kwam het 
derde deel van de machinefabriek gereed.
De hierop volgende jaren werden vele 
gebouwen bijgebouwd en werden in de 
crisisjaren de activiteiten verbreed. Door de 
speciale wet van 1927 kreeg de Schelde 
het recht percelen te onteigenen tussen 
de Dokkade en de Schelde. Dit had een 
grote invloed op de bestaande bebouwing 
en vele historische panden moesten 
plaats maken voor de fabriekspanden.In 
de crisistijd kwamen er minder orders voor 
schepen. De sociale spanningen stegen 
in de jaren twintig en leidden tot de grote 
staking in 1928.

Omstreeks 1930 werd de werf tussen 
de Dokhaven en de Walstraat met enkele 
afbouwloodsen vergroot, waaronder de 

zware plaatwerkerij. Hiervoor werd de 
bebouwing in een groot gebied rond 
de Wagenaarstraat gesloopt. Er trad 
diversificatie op in de jaren ’30, waarbij 
tal van andere activiteiten werden 
ondernomen: er werden bruggen gemaakt, 
vliegtuigen geproduceerd, carrosserieën 
voor autobussen gemaakt, etc.
In de jaren rond 1940 is er weer flinke 
bouwactiviteit te zien. Er werd een deel 
aangebouwd aan de machinefabriek, 
de lichte plaatwerkerij werd uitgebreid 
en er werd een nieuwe koperslagerij in 
gebruik genomen. In een vrijgekomen 
woonhuis aan de Lampsinsstraat richtte 
men een laboratorium in. Aan de Singel 
werd een vliegtuigloods gebouwd en de 
timmerfabriek werd uitgebreid.

Al deze werkzaamheden vonden plaats 
voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. 
Toen dat gebeurde vernietigde de 
Engelse marine een in aanbouw zijnde 
torpedobootjager en verschillende kranen 
op de werf. In de oorlogsjaren werd 
de werf voortdurend gebombardeerd. 
De bombardementen veroorzaakten 
grote schade: de modelmakerij werd 
verwoest en ook de timmerfabriek en het 
hoofdkantoor werden getroffen.
Toch was de periode van de Tweede 
Wereldoorlog voor De Schelde 
economisch gezien geen slechte tijd. 
Al in het begin van de oorlog kreeg de 
gemeente verzoeken van de werf om 
gedeelten van de openbare weg aan 
haar te verkopen. De Schelde kocht eerst 
zoveel mogelijk particuliere huizen op en 
verzocht vervolgens de gemeente de 

3.11: Foto bouw hal 3 van de Machinefabriek 
(1919)
Afbraak en nieuwbouw gingen lange tijd hand in 
hand op het Scheldeterrein. Op de foto zie je
de bouw van de derde hal van de machinefabriek 
in 1919, waarbij het Huis met de Beelden
nog net kon worden gespaard. Later zou dit 
toch worden gesloopt. Op de voorgrond de 
Tonnenbrug.
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kon De Schelde de werf uitbreiden tijdens 
de oorlog.

Na de oorlog brak een periode van grote 
voorspoed aan voor De Schelde. In 1949 
bereikte het bedrijf het grootste aantal 
werknemers: ruim 4000. Er werd een 
nieuw gebouw voor tandwielfabricage 
neergezet, dat qua klimaatscontrole één 
van de modernste van die tijd was. Het 
hoofdkantoor werd aan de achterkant 
met twee verdiepingen uitgebreid om 
extra tekenkamers te verkrijgen. Voor 
de verschillende ‘leerscholen’ werd één 
van de vliegtuiggebouwen ingericht als 
bedrijfsschool.
Als gevolg van de marineorders was 
er een grote bloei in de jaren zestig 
en zeventig. De Schelde zocht naar 
nieuwe uitbreidingsmogelijkheden en 
verplaatste vanaf 1964 een deel van de 
werkzaamheden naar het Sloegebied. 

In 1965 fuseerde De Schelde met de 
Rotterdamse Droogdok Maatschappij 
NV en de NV Motorenfabriek Thomassen 
tot de Rijn-Schelde Machinefabriek en 
Scheepswerven NV. In 1971 volgde 
de fusie tot de Rijn-Schelde-Velrome 
Machinefabriek en Scheepswerven 
NV (RSV) wat een bedrijf van 27.500 
werknemers opleverde, waarvan er 3900 
op De Schelde werkten.

Een laatste periode met grote 
bouwactiviteit vond in het huidige 
plangebied plaats in de jaren ’80, toen 
onder meer de uitbreiding van de zware 
plaatwerkerij en het kantoor van de 
scheepsnieuwbouw werden gerealiseerd. 
De laatste oude huizen aan de Houtkade, 
waaronder het achttiende-eeuwse Van 
Dishoeckhuis, werden gesloopt. Hierbij 
werd ook het Dok van Perry gedempt.
De RSV maakte zware perioden door 
en in 1983 werd surséance van betaling 

3.12: Een schip gaat ter water vanaf de 
werfhelling. 
Wanneer een schip ter water werd gelaten liep 
de hele stad uit om dit te aanschouwen. Het was 
iedere keer spannend of de toeschouwers droge 
voeten zouden houden, want bij de ter water lating 
overstroomden regelmatig de kades.

3.13: Plattegrond uitbreidingsplannen Vlissingen, 
1939. 
Op de kaart staat de werf aangegeven met de 
gewenste uitbreiding.
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3.15: Plattegrond van de huidige situatie van 
Vlissingen. 
Het voormalige terrein van De Schelde dat wordt 
herbestemd is met rode stippellijn aangegeven.

aangevraagd. De Schelde kon op tijd uit 
het concern stappen en als zelfstandige 
onderneming verder gaan.
In 1999 werd De Schelde overgenomen 
door Damen Shipyards, welke nu 
voornamelijk is gehuisvest op het Eiland.
In 2004 heeft de gemeente Vlissingen 
het voormalige terrein van De Schelde 
opgekocht, om het te ontwikkelen tot 
stedelijk gebied voor wonen, voorzieningen 
en werken.

De groei van De Scheldewerf kan in 
grote lijnen worden gekarakteriseerd 
als een ontwikkeling waarbij in eerste 
instantie stad en werf in harmonie naast 
elkaar bestonden, tot een situatie waarbij 
de werf groeide ten koste van de stad. 
Hierbij werden aanzienlijke delen van de 
stad afgebroken en bestaande straten 
geamputeerd. Stedenbouwkundige 
overwegingen hebben bij dit proces 
geen rol gespeeld, alleen bedrijfsmatige. 
De huidige situatie is hierdoor goed te 
begrijpen. Op verschillende plaatsen, 
met name in het gebied rond de 
Wagenaarstraat en de Vrouwestraat is 
de scherpe overgang tussen binnenstad 
en Scheldeterrein zichtbaar aanwezig. 
Een groot deel van de stad werd hier in 
de loop van de twintigste eeuw gesloopt 

ten behoeve van de groeiende werf. Wat 
wel behouden bleef kreeg het karakter 
van een restruimte: parkeerplaatsen, de 
achterzijde van de omringende straten 
met schuurtjes, tuinmuren en wat groen. 
Nergens is de gespannen relatie tussen 
stad en werf beter zichtbaar dan in de 
Korte Vrouwestraat, een zijstraat van 
de Walstraat. Links staan nog twee 
zorgvuldig gerestaureerde trapgevels uit de 
zeventiende eeuw, maar na een meter of 
vijftig loopt de straat dood op de enorme 
gesloten bakstenen muur van de walserij 
en zware plaatwerkerij van De Schelde.

3.14: Zuidmuur van de plaatwerkerij vanuit de 
Korte Vrouwestraat.
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3.16: De groei van de Scheldewerf is aangegeven 
op bovenstaande kaart van de huidige situatie 
in Vlissingen. Bij de oprichting in 1875 was het 
verbindingskanaal smaller dan nu het geval is, ook 
was er een directe verbinding van het Dok naar de 
Westerschelde.

1875: oprichting van De Schelde
1907: gevolgen uitbreidingsplan 1886
1911: aanleg van het Rode Dorp
1915: grote groei als gevolg van marineorders
1935: uitbreiding na de bijzondere wet 1927
1988: laatste grote uitbreiding

voormalige doorgang naar de Westerschelde

Bronnen:
Lantschap. (2005). Cultuurhistorische verkenning van het Spieghelkwartier (terrein van de Koninklijke Schelde Groep) in Vlissingen. Reeks Lantschapsstudies nummer 56
Kok, G.A. De. (1975) De Koninklijke weg. Honderd jaar geschiedenis Kon.Mij.De Schelde te Vlissingen, 1875-1975. Vlissingen: Vlissingen
NPO (2012) Andere tijden: Koninklijke Schelde [Video file]. Geraadpleegd van http://www.npo.nl/andere-tijden/27-05-2012/NPS_1198680
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Herinneringen aan De Schelde

Vlissingen

Naast het slopen van de historische 
bebouwing van Vlissingen bood De 
Schelde kansen voor nieuwe architectuur 
van hoge kwaliteit. Denk hierbij aan de 
Machinefabriek van 1881 (gesloopt in 
de jaren ’80), het hoofdkantoor van De 
Schelde in 1913 van architect J.P. Stok, 
de oude timmerfabriek en de verschillende 
fabrieksgebouwen. De gebouwen van 
De Schelde kenmerkten zich door de 
grote gebouwen met een stalen vakwerk 
opgevuld met halfsteens bakstenen muren.
Het hoofdkantoor en de Timmerfabriek 
zijn aangemerkt als rijksmonument. De 
overige gebouwen zijn niet beschermd, 
maar hebben toch een grote waarde 
voor het cultuurhistorisch belang. De 
verschillende gebouwen hebben voor veel 
van de vroegere en huidige werknemers 
een bijzondere betekenis. Denk hierbij 
aan de verbandkamer, die later werd 
gebruikt als vergaderruimte van de 
ondernemingsraad, de machinefabriek en 

3.17: Het oudste deel van de zware plaatwerkerij. 
Een van de gebouwen rond de Dokhaven 
met duidelijke ‘Scheldekenmerken’: een groot 
bouwvolume en muren bestaande uit een stalen 
vakwerk, opgevuld met bakstenen.

de scheepshellingen, waarvan niet meer 
over is dan een rudiment.

Door oud-medewerkers werden 
verschillende andere gebouwen met 
een bijzondere belevingswaarde 
genoemd, zoals het hoofdkantoor, de 
timmerfabriek, de machinefabriek en de 
oude bedrijfsschool. Van de verdwenen 
elementen werden genoemd het Dok van 
Perry en de oude Machinefabriek uit 1881, 
die in de jaren ’80 van de vorige eeuw is 
afgebroken.
Zoals de heer De Leeuw het verwoordde: 

‘Alle hoekjes hebben hun eigen verhaal, 
van mensen die er koffie dronken, van 
apparaten die er werden gemaakt, van 
schepen die van de helling af gleden.’

3.18: Renovatie van de plaatwerkerij.
De plaatwerkerij wordt nu getransformeerd naar 
een woon- en zorgcentrum, ontworpen door atelier 
PRO.
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3.20: Gevel van de Machinefabriek.
De Machinefabriek, nu deels in gebruik 
door Panorama Walcheren en verschillende 
evenementen.

3.19: Timmerfabriek 
De gerestaureerde Timmerfabriek wordt tijdelijk 
gebruikt voor feesten en evenementen terwijl het 
wacht op een definitieve bestemming.

3.21: Dokje van Perry
Het gerestaureerde Dokje van Perry met het 
nieuwe theehuis waar het pompgebouw stond. 
Op de achtergrond de bebouwing van Bestevaer, 
de nieuwbouwplannen die het historische 
stratenpatroon volgen.

