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Legenda

1. Foyer/ontvangsthal
2.  Ticket verkoop 
3.  Informatie punt
4.  Garderobe 
5. Kluisjes  
6. Toiletten 

7. Expositieruimte vaste collectie 
8. Exposietieruimte wisselende collectie

17. Personeelsruimte
18. Kantoor/administratie
19. Restauratie/preparatie ruimte
20. Fotoruimte

21. Expeditie
22. Depot/ opslag

23. Technische/instalatie ruimte

9. Museumwinkel
10. Café/restaurant
11. Picknick ruimte
12. Terras

13. Bibliotheek/mediatheek
14.  Auditorium/presentatieruimte
15.  Vergaderuimte/groepsruimte
16.  Multi functionele ruimte

Water

Situatie:
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Voorwoord

Het verslag dat voor u ligt is geschreven als onderdeel van het afstudeertraject van de 
masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Deze opdracht is onderdeel van het afstudeeratelier Museum voor Moderne 
Kunst en bestaat uit een gezamenlijk onderzoek en een individuele ontwerpopdracht. Het 
gezamenlijk onderzoek, gestart in februari 2015, heeft inzicht geboden in de geschiedenis 
van musea en heeft samen met de onderzochte musea de opzet gegeven voor het ontwerp 
en het onderzoek dat hier gepresenteerd wordt.

Met dit verslag komt er een einde aan mijn studie aan de Technische Universiteit in 
Eindhoven. Graag wil ik mijn begeleidende docenten Martien Jansen, Marco Notten en 
Christan Rapp bedanken voor hun begeleidingen, ideeën, inzichten en referenties. Ook wil 
ik mijn mede studenten bedanken voor hun inzichten, feedback en discussies; dit heeft 
bijgedragen aan mijn architectonisch ontwerp.
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Samenvatting

Het afstudeeratelier “Museum voor Moderne Kunst” heeft onderzoek gedaan naar de 
trends in de museumarchitectuur. Hierbij zijn vijf musea onderzocht die gebouwd zijn 
in de afgelopen dertig jaar. De scriptie die hier ligt is het resultaat van het gezamenlijke 
vooronderzoek, welke bestaat uit een theoretisch onderzoek en een vergelijking van vijf 
musea, en het individuele ontwerpend onderzoek waarbij doormiddel van het stellen 
van hoofd- en deelvragen een antwoord is gegeven op de vraag hoe een museum voor 
moderne kunst optimaal geïntegreerd kan worden in het landschap en welke betekenis het 
landschap heeft op de architectuur.

Er is een antwoord gegeven die specifiek toepaspaar is op de gekozen locatie. Een 
generiek antwoord op de vraag hoe een museum optimaal geïntegreerd kan worden 
in een landschap is onmogelijk te geven omdat elk landschap anders is met specifieke 
eigenschappen die uniek zijn voor zijn locatie. 

Er is gekeken naar de verscheidenheid in moderne kunst en waaraan een museum moet 
voldoen om aan al deze vormen een plaats te bieden, of welke keuzes er gemaakt moeten 
worden om bepaalde vormen van kunst uit te sluiten. 

Een streng grid is gebruikt om een rustig en een solide gebouw te creëren waarbij de 
ervaring van de kunst centraal staat. 
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Summary

The graduation studio “Museum for Contemporary Art” has researched some of the 
trends in the typology of museum architecture. Within this research we took a look at five 
museums build within the last thirty years. This thesis is an outcome the joint research and 
the individual research driven design. The joint research consisted of a theoretical part and 
the comparison of the five museums. By giving answer to a set of main and secondary 
questions an answer is given to the question how a museum of contemporary art can be 
optimally integrated into the surroundings and what is the meaning of the landscape to the 
architecture. 

An answer is given to this particular location. It is not possible to give a more generic answer 
to the question on how one should integrate a museum in its surroundings. This because 
every location is different and has unique characteristics. 
Also an overview of all the different kinds of contemporary art is given and in what way a 
museum has to adapt to provide room for all these kinds of art, or what one has to decide 
to exclude types of contemporary art. 

A firm structural grid is used to create a calm, solid building where art and its experience 
are the main focus. 
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Methodologie

Het afstudeertraject Architectuur aan de faculteit Bouwkunde van de Technische 
Universiteit in Eindhoven bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel is een gezamenlijk 
onderzoek met het gehele afstudeeratelier in het thema van het atelier. Het tweede deel 
is het individuele ontwerpend onderzoek, welke voortborduurt op de uitkomsten van het 
gezamenlijk onderzoek en het standpunt dat hieruit is opgesteld.

Bij het afstudeeratelier ‘Museum voor Moderne Kunst’ is de opdracht van het individuele 
afstudeerproject van te voren vast gesteld; het ontwerpen van een museum voor moderne 
kunst. Het programma van eisen is voortgekomen uit het gezamenlijk onderzoek en hier 
moet zelf invulling aan worden gegeven door het analyseren van de omgeving, het doen 
van casestudies en door te kijken hoe andere architecten verschillende zaken  hebben 
aangepakt en opgelost. De nadruk op bepaalde elementen van het ontwerp is mede naar 
voren gekomen uit het gezamenlijk onderzoek en moeten door middel van onderzoekend 
ontwerpen tot een architectonisch ontwerp leiden. De keuze van de locatie was vrij en het 
programma van eisen mag aangevuld worden met functies die een extra toevoeging zijn 
voor het museum en passend zijn voor de omgeving.