Bronnen:
Lantschap. (2005). Cultuurhistorische verkenning van het Spieghelkwartier (terrein van de Koninklijke Schelde Groep) in Vlissingen. Reeks Lantschapsstudies nummer 56
Kok, G.A. De. (1975) De Koninklijke weg. Honderd jaar geschiedenis Kon.Mij.De Schelde te Vlissingen, 1875-1975. Vlissingen: Vlissingen
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Het Scheldekwartier

Vlissingen

Sinds De Schelde is gestopt met 
activiteiten in het Scheldekwartier en de 
gemeente het terrein heeft opgekocht, ligt 
het er verlaten bij. De meeste gebouwen 
van de werf zijn gesloopt, alleen de 
gebouwen met grote maatschappelijke, 
historische of architectonische betekenis 
zijn behouden. Het is moeilijk voor te 
stellen hoe de bedrijvigheid moet zijn 
geweest toen hier de grootste schepen 
gebouwd werden.
De gemeente heeft het 25 hectare grote 
terrein begin 2004 opgekocht om het te 
ontwikkelen tot een stedelijk gebied voor 
wonen, werken en andere voorzieningen. 
Met de ligging van het terrein tegen 
de historische binnenstad ligt hier een 
mogelijkheid om het stadscentrum te 
vergroten.
Omdat de gemeente het terrein wil 
ontwikkelen is er een cultuurhistorische 
verkenning (2005) gemaakt en zijn er al 
verschillende masterplannen ontworpen 
om een invulling te geven aan het 
Scheldekwartier (o.a. Dokkershaven 2005 
en Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier 
2011). Vanwege de economisch lastige 
tijden zijn deze plannen nog maar 
mondjesmaat uitgevoerd. De gemeente 
heeft nu ingezet op een strategie waarbij 
de verschillende plannen beetje bij beetje 

worden uitgevoerd. 

Hoewel er altijd een duidelijke scheiding 
tussen de stad en De Schelde was, zijn ze 
toch onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
De Schelde is als grootste werkgever van 
grote betekenis geweest voor Vlissingen. 
Generaties Vlissingers hebben gewerkt 
op de werf en daardoor zijn hele families 
verbonden met de werf en de verhalen. De 
gebouwen die bespaard zijn gebleven van 
de sloop bieden volop kansen en inspiratie 
om het rijke verleden te behouden bij de 
herontwikkeling.
De stad en de werf vormen al meer 
dan vier eeuwen een twee-eenheid in 
Vlissingen. Kenmerkende elementen 
van de invloed van De Schelde op de 
stadsontwikkeling zijn: het verschil in 
karakter tussen de stedelijk structuur bij de 
walstraat en de 19/20e eeuwse stadsuitleg 
bij de van Dishoeckstraat, structurerende 
straten als de Lampsinsstraat, Singel, 
Koningsweg, Aagje Dekenstraat, De 
Willem Ruysstraat en Van Dishoeckstraat, 
de structurerende wateren van Dokhaven, 
Verbindingskanaal en het Kanaal door 
Walcheren, de maatvoering van gebouwen 
en bouwstijl en de harde grens tussen stad 
en Scheldeterrein.

3.22: Het masterplan opgesteld door ontwikkelaar 
AM in 2011. 
De belangrijkste concrete projecten binnen de 
Ontwikkelingsvisie:
1: Bijzondere openbare ruimte op de voormalige 
Scheepstrap. 2: Marina rondom de Timmerfabriek 
en realisatie van een aantal bijzondere 
woonensembles er omheen. 3: Brede school met 
woningen in de omgeving. 4: Afronden Bestevaer 
en inrichten Perry Dok. 5: Timmerfabriek als 
mediaculturele hotspot. 6: Machinefabriek als 
publiek domein met Cultuurplein en plaatsing 
Scheldekraan. 7: Plaatwerkerij als hal voor 
evenementen (nu zorgcluster). 8: De Zee-Allee 
als nieuwe stedelijke verbinding. 9: De nieuwe 
beweegbare brug over het Dok.
Vanwege de finaniciële crisis zijn nog maar enkele 
aspecten uitgevoerd.
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grote ensembles van gebouwen. Deze 
ensembles hadden een dominant en 
beeldbepalend karakter welke vooral 
bij de volgende gebieden erg aanwezig 
waren: de werfhelling, de dokhaven, de 
Aagje Dekenstraat, de Lampsinsstraat, de 
Koningsweg, de Singel, en het Dok van 
Perry.
De gebouwen die bewaard zijn gebleven 
bij de sloop zijn het hoofdkantoor, de 
Timmerfabriek, de Machinefabriek, de 
oude bedrijfsschool, de Verbandkamer, 
de zware Plaatwerkerij en het gebouw 
met lessenaars dak. Deze gebouwen zijn 
uitermate geschikt voor bijzondere functies 
in verblijf, recreatie en cultuur.
Het vrijkomen van de werf brengt nieuwe 
kansen voor Vlissingen. Het terrein is de 
ideale locatie om mensen te huisvesten 
die op zoek zijn naar rust en ruimte. Een 
ideale plek om te wonen en te werken, 
gelegen aan het water. Nu het terrein weer 
toegankelijk wordt voor de stad kan de 
relatie tussen de oude binnenstad en het 
water van het Dok en de bereikbaarheid 
van de binnenstad worden hersteld 
en verbeterd. Het winkelhart krijgt de 
mogelijkheid om uit te breiden in de richting 
van het Dok, waarbij de nieuwe bewoners 
van het gebied ook een impuls aan de 
economie zullen geven. Ook watersporters 
zullen de nieuwe haven weten te vinden, 
wanneer er goede voorzieningen worden 
aangelegd. Dit levert een levendige 
wisselwerking op en kansen voor horeca 
en detailhandel. De omvang van de stad 
en het achterland, gevoegd bij de reputatie
die Vlissingen al heeft als cultuurstad, 
zorgen ervoor dat er een draagvlak is voor 
voorzieningen op het gebied van kunst en 
cultuur, recreatie, sport en ontspanning. 

In het noorden kan het woongebied op 
natuurlijke wijze worden doorgetrokken 
in de richting van het Kanaal door 
Walcheren, met appartementencomplexen 
als hoogte elementen aan de kade voor 
mensen die willen wonen aan het water 
met uitzicht op de binnenstad. Rondom 
het Dok is er ruimte voor een mix van 
wonen, winkelen, werken en recreatie. De 
zuidkant van de kade is al ver ontwikkeld 
en volgt de historische bebouwing uit de 
Middeleeuwen. De noordkant biedt kansen 

voor gebouwen van een grotere omvang, 
wat past bij de historie en sfeer van het 
terrein van De Schelde.

Het Dok heeft de potentie om deel 
uit te maken van het centrum van 
de stad en daarmee het centrum te 
vergroten. De brede kaden rondom het 
Dok vormen de mogelijkheid om een 
‘binnenstadsboulevard’ te ontwikkelen, 
waarbij op de kop van het Dok de oude en 
nieuwe stad samen komen. Het robuuste 
karakter van de scheepswerf krijgt onder 
andere uitdrukking in de materialisatie van 
de kaden.
Ook biedt het terrein de mogelijkheid 
om de bereikbaarheid van het centrum 
te verbeteren. Hiermee is al een start 
gemaakt met de aanleg van de Willem 
Ruysstraat in het verlengde van de Aagje 
Dekenstraat. Bezoekers kunnen nu 
vanaf de snelweg langs het Kanaal door 
Walcheren over de nieuwe weg, langs de 
historische gebouwen van De Schelde, 
rechtstreeks naar het centrum en de 
parkeervoorzieningen rijden. 

3.23: Historische opbouw Vlissingen uit de 
plannen voor Dokkershaven 2005.
De kaart toont hoe de binnenstad in de nieuwe 
situatie weer aansluit op het Dok, door het 
Middeleeuwse stratenpatroon weer terug te 
laten keren (zuidzijde Dok). Het woongebied ten 
noorden van het centrum wordt op een natuurlijke 
wijze doorgezet en sluit daarmee aan op de 
19e/20e eeuwse gordel. Aan de kaden wordt 
er ruimte gemaakt voor hogere bebouwing voor 
appartementen en bijzondere functies.

Bronnen:
Dekker, C. & Herrman, M. (2011) Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier. AM (PDF uitgave)
VHP. (2005) Vlissingen Dokkershaven, ontwerp masterplan. Rotterdam: VHP(PDF uitgave)
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Projectlocatie

Vlissingen

Sinds 1614 is het Dok het centrale en 
structurerende element geweest van 
de opeenvolgende scheepswerven. 
Waar voorheen werken en wonen 
naast elkaar gingen, is sinds de 20e 
eeuw de woonfunctie helemaal uit het 
gebied verdwenen en onttrok de werf 
zich steeds verder van de openbare 
straten van Vlissingen. De kranen en 
schepen van De Schelde torenden hoog 
boven de historische bebouwing uit en 
bepaalden het aanzicht van Vlissingen.
De belangrijkste gebouwen van de 
scheepswerf waren gelegen rondom het 
Dok zoals de smederij, de machinefabriek 
en de plaatwerkerij. De westzijde van 
het Dok, waar ook de scheepshelling is 
gelegen, deed dienst als opbouwhaven. 
De oostzijde was vooral bedoeld voor 
de afbouw van de schepen in de zo 
genoemde ‘werf van uitrusting’. De 
gebouwen aan de zuidzijde van het Dok 
hadden vanaf de binnenstad gezien een 
gesloten karakter, wat goed is te zien aan 
de blinde muur van de plaatwerkerij achter 
de Walstraat.
Omdat het Dok het structurerende 
element was en met de enkele grote 
bedrijfsgebouwen nog het karakter heeft 
van de voormalige werf, zal dit als basis 
dienen voor de nieuwe ontwikkelingen. 
Hierbij is het behoud van de haven 
essentieel voor de identiteit van het gebied.

Aan het einde van het Dok zijn 
de restanten van de twee grote 
scheepshellingen nog te zien, waarvan 
het laatste schip in 1976 ter water 
werd gelaten. Hier werden de schepen 

gebouwd die hoog boven de Vlissingse 
huisjes uit torenden en daarmee het 
gezicht van Vlissingen bepaalden. 
Vanwege die rijke historie is deze locatie 
een plek waar veel herinneringen aan 
verbonden zijn.

Het is daarom van groot belang om de 
herkenbaarheid en de beleving van deze 
helling te vergroten. Door de ligging op 
de kop van de haven is de helling het 
verbindende element tussen de binnenstad 
en het te ontwikkelen gebied. Bovendien 
valt het samen met de toegangswegen 
naar de oude binnenstad, wat een 
uitstekend focuspunt oplevert. Door de 
werfhelling te ontwikkelen en toegankelijk 
te maken, wordt de historische locatie 
benadrukt. Publieke functies zijn uitermate 
geschikt om de betekenis van de locatie te 
versterken en als ontmoetingslocatie (voor 
bijvoorbeeld oud Schelde medewerkers) te 
fungeren. De helling ligt in het brandpunt 
van de stad, waardoor deze locatie een 
spraakmakend gebouw verdient.
Het Dok zal huisvesting bieden aan tal 
van voorzieningen die een aantrekkende 
werking zullen hebben op het gebied. De 
brede kade met het robuuste karakter 
vormen een ‘binnenstadsboulevard’. 

Aan de zuidkant zijn de ontwikkelingen 
al in volle gang en is de eerste fase van 
Bestevaer opgeleverd. Wonen, winkelen en 
werken gaan hier samen. De plaatwerkerij 
wordt momenteel ingericht als zorgcluster. 
De timmerfabriek wordt tijdelijk gebruikt 
voor evenementen en feesten totdat het 
wordt omgevormd tot locatie voor horeca, 

3.25: De werfhelling met een schip in aanbouw. 
Op de voorgrond het ronde gebouw van de 
smederij. Hier is nu het winkelcentrum gevestigd.

3.24: Scheepshelling Marinewerf.
Ten tijde van de marinewerf waren er twee 
scheepshellingen met overkappingen op de 
projectlocatie.

3.26: Kranen van De Schelde.
De Scheldekranen torenen hoog uit boven de 
bebouwing van Vlissingen en domineren de 
skyline.
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3.27: Huidige situatie van de werfhelling

kantoren, hotelsuites voor lang verblijf 
en wellness. De oude Verbandkamer 
is tijdelijk in gebruik als museum voor 
de scheepsbouwgeschiedenis. De 
machinefabriek is nu in gebruik door 
Panorama Walcheren en wordt gebruikt 
voor bijzondere grote evenementen zoals 
festival Wonderstroom.

Met de ambities van de stad en de 
reputatie op het gebied van kunst is 
de werfhelling een geschikte locatie 
voor de realisatie van een musem voor 
moderne kunst. Het heeft de potentie 
om uit te groeien tot een cultureel hart 
van het nieuwe stedelijke gebied, een 
culturele huiskamer met een aansprekend 
aanbod voor verschillende lagen van de 
samenleving.
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Toerisme en cultuur

Vlissingen

Al sinds de 19e eeuw richt Vlissingen zich 
op toerisme. De unieke ligging aan zee 
met haar stranden was een goede bron 
van werkgelegenheid. De boulevard was 
dan ook een populaire bestemming voor 
badgasten. Waar de stad zich voorheen 
vooral op de badgasten richtte, wil de stad 
nu ook plaats bieden aan ‘slecht weer’ 
toerisme; het aanbieden van toeristische 
attracties die ook in de wintermaanden of 
bij slecht weer het bezoeken waard zijn. 
Dit past ook bij de trend die zichtbaar is in 
de recreatiewereld. Door de globalisering 
en individualisering zijn toeristen minder 
geneigd om op één plaats te blijven. 
De op het zuiden gelegen stranden aan 
de Noordzee zijn niet meer voldoende 
voor de toerist die op zoek is naar een 
ervaring. Daarentegen wordt er meer geld 
uitgegeven aan recreatie, waar Vlissingen 
op in kan spelen. De nabijheid van grote 
steden in Zuid Holland en Brabant zijn 
daarbij een kans om de recreatie en 
de toeristische sector van Vlissingen 
te versterken. Kunst en cultuur kunnen 
hieraan een bijdrage leveren.

Mede door de sfeer van vernieuwing en 
ontwikkeling is de stad geliefd bij vele 
kunstenaars. Ze prefereren de dwarse 
sfeer van de stad, gelegen aan de 
Westerschelde, boven het meer rustieke 
karakter van andere Zeeuwse steden. Al 
decennia lang is Vlissingen een stad waar 

kunstenaars lang verblijven, tijdelijk werken 
of zich vestigen. Bovendien is de regio 
West-Walcheren een regio waarin kunst en 
cultuur veel aandacht krijgen. Dit is te zien 
aan de vele musea in de omgeving en de 
evenemtenten en festivals.
Helaas ondervindt deze sector ook de 
veranderingen in het financiële klimaat, 
waardoor samenwerking en fusering 
actuele thema’s zijn. Zo is er al meerdere 
malen gesproken over een fusie tussen 
de verschillende kunstinitiatieven 
op Walcheren, waarbij de Vleeshal 
(Middelburg) en de Cultuurwerf (Vlissingen) 
de voornaamste twee instellingen zijn. 
Onderhandelingen, vooral gestuurd vanuit 
de provincie, liepen stuk op verschil in 
organisatie en het ontbreken van financiële 
steun. 

Het vrijgekomen gebied van De Schelde 
biedt een mooie kans om op deze 
ontwikkelingen in te spelen en hierbij 
een grote economische rol spelen. De 
bijzondere omgeving van het Dok is de 
ideale locatie voor allerlei activiteiten. Met 
het samenvoegen van de verschillende 
culturele organisaties van Vlissingen in de 
Cultuurwerf is een start gemaakt om de 
bestaande culturele en kunstactiviteiten en 
organisaties rondom het Dok te vestigen. 
Dit komt voort uit de wens van Vlissingen 
om een bruisend cultuurcentrum, een 
broedplaats voor nieuwe vormen van 

3.28: Zicht op de boulevard van Vlissingen 
omstreeks 1900

3.29: Festival Onderstroom 2015.
Festival Onderstroom is sinds 2008 de opvolger 
van het Straatfestival Vlissingen. Het festival biedt 
4 dagen lang theater op straat en muziek aan zee 
in een uniek decor: de stad zelf!



43expressie te worden.
Wanneer de voormalige loodsen van De 
Schelde gerestaureerd zijn, bieden deze 
een interessante kans voor het realiseren 
van bijzondere activiteiten. Vooral de 
machinefabriek kan met haar grote loodsen 
een onderdak bieden aan bijzondere 
activiteiten zoals locatietheater, feesten, 
evenementen, binnensport of andere 
ruimte vragende activiteiten.

Een museum voor moderne kunst past 
goed bij deze strategie en is een goede 
aanvulling op het al bestaande culturele 
aanbod. Het museum kan daarbij tevens 
de aanjager zijn van verdere culturele 
ontwikkelingen. Het samenbrengen van 
verschillende organisaties en kunstvormen 
onder één dak kan werken als een 
kruisbestuiving. Bovendien zijn kunst en 
cultuur belangrijk voor de locale economie. 
Deze stelling is terug te zien in de 
cultuurnota van Vlissingen en sluit ook aan 
op de conclusie uit ‘De waarde van cultuur’ 
(De Rynck, P. 2014).
Het versplinterde landschap van culturele 
initiatieven zou er veel bij baat hebben 
wanneer de krachten worden gebundeld 
in het initiatief voor een museum voor 
moderne kunst in Vlissingen. Dit museum 
heeft de potentie om uit te groeien tot een 
museum van internationale betekenis, wat 
ook de lokale initiatieven en kunstenaars 
naar een hoger niveau kan tillen.

De voorzieningen rondom het Dok zullen 
een magneetwerking voor Vlissingen 
creëeren waar ook het naastgelegen 
winkelgebied en de oude binnenstad 
van mee kunnen profiteren. Het museum 
voor moderne kunst heeft de potentie 
om uit te groeien tot het culturele hart 
van het nieuwe stedelijke gebied met een 
aansprekend aanbod voor verschillende 
lagen van de samenleving. Verschillende 
vormen van kunst kunnen hier een 
onderdak krijgen en elkaar inspireren. Het 
centrum zal dan ook naast het exposeren 
van evenementen en tentoonstellingen 
onderdak bieden aan verschillende 
organisaties. Deze organisaties, zoals 
de verschillende festivals, gebruiken dit 
centrum als uitvalsbasis om de activiteiten 
op te zetten. Een centrum met een 
grote flexibiliteit voor het organiseren 
van tentoonstellingen, manifestaties en 
evenementen is zeer wenselijk om de 
waarden van Vlissingen cultuurstad te 
versterken.

3.30: De hal van de machinefabriek in gebruik 
voor locatietheater

3.31: De hal van de machinefariek in gebruik 
tijdens het festival Wonderstroom 2015. 
Wonderstroom is het winterfestival van Cultuurwerf, 
met licht en straattheater en is in 2015 voor het 
eerst in de machinefabriek gehouden.
Binnen is een intiem festivalterrein opgebouwd met 
terrasjes, vuurkorven, foodtrucks, kleine theater- 
en muziekvoorstellingen, vuurshows en winterse 
straattheateracts. Het industriële decor van de 
fabriek heeft een extra dimensie gekregen door de 
speciaal gemaakte lichtobjecten, –kunstwerken 
en –projecties. 
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Beeldende kunst

Vlissingen

Door de jaren heen heeft ook de 
beeldende kunst voet aan de grond 
gekregen in de stad Vlissingen. 
Beeldbepalende kunstwerken op de 
boulevard, kunstaccenten in woonwijken, 
‘badende beelden’ voor het gemeentehuis, 
de watertoren en de Willem3. De no-
nonsense cultuur bleek een vruchtbare 
voedingsbodem voor het niet alledaagse. 
Buro BK (Buro voor Beeldende Kunst), 
inmiddels opgenomen in de Cultuurwerf, 
heeft een groot aandeel gehad in de 
ontwikkeling van de beeldende kunst in 
Vlissingen. Hier volgt een overzicht van de 
hoogtepunten, opgemaakt uit de uitgave 
van Buro BK ‘10.220 dagen beeldende 
kunst Vlissingen’.

Tot de jaren tachtig moest Vlissingen het 
doen zonder een expositieruimte voor 
hedendaagse beeldende kunst. Een 
gemis voor de ‘moderne’ stedelingen 
voor wie De Vleeshal in Middelburg het 
meest nabije podium was voor moderne 
kunst. De eerste aanzet voor een waardige 
expositieruimte voor moderne kunst in 
Vlissingen kwam voort uit een formule 
bedacht door het dagelijkse bestuur van 
de gemeente, de (voormalige) Culturele 
Raad Vlissingen en de commissie van 
het Stedelijk Museum van Vlissingen: zes 

maanden per jaar werd de grote zaal van 
het Stedelijk Museum beschikbaar gesteld 
voor moderne kunst, Bellamy 19. Een 
locatie die moderne kunst en de historie 
en het roemrijke verleden van Vlissingen 
in groot contrast bij elkaar bracht, mede 
door de aanwezigheid van de in hout 
uitgevoerde schoorsteen. 

Hiermee was een start gemaakt voor 
moderne beeldende kunst in Vlissingen. 
Uitgangspunten voor het kunstbeleid 
waren dat de actuele beeldvormen en 
taal moesten prikkelen, iets los moesten 
maken en de kunst gezien moest worden. 
De mogelijkheden en financiële middelen 
waren echter beperkt en er werd gezocht 
naar een geschikte oplossing voor de 
situatie in Vlissingen. De kunst moest naar 
buiten, de stad in.
Halverwege de jaren ’80 ontwikkelde 
Vlissingen zich tot festivalstad, waar 
straattheater en muziek de belangrijkste 
ingrediënten waren. De beeldende 
kunstsector zag kans om mee te liften op 
de groots opgezette buitenspektakels. De 
beeldende kunst werd door de gemeente 
dan ook als wezenlijk onderdeel van het 
festival beschouwd, wat een verruiming 
van het budget met zich meebracht.
Vanwege verschillende visies van de 

3.33: Bellamy 19
Het Stedelijk Museum stelde 6 maanden per jaar 
een zaal ter beschikking voor hedendaagse kunst. 
Het statige pand met de rijkelijk bewerkte houten 
schoorsteen leverde een interessante dialoog op.

3.32: Badende Beelden
Dit kunstwerk staat voor het gemeentehuis 
van Vlissingen. Het kunstwerk gemaakt door 
David Bade, heeft destijds veel kritiek gekregen. 
De onorthodoxe beeldengroep gemaakt van 
hergebruikte materialen en in felle kleuren kon niet 
door iedereen gewaardeerd worden.



45coördinator van het straatfestival en Leon 
Riekwell, directeur van Buro BK, over de 
positie van hedendaagse kunst moest 
Buro BK gedwongen op zoek naar nieuwe 
locaties en andere momenten om de kunst 
te exposeren. Het gebruik van leegstaande 
panden zoals winkels, bedrijfsgebouwen 
en appartementencomplexen bood de 
oplossing. In het kerngebied van Vlissingen 
was altijd wel ergens een pand dat 
vaak met de welwillende medewerking 
van projectontwikkelaars tijdelijk als 
expositieruimte kon worden ingericht. 
Met het lege panden beleid werd het 
adagium ‘beeldende kunst van en voor 
de Vlissingers’ in de praktijk gebracht. 
Winkelend publiek stond na een etalage 
met kleding of schoenen en tassen 
opeens oog in oog met een uitstalling van 
hedendaagse kunst.

‘Kunst moet spanning, avontuur opleveren. 
En de kunst moet met mensen in de stad 
gedeeld worden. De werken mogen zeker 
niet elitair zijn, want Vlissingen is een stad 
van nuchtere werkers.’
Leon Riekwell

Door de Koninklijke Maatschappij De 
Schelde werd van 1984 tot 1988 de 
Scheldesmederij beschikbaar gesteld voor 
exposities. Er werden vele succesvolle 
exposities gehouden en het gebouw was 
voor vele kunstenaars een inspirerende 
locatie. De locatie werd geprezen door 
Jan Hoet (de Vlaamse cultuurpaus) bij 
de opening van de expositie ‘Zes Maal 
Schilderen’, vooral vanwege het lijnenspel 
van het gebouw wat werd opgenomen 
in de expositie. De oude smederij werd 
het podium voor kunstenaars uit stad en 
provincie. Met de oude smederij zette 
Vlissingen zich op de kaart als stad waar 
hedendaagse kunstenaars een warm 
onthaal kregen.

Na de afschaffing van de BKR regeling 
besloot Buro BK om een andere koers 
te varen. Er werden minder werken 
aangekocht, maar er werd meer werk 
gemaakt van het ‘openbaar aanbesteden’ 
van kunstwerken. De projecten ‘Familia 
Beata’ van Bob Pingen, ‘Raket manen 
en sterren’ van Eric Brandts en ‘Las 
Vegas Blue Swallow’ van Martin Riebeek 

3.35: “Blue Swallow Las Vegas”
Kunstwerk van Martin Riebeek (Breda), bestaande 
uit drie neons en diverse lichtobjecten in de 
Bloemelaan, een straat van 600 meter lang. 
Gerealiseerd bij de renovatie in samenspraak 
met de buurt als verwijzing naar de multiculturele 
samenleving (2003).