Het verslag dat voor u ligt volgt dezelfde structuur als het verslag van het gezamenlijk 
onderzoek en zal het ontwerp uitleggen aan de hand van dezelfde stappen als die genomen 
zijn bij het onderzoeken van de casestudies in het vooronderzoek. Het ontwerp zal tot in 
detail worden uitgelegd door middel van het gebruik van schetsen, tekeningen, schema’s 
en teksten.
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1514 aan met de omgeving. De tentoonstellingsruimtes 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. 

De link met het vooronderzoek van dit afstuderen is het feit dat de relatie tussen de 
natuur en een museum een fenomeen is dat eigenlijk altijd een rol heeft gespeeld in de 
museumarchitectuur. Waar vroeger door de colonnades richting de beeldentuin kon worden 
gekeken, is de connectie met de natuur ook een tijd minder aanwezig geweest, zoals in de 
jaren ‘80. Toen werd het museum een citadel; gesloten vormen waarin openbare ruimtes 
werden opgenomen.
Op de connectie tussen architectuur en natuur is de onderzoeksvraag gestoeld. 

Op welke manier kan een Museum voor Moderne Kunst optimaal geïntegreerd worden in 
het natuurpark Our en wat is de betekenis van het landschap op de architectuur?

1.3: Het Duits paviljoen, Barcelona

Dat de connectie tussen architectuur en natuur iets is dat er altijd geweest is, is iets dat
terugkomt uit het typologisch onderzoek in het M3-onderzoek. Deze connectie is al
terug te zien in de Parthenon. Le Corbusier bezocht deze in 1911 en maakte schetsen om 
de relatie tussen de Parthenon en het heuvelachtige landschap te begrijpen. Hij raakte hier 
erg geïnspireerd en heeft de connectie tussen het gebouw en het landschap de rest van 
zijn carrière als belangrijk ervaren. Deze twee elementen, het landschap en het gebouw, 
waren volgens Le Corbusier onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In de Renaissance begonnen de welgestelde mensen met het verzamelen van marmeren 
figuren en stenen fragmenten om deze vervolgens te plaatsen in aparte loggia’s en tuinen. 
Het eerste gebouw dat speciaal ontworpen werd voor deze beelden is het Belvedère Hof 
in Rome. In de ruime binnenplaatsen en rijke tuinen werden (grote) beelden geplaatst om 
zo ontzag te creëren. 

In de Barok zag men de tuinen zowel als esthetische ruimte maar ook als plaats voor 
interacties en gezelligheid. 

Ook Mies van der Rohe maakte in het Duitse paviljoen in Barcelona een connectie met 
de natuur. Mies liet zijn werk inspireren door de Romeinse bouwkunst zonder daar verder 
directe verwijzingen naar te maken. Het paviljoen wordt geopend naar de directe omgeving 
maar afgesloten van de rest van de wereldtentoonstelling van 1929. Door zich
af te keren van de tentoonstelling en een eigen wereld te creëren wordt het paviljoen een 
kunstwerk in het landschap.
Het fascineert me om de grenzen op te zoeken om de relatie tussen binnen en buiten zo 
groot mogelijk te maken, en daarbij de grens tussen binnen en buiten zo klein mogelijk te 
laten worden.

Het statement dat meegenomen wordt uit het M3 onderzoek is: Naast het exposeren 
van kunst, heeft het museum voor moderne kunst een maatschappelijke, sociale of 
economische relevantie. Het museum stelt zich bescheiden op ten opzichte van de kunst 
zodat deze niet overheerst, en gaat door middel van de architectuur een duidelijke relatie 

1.1: Het Parthenon, getekend door Le Corbusier

1.2: Het Belvedère Hof, Rome

Introductie



1716 Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn er ook enkele deelvragen opgesteld. 
In een eerder onderzoek ben ik de term ‘in-between space’ tegengekomen. Dit heeft mij 
vanaf dat moment gefascineerd. Zoals de Japanse architect Sou Fujimoto stelt, is er een 
in-between space of tussenruimte bij elke architectonische definitie. Als deze definities 
tegenovergestelden van elkaar zijn, zoals architectuur en natuur, is de in-between space 
meer veelzijdig. Deze fascinatie heeft tot de volgende deelvraag geleid: Wat wordt er 
verstaan onder een overgangsruimte en hoe kan dit betekenis worden gegeven in een 
Museum voor Moderne Kunst?

Tijdens het bezoek aan het Beyeler Foundation in Bazel heeft het uitzicht op de omgeving 
vanuit het Beyeler inspirerend gewerkt. De wintertuin die daar ontworpen is, is als een 
rustpunt in de route van de beleving van de kunst opgenomen. De relatie vanuit de wintertuin 
met buiten, en vanuit de expositieruimtes naar het park om het museum heen geeft het 
gevoel midden in de natuur te zijn. Door het water in de vijver, dat op gelijke hoogte is als de 
vloer in de expositieruimte, krijg je het gevoel dat je zo naar buiten kan lopen. 
Deze ervaring heeft er aan bijgedragen om voor een landschappelijke locatie te kiezen. 
Maar: Hoe versterkt de architectuur de relatie tussen de kunst en de natuur?

De grote, open, lichte ruimte van de Kunsthal die vrij indeelbaar is per nieuwe expositie is 
ook iets dat me aanspreekt. Elke vorm van moderne kunst kan hier een plaats krijgen. Dit in 
tegenstelling tot de kleinere expositieruimtes in het Beyeler, waar, ondanks enige flexibiliteit, 
de grootte van de ruimtes vastgelegd is in het stramien van het gebouw.