3.34: Zes maal schllderen.
Poster van de tentoonstelling in de 
Scheldesmederij.

zijn voorbeelden van een geslaagde 
samenwerking tussen Buro BK en 
stadsontwikkeling. Ook kwamen er 
schenkingen vanuit het bedrijfsleven. 
Zoals de roestvast stalen zuil van André 
Volten, geschonken door de Scheepswerf 
De Schelde ter ere van het 125-jarige 
jubileum.

Na jarenlang te hebben geroeid met 
de riemen die men had, bereikte de 
zoektocht naar een geschikte locatie een 
hoogtepunt met de watertoren van Oost-
Souburg als expositieruimte. Vanwege 
de klimatologische omstandigheden 
was het alleen mogelijk om in de 
zomermaanden de watertoren te gebruiken 
voor tentoonstellingen. De verbouwing 
van 1992 bracht hier verandering in 
en sindsdien waren er het hele jaar 
door tentoonstellingen; zes tot zeven 
tentoonstellingen met dertig of meer 
kunstenaars per jaar, afkomstig uit heel 
de wereld. Het kunstwerk ‘Entartete’ 
van kunstenaar en architect Jan Merx 
bekroonde de watertoren van 2000 tot 
2006 en begroette iedereen die Vlissingen 
over de snelweg A58 naderde.

De watertoren daagde kunstenaars uit 
om iets met de bijzondere ruimte te 
doen. In heel Nederland was niet één 
expositieruimte van hetzelfde kaliber te 
vinden. Helaas bleek het pand moeilijk 
bereikbaar voor publiek en vielen 
programmering en exploitatie duur uit, 
waardoor de watertoren na achttien jaar 
in 2006 van de hand werd gedaan door 
Buro BK. Geheel in de traditie van het 
hergebruik van oude gebouwen in de 
Scheldestad bleek een voormalige kazerne 
deze keer mogelijkheden te bieden. Het 
idee was om van de nieuwe de WILLEM3 
een centrum te maken waar gewoond, 
gewerkt en geëxposeerd kon worden. Een 
centrum dat op kunstgebied inspirerend 
kon werken, een soort katalysator in 
het stedelijke gebied. Omwonenden 
ondervonden voorheen veel overlast van 
het vervallen pand en de activiteiten die 
zich daar afspeelden.

De voormalige woningvereniging BASCO 
tekende voor de ontwikkeling van het 
WILLEM3-project, omdat een stedelijke 



46 omgeving naast woonvoorzieningen ook 
culturele potentie moet hebben (Opus 
Civitas). Met de komst van de Zeeuwse 
Komedie kon de exploitatie sluitend 
gemaakt worden. Bijkomend voordeel 
was dat beeldende kunstenaars de ruimte 
ook konden gebruiken voor lezingen, 
performances en het vertonen van films. 
Verder werden er in de voormalige kazerne 
acht ateliers ingericht. Een van die ruimtes 
kreeg de functie van gaststudio. Een 
beeldend kunstenaar of schrijver kon daar 
tijdelijk op uitnodiging terecht voor het 
vervaardigen van werk dat op Vlissingen 
of de locatie was geïnspireerd. De overige 
ruimtes werden verhuurd. Daarnaast was 
ook de gemeentelijke Kerncollectie (kunst 
collectie van de gemeente Vlissingen) en 
Kunstuitleen Walcheren gevestigd in de 
WILLEM3, waardoor de lijnen tussen de 
verschillende instanties kort waren. 

Ondanks de financiële perikelen (de 
vierkante meterprijs van een atelier is te 
hoog voor kunstenaars) bruiste de oude 
kazerne. Jaarlijks kwamen er zo’n 10.000 
bezoekers. Kunstenaars van buiten de 
stad en verder zijn zeer gecharmeerd van 
de locatie: waar krijg je de mogelijkheid te 
werken met uitzicht op een monding waar 
water en lucht altijd met elkaar in gesprek 

zijn? Of zoals één van de kunstenaars 
staande op de Zeedijk zei: ‘hier geef je de 
wereld een hand’.

Met het vrijkomen van het Scheldeterrein 
komt er een nieuwe mogelijkheid voor 
de kunstsector van Vlissingen. De 
Cultuurwerf is hier de voorbode van en 
is een samenwerkingsverband tussen 
popcentrum de Piek, Podiumkunsten en 
Buro BK. Die samenwerking moet een 
programma opleveren dat zich in vorm en 
inhoud zal onderscheiden van het aanbod 
in Zeeland en daarbuiten. In combinatie 
met specifieke jongerencultuur wordt 
gezocht naar een formule die veel publiek 
gaat trekken. De drie in de cultuurwerf 
ondergebrachte organisaties hebben de 
afgelopen 28 jaar bewezen dat ze in staat 
zijn Vlissingen nationaal en internationaal op 
de kaart te zetten. Vanwege het wegvallen 
van subsidies en het ontbreken van 
politieke daadkracht was de Cultuurwerf 
genoodzaakt om de Willem3 kazerne te 
verlaten en per 1 januari 2016 in te trekken 
bij het MuZEEum en is de programmering 
voor beeldende kunst opgeheven.
Het wegvallen van deze subsidie zal grote 
gevolgen hebben voor de kunst en cultuur 
sector van Vlissingen.

3.36: De WILLEM3 Kazerne.
Van 1999 t/m 2015 bood de kazerne onderdak 
aan verschillende culturele- en kunstinstellingen 
van Vlissingen. Ook vonden hier ateliers, 
kunstenaarswoningen, een expositieruimte en een 
theaterruimte onderdak.

Bron
Damme, J., de Nijs, J., Out, N. & Riekwell, L. (2009). 10.220 Dagen Beeldende Kunst in Vlissingen. Goes: Pitman Grafisch Bedrijf.
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Conclusie

Vlissingen

Vlissingen noemt zichzelf graag kunststad. 
Ook voormalig Burgemeester Wim Dijkstra 
roemt Vlissingen om haar kunst in het 
voorwoord van ‘10.222 dagen beeldende 
kunst in Vlissingen’: ‘Vlissingen, kunststad 
bij uitstek’ Waar deze ‘kunststad’ in 2008 
en 2009 nog in de top drie eindigde van 
kunststad van het jaar is het sindsdien 
bergafwaarts gegaan. Door de financiële 
situatie (Vlissingen heeft een ‘artikel 12 
status’ aangevraagd en staat onder 
Rijkstoezicht) voelt de gemeente zich 
genoodzaakt om sterk te bezuinigen op 
kunst en cultuur.
Ondanks de financiële perikelen blijft 
Vlissingen een stad met ambities. Zo wil de 
stad nieuwe bewoners aantrekken voor het 
Scheldekwartier, mariniers een thuis geven, 
een studentenstad zijn, nieuwe bedrijven 
aantrekken, meer toeristen naar de stad 
trekken en een fijne stad zijn voor haar 
eigen inwoners. Zonder waarde te hechten 
aan kunst en cultuur zal dit een gevecht 
tegen de bierkaai worden, wat ook in ‘De 
Waarde van Cultuur’ wordt benadrukt.
In Frankrijk zien ze subsidie dan ook niet 
als kostenpost, maar als een investering in 
datgene wat je als samenleving belangrijk 
vindt. Ook Italië onderstreept de kracht van 
cultuur. Na de aanslagen in Parijs door IS 
in november 2015 besloot de Italiaanse 
premier Matteo Renzi niet deel te nemen 
aan de anit-IS missie, maar voor elke euro 
die naar veiligheid ging, een euro uit te 
trekken voor cultuur. ‘Zij willen terreur, we 
antwoorden met cultuur, dat sterker is 
dan onwetendheid. We zullen ons nooit 
overgeven en nooit onze levensstijl en 
identiteit veranderen,’ aldus Renzi (Joop, 
2015)

Met het vrijkomen van het Dok heeft de 
Gemeente Vlissingen een unieke kans om 
een nieuwe weg in te slaan. Jarenlang 
was het terrein gesloten voor publiek, nu 
is er de mogelijkheid om het terrein weer 
onderdeel van de stad te maken. Door de 
mix van wonen werken en cultuur die hier 
gevestigd wordt en de ligging tegen de 
binnenstad heeft het de potentie om deel 
uit te maken van het centrum van de stad, 
waarmee het centrum wordt vergroot. Op 
de kop van de haven komen de oude en 
nieuwe stad samen. Tegelijkertijd biedt het 
de mogelijkheid om de bereikbaarheid van 

het centrum te verbeteren, waarmee al een 
begin is gemaakt met de opening van de 
Willem Ruysstraat in 2015.

De groei van De Scheldewerf kan in grote 
lijnen worden gekarakteriseerd als een 
ontwikkeling waarbij in eerste instantie 
stad en werf in harmonie naast elkaar 
bestonden, tot een situatie waarbij de werf 
groeide ten koste van de stad. In de loop 
van de twintigste eeuw werd een groot 
deel van de stad gesloopt ten behoeve 
van de groeiende werf. Veel van wat wel 
behouden bleef kreeg het karakter van 
een restruimte: een parkeerplaats, de 
achterzijde van de omringende straten met 
schuurtjes, tuinmuren en wat groen.
De ontwikkelingen aan de zuidkant van het 
Dok grijpen terug op de Middeleeuwse 
stadsstructuur. De ‘geamputeerde’ 
straten worden hier weer hersteld en het 
Dok wordt weer met de stad herenigd. 
De industriële gebouwen rondom het 
Dok refereren nog naar de gloriejaren 
van De Schelde en bieden interessante 
mogelijkheden voor herbestemming van 
bijzondere functies.

Het museum op de locatie van de 
werfhelling is de schakel tussen de oude 
en de nieuwe stad. Een levendig centrum 
voor hedendaagse kunst zal niet alleen een 
verrijking zijn voor de stad, maar ook voor 
het nieuwe stadsdeel het Scheldekwartier. 
Het centrum is gebouwd op historische 
grond en zal hier ook naar refereren om de 
verbinding met de stad en de inwoners te 
versterken. Het centrum biedt onderdak 
aan de verschillende organisaties van de 
Cultuurwerf die zich door bezuinigingen 
genoodzaakt zien om samen te werken, 
in te krimpen en elkaar aan te vullen. De 
tentoonstellingszalen bieden met hun 
flexibiliteit ruimte voor een aansprekend 
aanbod van tentoonstellingen voor 
verschillende lagen van de samenleving. 
Naast de expositiezalen en kantoorruimten 
biedt het centrum ook onderdak aan een 
museumwinkel, theaterzaal, mediatheek, 
ateliers, educatieve ruimten  en een 
café/restaurant wat kan dienen als 
ontmoetingsplaats en huiskamer.

3.37: Schaalvergroting van het centrum

3.38: Verbetering van de toegangswegen.
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Ontwerpuitgangspunten

Vlissingen staat voor een grote opgave met de invulling voor het voormalige terrein van 
De Schelde. Het museum zal deel uit gaan maken van deze ontwikkelingen. Door de 
plaatsing op de historische locatie, de werfhelling op de kop van het Dok, en zichtlocatie 
zal het hiermee een visitekaartje zijn voor vele mensen die de binnenstad bezoeken en 
de identiteit van het gebied bepalen. Het museum zal hiermee tevens ook een impuls 
geven aan de omgeving van het Dok, waar een mix van wonen, winkelen en cultuur komt. 
Het aanbod van dagrecreatie in Vlissingen zal hiermee vergroot worden. De stad wordt 
hierdoor ook interessant bij slecht weer.
Door de plaatsing staat het museum als schakel tussen de historische binnenstad en het 
winkelcentrum met de achterliggende woonwijken en het te ontwikkelen gebied. Door 
deze plaatsing wordt het Dok ook onderdeel van het centrum.

De historie van de plek komt duidelijk terug in het ontwerp voor het museum. Van de 
werfhelling is een vijver gemaakt waarin het museum is geplaatst. De ontvangsthal is 
onder dezelfde hoek geplaatst als de werfhelling. Het museum heeft een tweedeling zoals  
ook de werfhelling was opgedeeld in twee scheepshellingen.
Door deze deling is er een duidelijke programmatische opbouw. De verschillende functies 
en bezoekersstromen zijn gescheiden. Dit zorgt voor een heldere circulatie en scheiding 
van betalende en niet betalende bezoekers. 
Naast de expositieruimten biedt het museum plek aan aanvullende functies, zoals 
museumwinkel, café/restaurant, bibliotheek/mediatheek, theaterzaal en workshop en 
educatieruimten. 

Het behouden van de kunst en het optimaal presenteren hiervan vraagt om een 
uitgebreide installatietechnische opzet. Er moet rekening gehouden worden met de lucht 
toe- en afvoer, verwarming en koeling, en de daglichttoetreding. De toepassingen die 
hiervoor gebruikt worden zijn geïntegreerd in het gebouwontwerp. De gevel, waar de 
daglichttoetreding wordt gereguleerd, wordt hiermee beeldbepalend voor het gebouw.

Het Museum voor Moderne Kunst Vlissingen biedt onderdak aan de kunst van de 
Kerncollectie Vlissingen en aan de stichting voor Kunst & Cultuur Vlissingen, opererende 
onder de naam ‘Cultuurwerf’. Hieronder valt ook de organisatie van Poppodium de 
Piek, muziek en evenementen op locatie, Festival Onderstroom, Wonderstroom en het 
Bevrijdingsfestival Zeelan.

4.1: Schematische weergave uitgangspunten

4.2: maquette foto
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Functie en specificatie

Expositie
 Expositieruimte
 Kunstopslag/depot
 Verzending/ontvangst (tijdelijke opslag)
 Opslag houten kisten
 Expositievoorbereiding
 Conserveringsstudio (7 werkplekken)
 Kantoor (5 werkplekken)

Bezoekersservice
 Kluisjes
 Tickets en informatie
 Toiletten

Aanvullende functies
 Theaterzaal (300 stoelen, inclusief projectieruimte, podium, opslag,  
 Technische ruimte (2 werkplekken) en kleedkamers)
 Museumwinkel (inclusief kantoor van 50m2)
 Mediatheek
 Café/restaurant (inclusief: keuken, voorbereiding catering, kantoor,  
 opslag en afvalruimte)
 Multifunctionele overlegruimte (30 stoelen + tafels)
 Conferentieruimten (1x20 stoelen, 1x10 stoelen)
 Educatie/workshop ruimten

Personeelsruimten
 Kantoren (administratie 11 werkplekken, curator en publicaties 
  9 werkplekken, eduatie 6 werkplekken, marketing 8 werkplekken)
 Beveliginsruimte (1 werkplek)
 IT server en controle kamer (3 werkplekken)
 Staf lunchruimte (30 stoelen + tafels)
 Staf kluisjes/opslag/kleedkamer

Algemene ruimten
 Lobbies
 Circulatie
 Toiletten
 Expeditie
 Installaties
 Liften, trappen, leidingschachten
 Opslag

Totaal

Aantal m2

4350  
4000
100
50
50
50
70
30

125
60
20
45

1905
800

200
200
365

65
75 
200 

515
370

20
35
65
25

5000

11.800

Met de afsluiting van het voorbereidend onderzoek is een programma van eisen 
opgesteld wat als uitgangspunt dient voor de ontwerpopgave. Dit programma van eisen 
is na een gesprek met Bianca Runge, verantwoordelijke voor de programmering van de 
beeldende kunst bij de Cultuurwerf, aangescherpt en aangevuld. 
Het Museum voor Moderne Kunst Vlissingen biedt onderdak aan de kunst van de 
Kerncollectie Vlissingen en aan de stichting voor Kunst & Cultuur Vlissingen, opererende 
onder de naam ‘Cultuurwerf’. Hieronder valt ook de organisatie van Poppodium de 
Piek, muziek en evenementen op locatie, Festival Onderstroom, Wonderstroom en het 
Bevrijdingsfestival Zeelan.

Programma van Eisen
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Situering

Ontwerp

In het lange bestaan van Vlissingen is het, door zijn strategische 
ligging, in handen van verschillende landen geweest. De 
scheepswerf is altijd van grote waarde voor de stad geweest en 
bepaalde het dagelijkse leven. De sporen van de scheepswerf van 
De Schelde zijn nog duidelijk zichtbaar in het stedelijk weefsel van 
Vlissingen.

De stad staat voor een grote opgave met de herbestemming 
van de voormalige scheepswerf van De Schelde. Doordat de 
scheepswerf eeuwenlang deel uitmaakte van Vlissingen ligt het 
terrein midden tussen de woonwijken en tegen de historische 
binnenstad. De Schelde heeft zelf ook verschillende woonwijken 
gebouwd en laten bouwen rondom de werf, zodat de arbeiders 
goede huisvesting hadden op korte afstand van het werk.
Het terrein van De Schelde stond vol met grote fabriekspanden, 
waarvan nog enkele gerestaureerde panden bewaard zijn 
gebleven. De zuidkant van het Dok is al deels bebouwd, hiervoor 
is het Middeleeuwse stratenpatroon aangehouden. De noordkant 
wacht nog op invulling. Hiervoor zal het stratenpatroon van de 
19e/20e eeuwse gordel worden vervolgd in de richting van het 
Kanaal door Walcheren. De noordzijde van het dok zal ingericht 

Stedelijk

worden als stadspark wat gebruikt kan worden als evenementen 
locatie. De gerestaurereerde panden van De Schelde bieden de 
mogelijkheid om bijzondere activiteiten onder te brengen. Enkele 
grote appartementencomplexen worden geplaatst langs de Willem 
Ruys straat en aan de het water. (afbeelding 4.4)

De locatie van het museum op de kop van het Dok (afbeelding 
4.3), de voormalige werfhelling, heeft een belangrijke historische 
en maatschappelijke waarde voor de stad Vlissingen. Eens 
werden hier de grootste schepen gebouwd en ter water gelaten. 
Een plek met vele herinneringen en waar vele Vlissingers 
hebben gewerkt. Met de ontwikkelingen van het Scheldekwartier 
neemt deze locatie wederom een belangrijke positie in. Het is 
het verbindende element tussen de oude binnenstad met het 
winkelgebied en de nieuwe ontwikkelingen rondom het Dok met 
de achterliggende woonwijken.

4.3: Overzicht van het Dok met op de kop het Museum. Ten zuiden van het Dok is de ontwikkeling in volle gang. 1 Timmerfabriek, 2 Machinefabriek, 3 
Plaatwerkerij met zorgcluster, 4 Bestevaer, 5 Dokje van Perry.

1

2

3 4
5
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4.4: Ligging museum in de stedelijke context schaal 1:10.000
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Op afbeelding 4.6. is de toekomstige situatie rondom het Dok te 
zien met op de kop van het Dok het museum. Aan de zuidkant 
van het Dok wordt het oude Middeleeuwse stratenpatroon weer 
teruggebracht. Hier komt een mix van woningen, winkels en 
werkplekken. In de Plaatwerkerij aan de Peperdijk, naast het 
museum, komt een woon- en zorgcomplex voor ouderen.

Aan de noordzijde van het Dok zijn de Machinefabriek en de 
Timmerfabriek de beeldbepalende elementen. De Dokkade 
is een unieke locatie voor grotere evenementen met een 
maritiem karakter. Het gebied rondom deze monumentale 
panden wordt daarom grotendeels open gehouden. Het krijgt 
een functie als stadspark en kan daarmee gebruikt worden als 
evenementenlocatie. De panden zijn geschikt voor bijzondere 
activteiteiten, zoals markten, festivals, feesten, etc. Aan de 
Willem Ruysstraat en de Koningsweg zullen enkele grootschalige 
appartementencomplexen geplaatst worden die passen bij het 
karakter van de voormalige scheepswerf.

Het museum neemt een prominente plek in aan het Dok en 
staat op een echte zichtlocatie. Vanaf de Dokkade, Houtkade 
en Peperdijk is het museum duidelijk zichtbaar. Ook vanuit de 
Scheldestraat kijkt men recht op het museum (zie afbeelding 
4.5.). Het museum is goed bereikbaar door de nieuwe Willem 
Ruysstraat en de parkeergarage gelegen aan de Helling, waar zich 
ook de hoofdentree van het museum bevindt. Een tweede entree 
aan de Peperdijk sluit aan op de binnenstad en het winkelcentrum 
aan de Walstraat. Door de transparante plint gaat het een relatie 
aan en wordt het een onderdeel van de directe omgeving. De 
plaatsing in de vijver draagt bij aan de bijzondere uitstraling van het 
gebouw en de herinnering aan de historische locatie.

Architectuur en context

4.6: Ligging museum in de stedelijke context schaal 1:10004.5: Zicht vanuit de Scheldestraat
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Overzicht

Ontwerp

4.7: isometrisch perspectief
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Plattegronden

Ontwerp

Kelder -2

De duidelijke opbouw van het museum is goed terug te zien in 
de plattegronden. In het midden bevindt zich de kern die plaats 
biedt aan stijgpunten, leidingschachten, expeditie, toiletten en 
personeelsruimten.
De kelder is voornamelijk bestemd voor installaties en depot 
en is daarom alleen toegankelijk voor het personeel. De ruime 
installatieruimte biedt plaats voor de grote klimaatinstallaties. 
Het depot is voorzien van een dubbele verdiepingshoogte om ook 
grote museumstukken plaats te kunnen bieden. Naast de opslag 
van museumstukken kunnen hier ook museumstukken worden 
gerestaureerd of geprepareerd.
De theaterzaal beslaat ook een dubbele verdiepingshoogte, 
zodat het publiek vanaf de tribune een goed zicht heeft op het 
podium. Het publiek kan vanaf vloer -1 de theaterzaal betreden. 
De ruime theaterzaal (320 zitplaatsen) is geschikt voor vele 
optredens en presentaties. Onder de tribune zijn kleedkamers en 
personeelsruimten geplaatst ter ondersteuning van het theater. 
Naast het podium is een ruimte voor de coulissen gecreëerd. Ook 
kunnen hier grote theater- of museumstukken worden klaargezet 
met behulp van de aangrenzende goederenlift.

1. Foyer/ontvangsthal
2.  Ticketverkoop 
3.  Informatiepunt
4.  Garderobe 
5. Kluisjes  
6. Toiletten 
7. Expositieruimte 
8. Museumwinkel
9. Café/restaurant
10. Keuken
11. Mediatheek
12.  Theater/auditorium
13. Kleedkamers
14. Ateliers
15.  Vergaderruimte/groepsruimte
16.  Multifunctionele ruimte
17. Personeelsruimte
18. Kantoor
19. Restauratie/preparatie ruimte
20. Expeditie
21. Depot/opslag
22. Technische/installatie ruimte
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4.8: Plattegrond kelder -2



60 Kelder -1

Op verdieping -1 in de kelder bevinden zich de bezoekersfuncties.  
Vanuit de centrale hal op de begane grond komen de bezoekers 
hier terecht. De toiletten en garderobe zijn in de kern geplaatst. 
Kluisjes voor de bezoekers bevinden zich in de ruime hal. 
Bezoekers kunnen vanuit de hal de lift pakken naar de 
museumzalen. Deze lift is alleen bedoeld voor het omhooggaande 
verkeer. Bezoekers worden met de lift naar de bovenste verdieping 
gebracht, waarna ze de tentoonstelling kunnen bezoeken en af 
kunnen dalen over de luie trappen naar de overige museumzalen.
De hal bij de bezoekersfuncties biedt ook toegang tot de 
theaterzaal en de projectieruimte. Via de trap in de kern kunnen 
bezoekers rechtstreeks naar het café/restaurant. Deze trap kan bij 
avondvoorstellingen ook als toegang gebruikt worden, zodat niet 
het gehele museum open hoeft te zijn.
Vanuit het halletje bij deze trappen is er een doorkijk op het 
museumdepot met de dubbele verdiepingshoogte.