Natuurlijk zijn er in de Moderne Kunst vele verschillende soorten kunst. En elke soort kunst 
vraagt om zijn eigen ruimtes; Welke soort kunst vraagt om welke ruimtes? Ons instinct zegt 
ons dat schilderijen droog en aan een muur moeten hangen en dat beelden eventueel 
buiten zouden kunnen staan. Er zijn in de moderne kunst echter meerdere soorten kunst. 
Welke eisen hebben de verschillende soorten Moderne Kunst om optimaal ontvangen te 
worden en hoe speelt het ontwerp van het museum hierop in?

Onderzoeksvraag



1918 Kijkend naar een gebouw is er normaal gesproken een duidelijke scheiding tussen binnen 
en buiten. In veel gevallen is dit de gevel. Er zijn theorieën die stellen dat er naast binnen 
en buiten een derde ruimte aan te wijzen is: Een overgangsruimte, of in-between space. 

Volgens Sou Fujimoto heeft elke architectonische definitie een tussenruimte. Wanneer deze 
definities tegenovergestelden zijn, zal deze tussenruimte zich sterker manifesteren. Volgens 
Peter Skinner is het een ruimte die de wetten tart die gelden voor de definities voor buiten 
en binnen. Daarom kan deze ruimte het best als een derde vorm van ruimte beschreven 
worden: een binnen-buiten ruimte of inside-outside space.

Colin St. John Wilson beschrijft in zijn essay ‘The Natural Imagination’ deze ruimte als een 
plaats die tegelijkertijd waargenomen kan worden als binnen en buiten. Mede hierdoor kan 
de ruimte een diepere esthetische waarde herbergen. Deze tussenruimte laat ons kiezen of 
we een relatie aan willen gaan met het leven dat zich buiten het gebouw bevindt of dat we 
ons terugtrekken in de veiligheid en privacy van het interieur. 

Maar wanneer is een tussenruimte een tussenruimte? Hoeveel bescherming heeft men 
nodig om zich binnen te voelen en wanneer voelt men zich buiten? Kan er, net als de 
definities voor interieur en exterieur, een strakke grens beschreven worden zodat er een 
balans ontstaat tussen deze twee termen?

Wanneer er volgens Gaston Bachelard een te strakke scheiding wordt getrokken tussen 
binnen en buiten ontstaan er gevoelens van psychologische vervreemding en agressiviteit. 
Bachelard ziet liever dat deze barrière niet gemaakt wordt en dat een dubbelzinnigheid 
ontstaat tussen binnen en buiten. 

Het ‘lastige’ aan de definities van binnen en buiten is dat deze deels gebaseerd zijn op 
een psychologische toestand. Binnen refereert naar een psychische locatie die, enigszins, 
afgezonderd is van een andere psychische locatie die buiten deze locatie staat. Dit kan 
zowel psychologisch als symbolisch zijn. Binnen zijn we omringd; wij nemen ruimtes in, 
en deze ruimtes hebben diepte en schaduwen. Onze bewegingen worden beperkt door 
de grenzen van de ruimte en we worden onderworpen aan de krachten die zich in deze 
ruimte bevinden. Binnen zijn we deelnemers, terwijl we buiten slechts toeschouwers zijn. 

1.4: House (1993) Rachel Whiteread

Wat wordt er verstaan onder een overgangsruimte en hoe kan dit 
betekenis worden gegeven in een Museum voor Moderne Kunst?



2120 Stephen Kaplan stelt dat er zich mysterie in de scene bevindt: Mystery involves not the 
presence of new information, but its promise.… mystery arouses curiosity. 

Het bewegen naar het licht toe is een belangrijk element. Wanneer we over een pad lopen 
en we gaan van donker naar licht dan zullen we onze omgeving kunnen zien zonder dat 
we zelf gezien worden. Op deze manier verblijven we zelf in relatieve veiligheid terwijl we 
kunnen verkennen. Grant Hildebrand introduceert de term enticement: verlokking. Deze 
term definieert hij als een uitzicht en kans om je te bewegen van de ene ruimte naar de 
andere waarbij de laatste niet volledig zichtbaar is. De ruimte waarin je je bevindt is relatief 
donker en de gedeeltelijk zichtbare ruimte waar je je naar toe begeeft is lichter. 

Een overgangsruimte is dus een zone in het gebouw die niet per definitie met de stempel 
binnen of buiten aan te wijzen is. Het is een zone in het gebouw waarover men kan 
discussiëren of men zich al in het gebouw bevindt of niet. Dit gebied kan een voorvertoning 
geven van hetgeen zich in het gebouw bevindt. Met een zicht dat mysterie opwekt om zo 
de interesse van de bezoeker te trekken om zich verder het gebouw in te begeven. Maar 
een overgangsruimte, of tussenruimte, kan zich ook verder in het gebouw bevinden. Het 
is een ruimte waarin men de bescherming geniet van het gebouw maar toch kan genieten 
van de context waarin het gebouw zich bevindt. 

In het ontwerp dat gemaakt is, is de tussenruimte vormgegeven bij de ingang en op het 
dak van het museum. Hier zijn uitzicht punten gecreëerd zijn om zo, in de bescherming van 
het gebouw, te genieten van het uitzicht en de omgeving waarin het museum geplaatst is. 

1.7: Verleiding naar hetgeen je niet ziet

Echter worden we niet beperkt door deze krachten en zijn onze bewegingen niet beperkt 
door grenzen. Hetgeen zich binnen afspeelt is meer verscholen, meer privé en om ontdekt 
te worden terwijl hetgeen zich buiten afspeelt meer blootgesteld is, meer publiek en het is 
wat men kan zien.

Het gevoel van omringt zijn is een primair en universeel gevoel. Het is iets dat vanaf het 
eerste moment aanwezig is en er ook altijd zal zijn. Het begint in de baarmoeder, de kamer, 
het huis, de grens van de straat, de blik van de horizon en de hemisfeer van de lucht. Zij 
omringen ons altijd.

Het belangrijkste zintuig bij het opstellen van de grens tussen binnen en buiten is het zicht. 
Om te kunnen zien heeft men geen direct fysiek contact nodig met de omstandigheden. Dit 
in tegenstelling tot horen, voelen, proeven en ruiken. Deze zintuigen vereisen een kortere 
afstand tot de omstandigheid -en in sommige gevallen zelfs directe betrokkenheid tot deze 
omstandigheid- en worden daarom vaak achterwege gelaten. Vanuit de architectuur gezien 
is het een gewoonte om het standpunt van de maker en de toeschouwer aan te nemen. 
Hierbij wordt vaak het standpunt van de gebruiker buitenbeschouwing gelaten.

Binnen heeft iets mysterieus van buiten af gezien en is iets dat men niet direct kan zien. De 
kunstenaar Rachel Whiteread heeft een kunstwerk gemaakt waarbij zij de binnenkant van 
het huis naar buiten heeft gekeerd. Deze provocatie maakt dat de binnenkant niet meer 
de binnenkant is. Deze is nu getransformeerd naar een buitenkant en daarom heeft het 
kunstwerk geen binnenkant meer en bevat daarom geen mysterie meer.

Een belangrijk element van een tussenruimte is het deels verbergen van fragmenten. 
Wanneer men een gedeelte van een fragment ziet wordt men getriggerd: Men zal de 
achtergehouden informatie, die zich in het gebouw bevindt, willen ontdekken. Volgens 
Stephen Kaplan zijn er twee scenes die geprefereerd worden. De eerste scene bevat 
een pad dat verdwijnt wanneer hij de bocht om gaat. De tweede scene een sterk verlicht 
opening bevat waarbij het zicht gedeeltelijk bedekt is door bladeren. In beide scenes is er 
een belofte, een verleiding, dat er meer informatie verkregen kan worden wanneer men 
dieper de scene in gaat. Of in het geval van een tussenruimte, dieper het gebouw in gaat. 

1.5: (links) Verdwijnende pad

1.6: (rechts) Uitzicht vanuit de bescherming 



2322 Een museum is een gebouw waarin kunstwerken tentoongesteld wordt. Voor de moderne 
kunst bestonden deze kunstwerken uit schilderijen, sculpturen en materialen die in kleine 
kabinetten tentoongesteld konden worden. Met de komst van de moderne kunst is het 
assortiment van soorten kunst ook enorm toegenomen. Naast de ‘klassieke’ schilderijen 
die aan de muur opgehangen werden, sculpturen die op een sokkel of op de vloer gezet 
konden worden en de kabinetten in alle soorten en maten, zijn er schilderijen bij gekomen 
die een stroomvoorziening nodig hebben, sculpturen die bewegen maar ook video-, geluid- 
en waterinstallaties behoren tot het assortiment aan moderne kunst.

Het is onmogelijk om voor elke soort kunst die er tegenwoordig is vast te stellen wat de 
vereisten zijn omdat elk kunstwerk uniek is. Maar door de soorten kunst in te delen in zes 
hoofdgroepen is gepoogd om een inventarisatie te maken om zo een beeld te krijgen hoe 
breed het scala van de moderne kunst is. De hoofdgroepen zijn: Schilderijen, Sculpturen, 
Waterinstallaties, Video-installaties, Geluidsinstallaties en Live Performances.

De afbeeldingen in dit hoofdstuk zijn van kunstwerken die uit de collectie van het museum 
komen. Zij dienen als een voorbeeld van de verschillende soorten kunst. 

Schilderijen:
Schilderijen hebben allereerst een plek nodig om opgehangen te worden. Dit kan klassiek 
zijn tegen een muur, maar ook een losse wand in de ruimte, zoals bij het Louvre Lens, of 
een schildersezel behoort tot de mogelijkheden. Een systeem waarbij een wandelement 
wordt opgehangen of een systeem waarbij het schilderij enkel aan draden in een grotere 
ruimte hangt kan ook gebruikt worden om de schilderijen tentoon te stellen.

Qua belichting vragen schilderijen het meest om een diffuus verlichtte omgeving eventueel 
aangelicht met een spot om het schilderij en de kleuren die in het schilderij gebruikt zijn tot 
zijn recht te laten komen. Zoals we bij de musea uit het M3 onderzoek hebben gezien wordt 
vaak een daglichtsysteem toegepast waarbij het daglicht gefilterd wordt om zo diffuus de 
tentoonstellingszalen te belichten. Spots worden vaak zo gebruikt dat, afhankelijk van de 
grootte van het schilderij, er één of meerdere spots op het schilderij gericht wordt. Dit licht 
wordt vaak gebruikt om de kleuren beter uit te laten komen en om eventuele schaduwen in 
het schilderij weg te belichten.

Tegenwoordig zijn er schilderijen die een verlichtingselement in het schilderij verwerkt 
hebben. Deze kunnen werken op een batterij of er zal een stroomvoorziening moeten 
komen naar de plek waar het schilderij hangt. 

1.8: Stephan Balkenhol - Portraits de LL.AA.
RR. Le Grand-Duc Jean et La Grande-Duchesse 
Joséphine-Charlotte, 2006-2010

1.9: Milan Grygar - Tacitle Drawing (1969)

1.10: Michel Majerus - if we are dead, so it is (2000)

Welke eisen hebben de verschillende soorten Moderne Kunst om 
optimaal ontvangen te worden en hoe speelt het ontwerp van 
het museum hierop in?