1. Foyer/ontvangsthal
2.  Ticketverkoop 
3.  Informatiepunt
4.  Garderobe 
5. Kluisjes  
6. Toiletten 
7. Expositieruimte 
8. Museumwinkel
9. Café/restaurant
10. Keuken
11. Mediatheek
12.  Theater/auditorium
13. Kleedkamers
14. Ateliers
15.  Vergaderruimte/groepsruimte
16.  Multifunctionele ruimte
17. Personeelsruimte
18. Kantoor
19. Restauratie/preparatie ruimte
20. Expeditie
21. Depot/opslag
22. Technische/installatie ruimte
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4.9: Plattegrond kelder -1



62 Begane grond

De begane grond telt drie ingangen. De hoofdentree bevindt zich 
aan de Helling en geeft direct toegang tot de ruime ontvangsthal 
van het museum. De grote ontvangsthal is multifunctioneel te 
gebruiken, waardoor het museum als locatie gebruikt kan worden 
voor evenementen van grote en kleine schaal. De vloer van de hal 
loopt af in de richting van het Dok. Bij binnenkomst kijkt men recht 
op de informatiebalie en de stijgpunten van het museum aan het 
einde van de hal. Hier kunnen bezoekers een entreeticket halen 
en vervolgens afdalen naar de bezoekersfuncties in de kelder.
Een tweede entree bevindt zich aan de Houtkade. Vanuit deze 
entree zijn het café/restaurant en de museumwinkel direct te 
bereiken. Het restaurant is voorzien van een ruime keuken en 
voldoende toiletten voor de bezoekers. De museumwinkel is tegen 
de kern met de expeditie geplaatst zodat de voorraad gemakkelijk 
aangevuld kan worden.
Een doorgang in de kern zorgt voor de verbinding met de 
ontvangsthal. Bij de tweede entree is ook een informatiepunt/
receptie te vinden. Wanneer bezoekers een afspraak hebben met 
de organisatie of ze willen gebruik maken van de functies op de 
verdiepingen, dan kunnen ze zich hier melden.
De twee entree’s zorgen ervoor dat de aanvullende functies ook 
buiten de openingstijden van het museum open kunnen blijven, 
zonder dat daar het hele museum voor open moet blijven. Bij 
voorstellingen in de theaterzaal kan de receptie ook dienen als 
ticketbalie. Bezoekers kunnen dan met de lift en trap in de kern 
naar de theaterzaal afdalen.
Aan de Helling bevindt zich ook de ingang voor de expeditie. Deze 
ingang betaat uit een grote goederenlift die de museumstukken 
naar de juiste verdieping kan brengen. Voor het personeel is hier 
tevens een dienstingang gevestigd, welke ook als nooduitgang 
fungeert. 

1. Foyer/ontvangsthal
2.  Ticketverkoop 
3.  Informatiepunt
4.  Garderobe 
5. Kluisjes  
6. Toiletten 
7. Expositieruimte 
8. Museumwinkel
9. Café/restaurant
10. Keuken
11. Mediatheek
12.  Theater/auditorium
13. Kleedkamers
14. Ateliers
15.  Vergaderruimte/groepsruimte
16.  Multifunctionele ruimte
17. Personeelsruimte
18. Kantoor
19. Restauratie/preparatie ruimte
20. Expeditie
21. Depot/opslag
22. Technische/installatie ruimte
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4.10: Plattegrond begane grond



64 Verdieping 1

Op verdieping één, twee en drie zijn de museumzalen gevestigd. 
Met de ruime vrij in te delen expositiezalen is het museum uiterst 
geschikt voor wisselexposities.
Naast de museumzaal is ook de mediatheek op de eerste 
verdieping gevestigd. Bezoekers en medewerkers kunnen 
gebruik maken van de mediatheek om onderzoek te doen of 
om naslagwerk te bekijken. De mediatheek wordt geflankeerd 
door enkele groepsruimten die gebruikt kunnen worden voor 
vergaderingen of lesdoeleinden. Hiermee draagt het museum bij 
aan de kunsteducatie in Vlissingen.
Voor de lesdoeleinden kan ook gebruik worden gemaakt van het 
atelier. Deze ruimte is uitermate geschikt voor wokshops. Ook 
kunnen gastkunstenaars deze ruimte gebruiken voor het maken 
van kunst. In de kern is een kleine keuken en opslag geplaatst om 
de verschillende zalen te ondersteunen.
De grote multifunctionele ruimte is geschikt voor vergaderingen en 
presentaties. Door de verschillende ruimten die gebruikt kunnen 
worden kan het museum ook gebruikt worden als congreslocatie. 
In combinatie met het restaurant/café, de theaterzaal en de 
multifunctionele ontvangsthal is het museum geschikt voor 
bijzondere evenementen.

1. Foyer/ontvangsthal
2.  Ticketverkoop 
3.  Informatiepunt
4.  Garderobe 
5. Kluisjes  
6. Toiletten 
7. Expositieruimte 
8. Museumwinkel
9. Café/restaurant
10. Keuken
11. Mediatheek
12.  Theater/auditorium
13. Kleedkamers
14. Ateliers
15.  Vergaderruimte/groepsruimte
16.  Multifunctionele ruimte
17. Personeelsruimte
18. Kantoor
19. Restauratie/preparatie ruimte
20. Expeditie
21. Depot/opslag
22. Technische/installatie ruimte
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4.11: Plattegrond eerste verdieping



66 Verdieping 2

Verdieping twee en drie zijn naast de expositie ook bedoeld voor 
de organisatie van het museum. Hier zijn dan ook voornamelijk 
kantoren gevestigd. De tweede verdieping is ingericht als een 
open kantoorvloer.
De Cultuurwerf maakt veel gebruik van tijdelijke werknemers 
bij het organiseren van evenementen. Door de open vloer 
kunnen er makkelijk extra tafels geplaatst worden wanneer dat 
nodig is. Bovendien kunnen de werkplekken als flexplekken 
gebruikt worden. Voor besprekingen en vergaderingen zijn de 
vergaderruimten te gebruiken.
In de personeelsruimte in de kern is een keuken geplaatst en is er 
ruimte voor opslag en kluisjes voor de medewerkers.

1. Foyer/ontvangsthal
2.  Ticketverkoop 
3.  Informatiepunt
4.  Garderobe 
5. Kluisjes  
6. Toiletten 
7. Expositieruimte 
8. Museumwinkel
9. Café/restaurant
10. Keuken
11. Mediatheek
12.  Theater/auditorium
13. Kleedkamers
14. Ateliers
15.  Vergaderruimte/groepsruimte
16.  Multifunctionele ruimte
17. Personeelsruimte
18. Kantoor
19. Restauratie/preparatie ruimte
20. Expeditie
21. Depot/opslag
22. Technische/installatie ruimte
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4.12: Plattegrond tweede verdieping



68 Verdieping 3

Net als verdieping twee is deze verdieping voornamelijk bestemd 
voor de kantoorfuncties. In tegenstelling tot verdieping twee waar 
de vloer is ingericht als een open kantoor vloer, zijn op verdieping 
drie de verschillende kantoren gescheiden.
Deze kantoren zijn voornamelijk bedoeld voor de vaste functies 
van het museum en niet voor flexibele werkplekken. Zo worden 
hier diensten als curator en publicaties, marketing, IT service en 
administratie ondergebracht.
Net als op verdieping twee is er in de personeelsruimte in de kern 
een keuken geplaatst en is er ruimte voor opslag en kluisjes voor 
de medewerkers.

1. Foyer/ontvangsthal
2.  Ticketverkoop 
3.  Informatiepunt
4.  Garderobe 
5. Kluisjes  
6. Toiletten 
7. Expositieruimte 
8. Museumwinkel
9. Café/restaurant
10. Keuken
11. Mediatheek
12.  Theater/auditorium
13. Kleedkamers
14. Ateliers
15.  Vergaderruimte/groepsruimte
16.  Multifunctionele ruimte
17. Personeelsruimte
18. Kantoor
19. Restauratie/preparatie ruimte
20. Expeditie
21. Depot/opslag
22. Technische/installatie ruimte
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4.13: Plattegrond derde verdieping
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Doorsneden

Ontwerp
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20m1050

1. Foyer/ontvangsthal
2.  Ticketverkoop 
3.  Informatiepunt
4.  Garderobe 
5. Kluisjes  
6. Toiletten 
7. Expositieruimte 
8. Museumwinkel
9. Café/restaurant
10. Keuken
11. Mediatheek

12.  Theater/auditorium
13. Kleedkamers
14. Ateliers
15.  Vergaderruimte/groepsruimte
16.  Multifunctionele ruimte
17. Personeelsruimte
18. Kantoor
19. Restauratie/preparatie ruimte
20. Expeditie
21. Depot/opslag
22. Technische/installatie ruimte

4.14: Langsdoorsnede
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1. Foyer/ontvangsthal
2.  Ticketverkoop 
3.  Informatiepunt
4.  Garderobe 
5. Kluisjes  
6. Toiletten 
7. Expositieruimte 
8. Museumwinkel
9. Café/restaurant
10. Keuken
11. Mediatheek

12.  Theater/auditorium
13. Kleedkamers
14. Ateliers
15.  Vergaderruimte/groepsruimte
16.  Multifunctionele ruimte
17. Personeelsruimte
18. Kantoor
19. Restauratie/preparatie ruimte
20. Expeditie
21. Depot/opslag
22. Technische/installatie ruimte

4.15: Dwarsdoorsnede
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Aanzichten

Ontwerp

Aanzicht West, Helling

Aanzicht Noord, Dokkade

4.16: Noord aanzicht
4.17: West aanzicht
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Aanzicht Zuid, Peperdijk

Aanzicht Oost, het Dok

4.18: Oost aanzicht
4.19: Zuid aanzicht
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Morfologie & Compositie

Ontwerp

Het museum refereert naar de historische locatie (afbeelding 
4.20). Van de voormalige werfhelling is een vijver gemaakt waar 
het museum in geplaatst is. Deze vijver loopt over in het Dok. Door 
de plaatsing in de vijver gaat het museum een directe relatie aan 
met het Dok wat goed is te zien op de langsdoorsnede (afbeelding 
4.21.). De plint is zo transparant mogelijk gehouden en de grens 
met het water zo minimaal mogelijk. Het grote volume van het 
museum past bij de historie van de locatie. Het voormalige terrein 
van De Schelde bestond namelijk uit een ensemble van grote 
fabrieksgebouwen. Grote fabriekshallen en kleine arbeidershuizen 
hebben in Vlissingen altijd naast elkaar gestaan.

Het museum is in twee delen opgesplitst, zoals vroeger de 
werfhelling in twee scheepshellingen was opgedeeld. Het grootste 
deel, de kant waar vroeger de grootste schepen gebouwd 
werden, is bestemd voor de expositie. Het andere deel is 
bestemd voor de aanvullende en ondersteunende diensten. De 
twee delen zijn gescheiden door een verticale kern.
Deze tweedeling is ook afleesbaar in de materialisatie van de 
gevel, zoals te zien is op de impressie van afbeelding 4.22.

Vanuit de hoofdentree aan de Helling komen bezoekers in de 
ontvangsthal. De ontvangsthal daalt af zoals de werfhelling 
afdaalde. Bezoekers dalen hiermee af in de richting van het 
Dok om uiteindelijk te eindigen op ooghoogte met de waterlijn 
(afbeelding 4.21). De aanvullende functies, de museumwinkel en 
het restaurant, zijn aan de kant van de binnenstad geplaatst, waar 
een tweede entree is geplaatst. De vloer van het café en de winkel 
ligt op één lijn met het wateroppervlak. Om aan te sluiten op het 
winkelcentrum is de tweede entree geplaatst aan de Peperdijk.

4.20: Werfhelling De Schelde.
Een schip wordt ter water gelaten vanaf de werfhelling, de locatie van het 
museum.

4.21: Langsdoorsnede over het Dok



75

4.22: Impressie museum op de kop van het Dok.
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Programmatische opbouw

Ontwerp

Functie
Verkeersruimte
Personeelsruimte
Ondersteunende functies
Aanvullende functies
Expositieruimte

Totaal

Het bovenstaande overzicht geeft samen met de afbeelding een 
goed overzicht van de opbouw van het museum. De ruimten zijn 
opgedeeld in de categorieën: verkeersruimten, waaronder gangen 
en stijgpunten vallen; personeelsruimten, alle ruimten die alleen 
voor personeel bestemd zijn; ondersteunende functies, zoals 
toiletten en garderobe; aanvullende functies, zoals theaterzaal, 
restaurant, winkel, mediatheek en ateliers; en expositieruimten.