2524 De verlichting is per waterkunstwerk verschillend. Wanneer het water gebruikt wordt om 
iets op te projecteren, zal de omringende ruimte donker moeten zijn. Maar wanneer het 
kunstwerk gebaseerd is op een stroom water, kan een spot gebruikt worden om dit te 
benadrukken. 

Stroom en water vormt geen goede combinatie. Sommige waterkunstwerken hebben 
echter wel stroom nodig. Het is belangrijk hier op te letten en om voor specifieke situaties 
een goede en veilige oplossing te zoeken.

Een ander belangrijk element bij deze installaties is natuurlijk het water. Er zal een 
watertoevoer aangebracht moeten worden voor het kunstwerk of er zal op een andere 
manier water in het kunstwerk gebracht moeten worden. Ook is het belangrijk om er voor 
te zorgen dat het water binnen het kunstwerk blijft. Zeker bij kunstwerken waarbij het water 
als projectiescherm wordt gebruikt of waarbij het water naar beneden valt, moet rekening 
gehouden worden met spatwater. 

Waterinstallaties zijn ook geschikt om buiten te plaatsten. Naast het water dat in de installatie 
gebracht moet worden, dient er rekening gehouden te worden met de wind. Door de 
wind kan het effect van de installatie verstoord worden, maar het kan het effect juist ook 
versterken. 

Video-installaties:
Video-installaties zijn een relatief jonge vorm van moderne kunst. Bewegende beelden, al 
dan niet aan elkaar gemonteerd, worden geprojecteerd of getoond op een beeldscherm. 
Vaak zijn de monitoren waarop het video beeld wordt getoond onderdeel van het kunstwerk. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan moet er een wand of ander projectievlak beschikbaar zijn 
om het video beeld op te projecteren.

De verlichting bij video-installaties is iets dat niet onduidelijk worden moet worden. Bij een 
ruimte die te sterk verlicht is kan het videobeeld niet meer duidelijk zijn, echter bij een 
volledig donkere ruimte zal de video-installatie een totaal andere beleving geven. Het is per 
kunstwerk afhankelijk hoe er met het licht omgegaan moet worden.

1.14: Random International - Rain Room (2012)

1.15: Konstantin Grcic & Nitzan Cohen - Space-1 
(2007)

1.16: Sylvie Blocher - Living pictures - L’Annonce 
amoureuse (1993-1995)

Sculpturen:
Sculpturen zijn er tegenwoordig in allerlei soorten en maten. Er zijn bewegende sculpturen, 
sculpturen met licht, en daarnaast zijn er sculpturen die gemaakt zijn uit een materiaal en 
sculpturen die samengesteld zijn uit meerdere materialen. De meeste sculpturen worden 
op de grond gezet, of een sokkel is al verwerkt in het kunstwerk. Mocht dit niet het geval 
zijn, dan is een sokkel nodig om het kunstwerk tentoon te stellen. Ook kunnen sculpturen 
opgehangen worden. In dat geval zal de constructie van het gebouw sterk genoeg moeten 
zijn of er zal een hulpconstructie ontworpen moeten worden.

Als het om belichting gaat kunnen sculpturen de meeste variatie aan, afhankelijk van het 
materiaal waar het sculptuur van gemaakt is. Vaak worden sculpturen daarom ook geplaatst 
in ruimtes waar daglicht direct naar binnen komt. Het wisselende licht dat op de sculpturen 
valt, zorgt voor een variërende ervaring van het kunstwerk. Ook hier worden de kunstwerken 
vaak verlicht met een extra spot, het directe licht dat van buiten komt (eventueel versterkt 
met een spot) zorgt ervoor dat het sculptuur goed tot zijn recht komt. Mocht het kunstwerk 
zelf verlichting bevatten dan kan het zijn dat er juist een minder verlichte ruimte gewenst is 
voor het sculptuur.

Bij de bewegende en verlichte sculpturen is een stroomaansluiting in de buurt van het 
kunstwerk nodig. Er zijn kunstwerken die werken op een batterij of een accu en er zijn 
kunstwerken die een snoer hebben, maar in alle gevallen moet er de mogelijkheid zijn voor 
een stroomaansluiting. 

Afhankelijk van het materiaal zijn sculpturen ook geschikt om buiten tentoon te stellen. 
Wanneer een sculptuur in de buitenlucht geplaatst wordt, kan het zijn dat kunstwerk direct 
op de grond geplaatst wordt of op een sokkel. 

Waterinstallaties:
Deze vorm van moderne kunst is een relatief nieuwe vorm die tegelijkertijd ook al eeuwen 
bestaat. We kennen deze vorm van kunst als fonteinen, vijvers en waterbakken die al 
eeuwen vormgegeven worden. Meestal zijn deze fonteinen buiten te vinden en met een 
uitzondering binnen waarbij het water zich in een waterbak of fontein bevindt.
In de ‘nieuwe’ versie van deze waterinstallaties kan het water worden gebruikt als scherm 
waarop geprojecteerd wordt, of als vallend kunstwerk waar men tussendoor kan lopen 
zonder nat te worden.

1.11: Davit Altmejd - The Orbid (2012)

1.12: Lee Bul - A Perfect Suffering (2011)

1.13: Olafur Eliasson - Notion Motion (2005)
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1.19: Conrad Shawcross - Slow Arc in a Cube IV 
(2009)

Een essentieel onderdeel van video-installaties is de stroomtoevoer. Of het kunstwerk nu 
als het videobeeld op een wand geprojecteerd wordt of dat het kunstwerk bestaat uit 
beeldschermen; er is stroom nodig om dit te laten werken. 

Ook is het mogelijk om video-installaties buiten te plaatsen. Hier moet men er wel rekening 
mee houden dat, door invloed van het daglicht, het beeld minder of in sommige gevallen 
niet zichtbaar zal zijn. Een afdak of andere bescherming tegen daglicht is dan noodzakelijk 
om het beeld van het kunstwerk goed tot zijn recht te laten komen.

Geluidsinstallaties:
Geluidsinstallaties zijn kunstwerken op zich zelf. Vaak worden deze gecombineerd met een 
visueel element omdat enkel een geluidsinstallatie niet zichtbaar is. De verlichting bij louter 
een geluidselement is minder van belang; hierbij draait het om het effect dat de kunstenaar 
wil bereiken met de geluidsinstallatie. 

De stroomtoevoer is een belangrijk element bij geluidsinstallaties, echter zijn er ook 
kunstwerken die kinetische energie bevatten. Deze worden dan vaak gecombineerd met 
een sculptuur en vallen derhalve ook onder de categorie sculpturen. 
Ook geluidsinstallaties kunnen buiten geplaatst worden, echter moet er dan wel sterk 
rekening gehouden worden met wind en het wegwaaien van het geluid.

Live Performance:
Live performances zijn ook een vorm van moderne kunst. Men kan hierbij denken aan dans, 
theater of een andere vorm van voordragen. Voor dans is, naast voldoende ruimte op de 
vloer, een egale ondergrond van belang. Theater kan plaatsvinden in een auditorium, maar 
afhankelijk van de grootte van het spel kan het op meerdere plaatsen in een museum plaats 
vinden. Dit geldt ook voor andere voordrachten in het museum. Bij alle vormen van live 
performance is het belangrijk dat er een kleedkamer / ruimte voor de artiesten is.

De belichting is afhankelijk van de vorm van live performance die uitgevoerd wordt. Het 
gebruik van spotlights, en in het bijzonder bewegende spotlights, kan worden gebruikt om 
de bewegingen en de voordracht van de artiesten te benadrukken.

Afhankelijk van de vorm van live performance zal er gebruik gemaakt worden van microfoons, 
beweegbare spotlight of andere elektronische middelen. Voor deze zaken is stroom vereist 
en vaak een extra persoon om alles te bedienen en te monitoren.
Ook live performances kunnen buiten worden uitgevoerd. Factoren zoals temperatuur, wind 
en regen zijn dan erg belangrijk. Niet alleen voor de bezoeker die naar het ‘kunstwerk’ 
komen kijken maar ook voor de artiesten die de live performance uitvoeren. Bij een dans 
performance kan het ook buiten belangrijk zijn om een goede ondergrond te hebben.

Zoals hierboven beschreven is, is het lastig om exact vast te stellen wat er voor elke 
vorm van moderne kunst nodig is. Moderne kunst is een breed begrip en zelfs binnen 
de hierboven beschreven categorieën is veel variatie aan vormen van kunst. Een zeer 
belangrijk element in het tentoonstellen van kunst zijn de klimatologische omstandigheden. 
Deze zijn het meest relevant voor schilderijen en het minst voor de installatie-kunstvormen 
en de live performances. De hierboven beschreven omstandigheden zijn de basis van 
het tentoonstellen. In het ontwerp zullen de bouwfysische omstandigheden meegenomen 
worden om zo een goede basis te creëren. Het inrichten van de tentoonstellingszalen zal 
op een zodanige manier gedaan worden, dat zoveel mogelijk soorten moderne kunst een 
plaats te kunnen bieden.

1.17: Patrick Jouin - Audiolab 1 (2001)

1.18: P Andrigo & Aliprandi - Live performance 
Vacuum (2013)
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1.25: Wols - le fantôme bleu (1951)
1.24: Pablo Picasso - Tête de femme (Dora Maar) 
(1941)

1.23: Arman - Nominatif (1958)

De collectie die in het museum te zien zal zijn, wordt opgebouwd met stukken van het 
Musée d’art moderne Grand-Duc Jean (MUDAM) in Luxemburg Stad, het Ludwig Museum 
in Koblenz, Duitsland, en werken van de te vroeg overleden Luxemburgse kunstenaar 
Michel Majerus. Deze werken zullen aangevuld worden met wisselende exposities van 
verscheidene kunstenaars.

De collectie van het MUDAM bestaat uit een grote verscheidenheid aan kunstwerken, 
ongeacht of het schilderijen, sculpturen, foto’s, installaties, video of geluid is. De werken 
in de collectie van het MUDAM zijn van kunstenaars verschillend van Alvar Aalto tot Icaro 
Zorbar. 

De collectie van het Ludwig Museum in Koblenz is verzameld door Peter en Irene Ludwig 
en voornamelijk georiënteerd op Franse kunst van de 20e eeuw (werken van na 1945 tot 
het heden). De collectie bestaat uit werken van Arman, tot Picasso, tot Wols. 

De afbeeldingen van de kunstwerken in het voorgaande hoofdstuk komen uit de collecties 
van beide musea, aangevuld met werken voor een tijdelijke expositie.