Natuurlijk wordt verreweg de meeste ruimte gebruikt voor het 
daadwerkelijke expositiegedeelte. Daarnaast is er een aanzienlijk 
deel voor personeelsruimten. Hier vallen de kantoren onder, maar 
ook de restauratieateliers, kunstopslag en technische ruimten in 
de kelder.

Een museum kan tegenwoordig niet zonder aanvullende functies, 
daarom maken die in dit gebouw ook een belangrijk deel uit van 
de indeling. Verreweg het grootste opervlakte van aanvullende 
functies is bestemd voor de centrale multifunctionele hal op de 
begane grond. Naast het ontvangen van bezoekers kan deze 
ruimte ook gebruikt worden voor exposities en evenementen. 
De overige aanvulllende functies zijn in te delen in vrij toegankelijke 
functies en functies die toegankelijk zijn na betaling of op afspraak. 
De vrij toegankelijke functies zijn het restaurant, het museumcafé 
en de bibliotheek. Deze functies zijn nodig om extra inkomen te 
genereren en om aan de wensen van de bezoekers te voorzien. 
De museumbezoeker wil graag een geheel verzorgd dagje uit en 
daarbij horen goede horeca voorzieningingen.
De theaterzaal in de kelder is toegankelijk na het kopen van een 
entreebewijs en de workshop-, vergader- en congreszalen op de 
eerste verdieping zijn toegankelijk op afspraak. Deze zalen kunnen 
verhuurd worden om extra inkomsten te genereren. Ook kunnen 
ze worden ingezet bij grootse evenementen of voor educatie 
doeleinden.

Er is een duidelijk onderscheid in het museum tussen de ruimten 
voor expositie en de overige ruimten. Het expositiegedeelte 
wordt gescheiden door een kern met de aanvullende en 
personeelsruimten. In deze kern bevinden zich toiletten, 
personeelsruimten, leidingschachten en de verticale transport- en 
verkeersruimten

De begane grond verdieping is, op de kern na, geheel 
toegankelijk voor het publiek. De begane grond heeft twee 
ingangen, waarvan de hoofdentree aan de Helling direct aan 
de multifunctionele ontvangsthal ligt. Vanuit de hal kunnen de 
bezoekersfuncties, de theaterzaal en de expositiezalen betreden 

worden. De nevenentree aan de Peperdijk geeft toegang aan 
het museumrestaurant en de museumwinkel. Een doorsteek met 
daarin de verticale ontsluiting verbindt de twee delen met elkaar.
 
In de kelder bevinden zich naast de ondersteunende diensten, 
zoals garderobe en toiletten, de theaterzaal en een uitzicht 
voor de bezoekers op het depot en de restauratieateliers. De 
kelderverdieping heeft deels een dubbele verdiepingshoogte voor 
de opslag en expeditie van de museumstukken. De theaterzaal 
maakt ook gebruik van de dubbele verdiepingshoogte.

m2
1435
3385
420

2320
4440

13000

%
11
26
3

26
34

100

Legenda afbeelding X.X.

Verkeersruimte
Personeelsruimte
Ondersteunende functies
Aanvullende functies
Expositieruimte
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4.25: Programmatische opbouw
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Circulatie

Ontwerp

De hoofdingang voor het publiek bevindt zich aan de Helling. 
Vanaf deze entree betreedt men rechtstreeks de centrale 
ontvangsthal. Aan de Peperdijk bevindt zich een tweede entree. 
Vanuit deze entree kunnen bezoekers direct naar het restaurant of 
de museumwinkel.
Door deze tweede entree kan er een duidelijk onderscheid 
gemaakt worden tussen de betalende bezoekers voor de 
expositie en de overige bezoekers. Ook is het hierdoor mogelijk 
om de kantoor- en aanvullende functies buiten de openingstijden 
van de expositie open te houden.
De dienstingang en de toegang voor de expeditie bevindt zich ook 
aan de Helling en is uitsluitend toegankelijk voor personeel
(afbeelding 4.26).

Zoals aangegeven bij de programmatische opbouw is het 
gebouw opgedeeld door de kern in het expositiegedeelte en de 
aanvullende en personeelsfuncties. Deze kern speelt ook een 
rol in de toegankelijkheid voor het publiek. Er wordt onderscheid 
gemaakt in openbaar, vrij toegankelijk, betaald toegankelijk en niet 
toegankelijk (afbeelding 4.27.).

Vanaf de entree komt men in de ontvangsthal die gezien kan 
worden als een openbare ruimte. Het restaurant en de winkel zijn 
vrij toegankelijk. Ook de bezoekersfuncties, toiletten en garderobe 
in de kelder zijn vrij toegankelijk. 
Voordat mensen naar de kelder gaan paseren ze de informatie- en 
ticketbalie om een toegangsbewijs te kopen. Bezoekers kunnen 
na gebruik te hebben gemaakt van de bezoekersfunctie direct 
naar de theaterzaal of met de lift en trappen naar de exposities. De 
theaterzaal en de expositie vloeren zijn betaald toegankelijk.

De doorgang in de kern op de begane grond maakt het mogelijk 
om vanuit de ontvangsthal de aanvullende functies te betreden. In 
deze kern bevindt zich ook een stijgpunt om naar de mediatheek, 
workshop- en congresruimten te gaan. Deze ruimten zijn op 
afspraak te gebruiken en vallen daarmee in de categorie betaald 
toegankelijk.

De personeelsruimten zijn afgescheiden van de ruimten voor 
bezoekers, waardoor de verschillende verkeersstromen elkaar 
niet of nauwelijks passeren, wat het beheeraspect ten goede 
komt. De meeste logistieke en installatietechnische ruimten zijn 
in de kelder ondergebracht en niet zichtbaar voor het publiek. De 
kantoorfuncties bevinden zich op de bovenste twee verdiepingen 
van het aanvullende gedeelte.

Toegankelijkheid

Legenda afbeelding X.X.

hoofdentree
nevenentree
expeditie
dienstingang

4.26: Entree’s

Legenda afbeelding X.X.

openbaar toegankelijk
vrij toegankelijk
betaald toegankelijk
niet toegankelijk
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4.27: Toegankelijkheid
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In afbeelding 4.28 zijn de stijgpunten aangegeven. Twee 
stijgpunten bevinden zich in de kern. Eén daarvan is bestemd 
voor goederen en personeel en de andere voor bezoekers en 
personeel. Deze lift biedt alleen toegang tot het kantoorgedeelte, 
de aanvullende functies en de kelder. De lift in het 
expositiegedeelte is alleen bedoeld voor het stijgende publiek en 
de minder validen. Dalen gebeurt met de trappen.

Op afbeelding 4.29 is de circulatie van de museumbezoekers 
aangegeven. De bezoekers zullen vanuit de hoofd- of nevenentree 
de ontvangsthal betreden. Hier zullen ze na een toegangsbewijs 
te hebben gehaald de kelder betreden voor de bezoekersfuncties. 
Hier kan gebruik worden gemaakt van de toiletten en garderobe.
 
De bezoeker kan vanuit de kelder naar de theaterzaal of met de 
lift naar de bovenste verdieping voor de start van de expositie. 
De lange luie trap kan naar de volgende verdiepingen worden 
afgedaald om de expositie te vervolgen. Uiteindelijk zal de 
bezoeker weer in de ontvangsthal uitkomen. De liften bij de 
expositie worden dus voornamelijk gebruikt om te stijgen. Dalen 
zal, mits de bezoeker goed ter been is, met de trap gebeuren. Dit 
zorgt ervoor dat de bezoeker de gehele expositie overzichtelijk kan 
bezoeken zonder een deel over te slaan. 

Ontsluiting

4.28: Stijgpunten
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4.29: Circulatie bezeoekersstroom expositie
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Constructieve opzet

Ontwerp

Afbeelding 4.31 geeft een goed overzicht van de constructieve 
opzet van het museum. Op de plattegrond van de eerste 
verdieping (afbeelding 4.30) zijn met rood de constructieve 
elementen aangegeven.
Het museum heeft zes verdiepingen, waarvan er twee 
ondergronds zijn geplaatst in een betonnen kelderbak. De kelder 
biedt onder andere plaats aan een theaterzaal en aan de depots 
van het museum. Op deze plaatsen heeft de kelder een dubbele 
verdiepingshoogte.

De vier bovengrondse verdiepingen zijn als hallen op de kelderbak 
geplaatst. Een verdieping bestaat uit twee rijen van portalen welke 
zijn onderbroken door een betonnen kern. De portalen bestaan 
uit stalen kolommen met een samengestelde stalen ligger welke 
de breedplaatvloer ondersteunen. De portalen zijn door deze 
breedplaatvloer verbonden met de betonnen kern.

De zeven portalen per kant zijn geplaatst met een hart op 
hart afstand van 9600 mm. De grote portalen overspannen 
22.200 mm en de kleine 8400 mm. Op enkele plaatsen zijn 
windverbanden geplaatst bij de stalen spanten voor de stabiliteit.

In de betonnen kern bevindt zich onder andere het verticale 
transport en installatieschachten. De betonnen kern loopt vanaf de 
kelder tot de bovenste verdieping en zorgt voor de stabiliteit van 
het gebouw. De kern is 7200 mm breed en heeft wanden van 350 
mm.
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4.30: Constructieve elementen
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4.31: Overzicht opbouw
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Licht

Ontwerp
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Een museum voor moderne kunst stelt hoge eisen aan de 
klimatologische omstandigheden in het museum. Temperatuur, 
luchtvochtigheid en daglichttoetreding dienen optimaal te zijn, 
ongeacht het weer en de bezoekersaantallen.
Traditioneel worden museumzalen vanuit het dakvlak verlicht 
door middel van daklichten of artificiële verlichting. Doordat in 
dit museum de zalen op elkaar gestapeld zijn is het moelijk om 
daglicht vanuit het dakvlak naar binnen te krijgen. Daarom is er 
gekozen om daglicht vanaf de gevel de zalen binnen te laten 
dringen.

Om over de gehele zaal een zo egaal mogelijke lichtinval en 
intensiteit te krijgen is er gebruik gemaakt van een tweede huid 
facade (afbeelding 4.33). Deze tweede facade bestaat uit lamellen 
van translucent glas. Deze lamellen staan loodrecht op de zon. 

Door middel van een elektrische aangedreven systeem draaien 
de panelen automatisch met de zon mee, zoals te zien is in het 
schema van afbeelding 4.32.

De tweede huid facade is vanaf de eerste verdieping rondom 
de hele gevel geplaatst. Rondom de kantoren en aanvullende 
functies worden de translucente glazen lamellen vervangen door 
geperforeerde geanodiseerde aluminium panelen. 
Deze panelen zijn afzonderlijk van de glazen lamellen te bedienen 
waardoor het personeel zelf de gewenste lichtinval kan bepalen.
Indien het daglicht niet voldoende is kan dit worden aangevuld 
met artificiële verlichting. Deze verlichting zit weggewerkt achter 
het stalen roosterplafond. Spotlights aan dit roosterplafond kunnen 
museumstukken extra uitlichten.

4.32: Schematische weergave gevelprincipe
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4.33: Opbouw gevel & installatie principe

Gevel

Tweede huid gevel, 
translucente lamellen

Elektrische besturing

Stalen rooster vloer

Bevestiging twee de huid

Artificiële verlichting
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Installatie technische opzet

Ontwerp

Sinds 2010 zijn er geen eisen meer voor het binnenklimaat 
voor een gebouw met een museumfunctie. Men is vrij om een 
binnenklimaat te kiezen dat past bij de collectie, het gebouw 
en het gebruik. Het ICN (Instituut Collectie Nederland) heeft 
verschillende klimaatcategorieën samengesteld. Hiervan zijn 
onderstaande twee categorieën van belang voor dit museum:
Schilderijen, papier (o.a. tekeningen, aquarellen, pastels, prenten, 
behang, etsen), sculpturen gemengd materiaal, textiel (o.a. 
kostuums, tapijten), leer, perkament, glas, kunststoffen, keramiek, 
steen, beton en houten voorwerpen (o.a. meubels en beelden) 
hebben een temperatuur nodig tussen de 16-22°C en een 
relatieve luchtvochtigheid van 51% ± 1½ %.
Kunstwerken gemaakt van metalen (ijzer, koper, lood, zilver, zink) 
en digitale dragers zoals videofilms hebben dezelfde temperatuur 
nodig, maar een luchtvochtigheid van 40% ± 2/3 %.