1.22: Michel Majerus - o.T. (69) (1994)

Collectie

1.21: Icaro Zorbar - Little by Little (2006)

1.20: Alvar Aalto - Sanatorium Paimio (1931-1933)
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Design | Museum voor Moderne Kunst Clervaux

2.0: Aanzicht vanuit het bos
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2.3: Abdij van Saint-Maurice 2.4: Groot Hertogin Charlotte brengt een bezoek na de oorlog

naar de hoger gelegen abdij. Dit is de Benedictijnse Abdij van Saint-
Maurice en Saint-Maur. De abdij is vanuit de omgeving goed te zien 
en te herkennen aan de rode dakpannen. Op dit moment worden 
het klooster en de kerk nog bewoond door monniken. Zij dragen 
nog de traditionele gewaden en staan wereldwijd bekend om hun 
gregoriaanse gezangen. Ook is hier een kleine expositie over het 
leven van de monniken. 

Het stadje Clervaux maakt deel uit van Destination Clervaux; 17 
dorpjes die omgeven worden door het natuurgebied Our. De dorpjes 
omschrijven zichzelf als startpunt van culturele, gastronomische en 
sportieve activiteiten. 
Het Museum voor Moderne Kunst zal een aanvulling vormen op de 
musea die al in en rondom Clervaux te vinden zijn. Het museum 
wordt geplaatst op de heuvel tegen over de abdij, hierdoor heeft 
het uitzicht op het dorp en de abdij, en aan de andere kant uitzicht 
op de idyllische heuvels bestaande uit weiland en landbouwgrond. 

Karakteristieken Omgevig

De locatie van het museum ligt in Clervaux. Dit dorpje ligt in het 
noorden van Luxemburg. Typerend voor Clervaux is de ligging die, 
in tegenstelling tot andere dorpen in de omgeving, gelegen is in 
een dal midden in de Luxemburgse Ardennen. Het dorp ligt aan de 
rivier de Clerve die van noord naar zuid door Luxemburg stroomt. 
Clervaux volgt de stroom van de rivier, die ter plaatse van het dorp 
een bocht tussen twee bergen door maakt.

De bebouwing in het dorp Clervaux wordt voornamelijk gekenmerkt 
door kleine gebouwen van 2 á 3 bouwlagen. Veelal bestaan de 
woonhuizen twee bouwlagen. In het centrum zijn er gebouwen 
met een commerciële functie in de plint met daar boven twee 
woonlagen.

Het dorpje Clervaux heeft een aantal bezienswaardigheden. Net 
iets hoger dan het centrum ligt het kenmerkende witte kasteel 
van Clervaux. Dit kasteel vormt het middelpunt van het dorp. De 
fundering van het kasteel stamt uit de 12e eeuw. Clervaux is echter 
zwaar getroffen tijdens de Tweede Wereldoorlog waardoor het 
kasteel grotendeels verwoest werd. 
Het kasteel is herbouwd en in het kasteel zijn enkele musea 
gehuisvest. De tank die buiten het kasteel staat behoort tot 
het Musee de la Bataille des Ardennes; het museum over het 
Ardennenoffensief. Verder bevinden zich in het kasteel het maquette 
museum met maquettes van kerken en kastelen uit de omgeving 
van Clervaux, en de UNESCO foto tentoonstelling The Family of 
Man. 
Kijkend naar de musea in de omgeving ligt er een moderne 
multifunctionele ‘kubus’, Cube 521, op 5 kilometer afstand van 
het dorpje. Deze wordt voornamelijk gebruikt voor theater en 
muziekvoorstellingen. Ook bevindt zich in het dorp Clervaux een 
speelgoedmuseum. 

Achter het kasteel ligt een kerk, welke in 1910 in Romaanse stijl 
is gebouwd. Aan beide zijdes van de kerk lopen paden die leiden 

2.1: Kasteel Clervaux gelegen in het dorp 2.2: Tentoonstellingen in kasteel Clervaux
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2.6: Beelden locatie

Situering

2.5: Wandelpad het bos uit

Vanuit het dorp loopt een wandelpad richting de locatie. Het 
wandelpad loopt langs het modern gebouwde seniorencentrum en 
leidt via een relatief steile klim van ongeveer 100 meter naar de 
hoogvlakten. 
Vanaf deze vlakten, die op dit moment dienst doen als graan-, 
mais-, en grasvelden heeft men een schitterend uitzicht op het 
dorp, de abdij en de omgeving. Op deze vlakte komt het museum 
voor Moderne Kunst te staan. Het ‘perceel’ wordt begrenst door de 
bosrand en het wandelpaden. 
Het bos dat het perceel begrenst is een dicht bos bestaande uit 
naald en loofbomen. Dit zorgt ervoor dat het bos altijd groen blijft, 
waardoor het als een relatief harde begrenzing aan zal voelen het 
gehele jaar door.

Het museum zal geplaatst worden langs het wandelpad dat uit 
het bos komt. Dit pad zal vanuit het bos direct naar het museum 
leiden. Door middel van een bajonet verbinding loopt het pad verder 
richting het dorp Clervaux voor degene die het museum niet willen 
bezoeken. 
Mocht men vanaf Clervaux het museum willen bezoeken, dan zal 
men via deze verbinding het museum betreden.
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2.8: Overzichtskaart

2.7: Snede over het gebied
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2.9: Overzichtskaart
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Isometrie

2.10: Isometrie
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Aanzichten
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2.18: Zuidgevel
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2.19: Westgevel
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2.20: Noordgevel
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Doorsneden

2.21: Doorsnede Oost - West
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2.22: Doorsnede Noord - Zuid
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2.23: Morfologie

Morfologie

 ‘The sun never knew how great it was until it struck the side of a 
building’ 

Louis Kahn

Het museum staat op het midden van een vlakte, met enkel een 
zicht relatie naar het dorp. Een architectonische relatie aan gaan 
met de aangrenzende bebouwing is daarom lastig. Er is dan 
ook gekozen om een contrast aan te gaan met het dorp en zijn 
karakeristieke bebouwing. 
Het museum mag opvallen en moet ‘stevig’ staan in zijn omgeving. 
Er is daarom gekozen om een solide volume neer te zetten dat 
doet denken aan de karakteristieken van een fort of een kasteel 
van waaruit de gehele omgeving goed te zien is, en waarbij de 
omgeving ook zicht heeft op het volume. 