Het klimaat van een museum is echter van groot belang in een 
museum voor moderne kunst. Om de optimale omstandigheden 
te creëren is een constant spel van verwarming, luchtkoeling, 
bevochting en ontvochtiging nodig. Bovendien dient er rekening 
gehouden te worden met de bezoekersstromen. Wanneer een 
grote groep mensen een ruimte betreedt, zal dit van invloed zijn op 
de temperatuur en de luchtvochtigheid.
Vanwege de hoge verdiepingshoogte van zes meter, die gewenst 
is voor de museumstukken, worden temperatuurschommelingen 
geminimaliseerd. Verse lucht wordt door middel van mengventilatie 
in de ruimte geblazen. Mengventilatie heeft de voorkeur 
boven andere systemen, omdat dit zorgt voor de minste 
temperatuurschommelingen en temperatuurverschillen in de 
ruimte (Schellen, H. 2010).Ventilatiekanalen boven het verlaagde 
plafond zorgen voor de toevoer. Hier bevindt zich ook de artificiële 
verlichting en aansluitingen voor spotlampen. De installaties zijn 
weggewerkt achter een stalen roosterplafond. Dit geeft een 
industriële en rustige uitstraling. Het roosterplafond wordt enkel 
onderbroken door de draagconstructie. De stalen roosters zorgen 
ervoor dat de installaties niet opvallen maar dat er toch voldoende 
verse lucht de ruimte in kan worden geblazen.
De ruimte wordt opgewarmd door middel van vloerverwarming. 
Deze is verwerkt in de breedplaat vloer, waar ook de bedrading 
van de elektra in is weggewerkt. Door middel van contactputten 
kan de ruimte flexibel gebruikt worden en kan de tentoonstelling 
naar wens worden aangepast.
De tweede huid facade zorgt ervoor dat de ruimte niet te snel 
opwarmt door zoninstraling. De technische installaties nemen veel 
ruimte in en zijn geplaatst in de technische ruimte van de kelder.
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Breedplaatvloer inclusief 
installatieleidingen

Ventilatiekanaal

Stalen roosterplafond

Artificiële verlichting

Vloer contactdozen

Vloerverwarming

4.34: Opbouw gevel & installatie principe
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Materialisatie

Ontwerp

Er is een beperkte selectie van materialen gebruikt in het museum.  
De selectie bestaat voornamelijk uit beton, glas, staal en 
aluminium. Dit draagt bij aan het industriële en maritieme karakter 
van het museum, wat goed past bij de historie van de locatie. 
Deze sfeer is goed te zien in afbeelding 4.35 van de ontvangsthal. 

De hoofdconstructie bestaat uit beton en staal; een betonnen 
kern en een gegalvaniseerde stalen constructie. Het plafond is 
gemaakt van stalen roosters waarachter de installaties schuilgaan. 
De glazen gevel heeft een verlijmde glazen constructie, waardoor 
deze zo transparant mogelijk wordt. De glazen vinnen loodrecht op 
de gevel zorgen voor de stabiliteit.
In het gehele gebouw liggen gepolijste betonnen vloeren, 
waarin vloer contactdozen zijn aangebracht voor de technische 
installaties. De ticketbalie is met aluminium afgewerkt en is 
geplaatst voor de glazen lift schacht. Een grote stalen trap 
met glazen balustrades brengt de bezoekers naar de juiste 
verdiepingen.

4.35: Impressie ontvangsthal
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4.40: Stalen roosterplafond

4.38: Gepolijste betonnen vloer 4.39: Betonnen wand

4.36: Gegalvaniseerd staal 4.37: Aluminium
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Detaillering

Ontwerp

De begane grond staat direct in verbing met het omliggende 
water. Door de aflopende vloer van de ontvangstzaal wordt het 
bordes steeds hoger, uiteindelijk komt het water op ooghoogte. 
Door de detailering van de afwatering en het kozijn ligt het bordes 
in een lijn met het water. De bezoeker daalt af in de waterlijn 
totdat men over de waterlijn uitkijkt. Dit is goed te zien in Detail A 
(afbeelding 4.42)
De glazen gevel is verstevigd door glazen vinnen. Dit zorgt voor 
een maximale transparante plint, waardoor de relatie met de 
omgeving en het water nog beter tot zijn recht komt.

Vanaf de verdiepingsvloeren is er een tweede huid gevel geplaatst, 
Detail A (afbeelding 4.43) & B(afbeelding 4.44). De constructie 
voor de tweede huid is bevestigd met schetsplaten aan de 
breedplaatvloer. Een elektrische aandrijving zorgt ervoor dat de 
lamellen automatisch met de zon mee bewegen. Een stalen 
roostervloer maakt de tweede huid toegankelijk voor onderhoud. 

Vloerconstructie: 490 mm gewapend beton, 50 mm 
cementdekvloer gepolijst.
Kelderwand: 385 mm gewapend beton, 130 mm drukvast 
isolatiemateriaal.
Kolom 400x200x20 mm.
Vijver: natuursteen rand, betonnen vijverbak.
Dubbelglas, paneelgrootte 2400x5650 mm: 6 mm glas + 
12 mm spouw + 6 mm glas.
Stabilteitsvin, verlijmd met gevel, paneelgrootte 500x5650 
mm 30 mm dik.
Stalen rooster plafond.
Samengestelde ligger: koker 300x200x18 mm, 
opengewerkte schetsplaat 800x15 mm, koker 200x150x8 
mm.
Breedplaatvloer: 350 mm, schildikte 100 mm, afgewerkt 
met gepolijste cementdekvloer 50 mm.
Aluminium kozijn, Reynaers CW-60.

Aluminium zetwerk 2 mm op stalen koker 100x100 mm.
Steunprofiel met draailager en lamelschoen.
Roostervloer 30 mm op stalen verankering.
Translucent glas: 600x5570x25 mm, rondom geslepen.
Aandrijving en bevestiging elektrisch bedienbare lamellen: 
linaire motor, rvs bevstiging.

Breedplaatvloer:  350 mm, schildikte 100 mm.
Dakafwerking: baanvormige dakbedekking, isolatie 200 mm 
op afschot, dampremmende laag.
Dakrand: sandwichpaneel, minerale wol, multiplex.
Daklijst: aluminium profiel, 20 mm triplex, waterkerende 
folie.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8. 

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17. 

18. 
19. 

Detail A

Detail B

Detail C

4.41: Locatie aanduiding details.
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4.42: Detail A
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9.11.
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14.

4.43: Detail B
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16.
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19.

4.44: Detail C
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Impressies

Ontwerp

4.45: Impressie gezien vanaf de Dokkade ter hoogte van de Machinefabriek.

4.46: Impressie gezien vanaf de Dokkade ter hoogte van de brug.
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4.47: Impressie gezien vanuit de Walstraat.

4.48: Impressie gezien vanaf het Dokje van Perry.
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4.49: Impressie van de ontvangsthal. Hier is duidelijk te zien hoe de vloer afloopt in de richting van het Dok.
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4.50: Impressie van de tentoonstellingszaal. De grote open ruimte is flexibel in te delen voor verschillende tentoonstellingen.
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Conclusie
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Conclusie

Vlissingen staat voor een grote opgave met de herinrichting van het voormalige terrein 
van de Koninklijke Maatschappij De Schelde. Jarenlang is dit terrein afgesloten geweest 
van de stad. Toch bepaalde De Schelde het leven van vele Vlissingers en is het altijd een 
belangrijk onderdeel van de stad geweest. Nu dit terrein is vrijgekomen, is er een mooie 
mogelijkheid ontstaan om de omgeving van het Dok weer bij de stad te betrekken.

Het Museum voor Moderne Kunsten Vlissingen speelt hierin een grote rol. Het staat op 
de verbinding tussen de oude binnenstad en het te ontwikkelen gebied. De plaatsing 
op deze historische locatie van de werfhelling zorgt ervoor dat het museum is verankerd 
met dit gebied en met de historie. De identiteit van de locatie komt duidelijk terug in het 
museum. Het grote volume past bij de stedelijke structuur van Vlissingen, waar grote fab-
riekshallen en arbeiderswoningen naast elkaar staan. De aflopende vloer van de ontvang-
sthal en de tweedeling in het ontwerp zijn rechtstreekse verwijzingen naar de voormalige 
werfhelling. Door de plaatsing in de vijver en de minimalistische detaillering wordt de relatie 
met het water versterkt.

Een modern museum heeft tegenwoordig een belangrijke functie in de samenleving en 
brengt hooggespannen verwachtingen met zich mee. Het museum moet met alle aanvul-
lende functies een geheel dagje uit kunnen verzorgen en continue interessant blijven voor 
bezoekers. Om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen zijn flexibiliteit en bezoek-
ersstromen erg belangrijk. De flexibel te gebruiken tentoonstellingszalen zijn uitermate 
geschikt voor wisselexposities. De heldere opbouw en het circulatiepatroon zorgen ervoor 
dat de verschillende verkeersstromen van elkaar gescheiden zijn.
De integrale benadering van het ontwerp heeft ervoor gezorgd dat de installaties onder-
deel zijn van het ontwerp, waarbij de dubbele huid zorgt voor een optimale daglichttoe-
treding.
Door het museum onderdeel te maken van de herinrichting van het Dok en de historische 
locatie te benadrukken, draagt het bij aan het transformatieproces van industriële haven-
stad Vlissingen naar toeristische hoofdstad.
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Reflectie

Een ontwerp voor een museum voor moderne kunst is tegenwoordig een zwaar beladen 
taak en brengt vaak hoge verwachtingen met zich mee. Sinds de jaren zeventig worden 
deze musea in alle vormen en maten gebouwd. Hierdoor is het soms lastig om vat te 
krijgen op wat een museum voor moderne kunst in houdt en uit moet stralen.
Het M3 onderzoek was een goed middel om een beeld te krijgen van de verschillende 
aspecten waaraan een museum moet voldoen. Dit onderzoek is daarom veel gebruikt 
als naslagwerk om op terug te vallen voor verschillende vraagstukken tijdens het ontwer-
pproces. Bovendien heeft het onderzoek duidelijk gemaakt dat juist de kalme en uiterst 
zorgvuldig gedetailleerde musea vaak interessanter zijn dan die met een architectonisch 
spektakel.

De keuze om het museum in het Scheldekwartier van Vlissingen te vestigen bracht enkele 
lastige punten met zich mee. Omdat nog niet precies duidelijk is hoe dit gebied eruit komt 
te zien, kan alleen een theoretische omgeving als uitgangspunt genomen worden. De 
plaatsing op de kop van het Dok brengt echter wel een sterk beeld met zich mee. Ik denk 
daarom ook dat het museum een bijdrage zal leveren aan de identiteit van het gebied 
rondom het Dok en de ontwikkeling daarvan.
Bovendien zal het museum bijdragen aan de ambitie van Vlissingen om een culturele 
hoofdstad te worden. Dit is ook hard nodig, omdat door bezuinigingen van de gemeente 
allerlei culturele organisaties sneuvelen. Deze organisaties dragen juist bij aan het levendi-
ge karakter van Vlissingen waar veel toeristen op af komen.

Hoewel sommige aspecten van het ontwerp al van het begin af aan onderdeel zijn van 
het ontwerp, heb ik lang geworsteld om tot het uiteindelijke ontwerp te komen. Verschil-
lende wilde plannen en gedachtenspinsels heb ik laten varen, omdat uiteindelijk bleek dat 
eenvoud het meeste oplevert.
De organisatiestructuur en de circulering zijn een belangrijk en misschien wel bepalend 
onderdeel van het ontwerp geworden. Het onderzoeken van referentieprojecten heeft 
eraan bijgedragen om tot een definitief ontwerp te komen. 
Hoewel ik voor mezelf een goed beeld had van hoe het gebouw en de ruimten eruit 
komen te zien, had ik er moeite mee om dit beeld goed over te brengen. Uiteindelijk 
geven de sfeerbeelden een goede impressie. De uiteindelijke maquette en de presentatie 
zullen dit beeld versterken.

Het afstudeeratelier heb ik als erg prettig ervaren. Mede dankzij mijn medestudenten die 
altijd bereid waren om advies en tips te geven en de begeleidingsmomenten. Ik kijk dan 
ook met een goed gevoel terug op mijn afstudeertraject.
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