De morfologie van het gebouw lijkt aan de buitenkant te beginnen 
met een massief volume. Dit volume heeft de afmetingen van 64,2 
meter bij 64,2 meter, en 39 meter hoog waarvan tenminste 15 
meter onder de grond verdwijnt. 
In dit volume worden drie lichtschachten aangebracht om zo 
daglicht naar binnen te brengen. Dit omdat gevelopeningen niet 
aanwezig zijn, op de snede in de gevel voor de toegang na. 

Twee van de drie lichtschachten zijn trappenhuizen en de derde 
lichtschacht is een patio. Langs de randen van het volume is aan 
de binnenkant een sleuf vrijgehouden om zo daglicht langs de 
binnenkant van de gevels naar beneden te brengen.

Als laatste element is de snede in het volume voor de toegang tot 
het gebouw toegevoegd. Deze snede snijdt in de zuid-oosthoek 
van het gebouw en vormt een onderdeel van de toegang tot het 
gebouw. 
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Expositieruimte 8000 46%

Events 4%
Conferentiezaal 265 240 stoelen
Projectiekamer 50
Podium 22
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Technische ruimte 100
Kleedkamers 80

Multifunctionele 6%
zone
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BezoekersBezoekersBezoekersBezoekers 1%

serviceserviceserviceservice

Kluisjes 65

Tickets en informatiepunt 50

Opslag 10

RetailRetailRetailRetail 1%

Museumwinkel 200

EetgelegenheidEetgelegenheidEetgelegenheidEetgelegenheid 4%

Café / Bar 70

Formeel Restaurant 275 50 stoelen

Keuken 105

Ontvangst 90

Opslag 70
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Opslag
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Depot 600
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Conserveringsstudio en opslag 120

Onderhoud &Onderhoud &Onderhoud &Onderhoud &
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Beveiligingsruimte 40

Ondervragingsruimte 25

IT server en kantoor 35

Staf lunchruimte 245
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Toiletten 120 1%

Expeditie 450 3%

Installaties 920 5%

Liften, Trappen en Leidingschacht 700 4%

Parkeergarage 1700 10%

TotaalTotaalTotaalTotaal 17215 100%
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Programmatische opbouw

Het programma waar mee gewerkt wordt in het ontwerp is opgesteld 
in het M3 onderzoek en toegepast op het huidige ontwerp. Het 
programma dat toegepast is in het ontwerp staat in onderstaand 
figuur. Hier in is te zien dat de expositieruimtes bijna de helft van 
het programma in beslag nemen. En dat als aanvullende functies 
een bibliotheek/ leeszaal en een restaurant zijn opgenomen in het 
ontwerp. Verder bevindt zich ook een auditorium in het programma.
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2.24: Programma van Eisen
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2.25: Programmatische opbouw

De plattegronden hebben een vierkante basisvorm. In het vloer- en 
plafondplan is de structuur van de balken goed te zien is. In de 
kelderverdieping van het museum op verdieping -2, bevindt zich de 
parkeergarage, de technische installatieruimte en het depot van het 
museum. Een aparte goederen lift is aangesloten op dit depot en 
de bezoekers kunnen via het trappenhuis dat aansluit op de garage 
naar boven. De weg die vanaf de Reuler leidt naar de parkeergarage 
is ook aangesloten op deze verdieping. De hoogte en breedte van 
deze aansluiting is zo gemaakt dat ook de vrachtwagens die het 
depot moeten kunnen bereiken genoeg ruimte hebben.

Een verdieping hoger is het auditorium geplaatst. Dit auditorium 
is half verhoogt en heeft 240 stoelen. Aan deze conferentiezaal 
zijn kleedkamers, een technische ruimte en een opslag ruimte 
geplaatst. Ook een toilettencluster is gekoppeld aan dit auditorium. 
Deze verdieping is via een van de twee trappenhuizen toegankelijk. 
Bij het uitkomen van dit trappenhuis kijkt men tegen een ruimte voor 
tijdelijke expositie aan en daarna tegen de personeelstoegankelijke 
ruimtes die aan drie kanten om de patio gesitueerd zijn. Deze ruimtes 
zijn de personeelsruimtes, de restauratie en preparatie ruimtes waar 
de museumbezoeker naar binnen kan kijken. De vierde kant van 
de patio is volledig open en brengt daarmee licht op de vloer. De 
ruimte die zich tussen het auditorium en de patio bevindt is een 
multifunctionele zone die gebruikt kan worden op het moment dat 
er een evenement in het auditorium georganiseerd wordt. Op deze 
verdieping bevindt zich ook een kleine bar om het auditorium te 
faciliteren.

De ruimtes die in de plattegronden geplaatst zijn, zoals de bar, 
het auditorium en de kantoren maar ook de trappenhuizen en de 
patio, zijn allemaal op eenzelfde manier vormgegeven. De wanden 
bestaan uit glazen panelen met glazen vinnen, uitgevoerd in mat 
zwart glas, die over de volledige verdieping doorlopen. De precieze 
materialisatie van deze volumes zal in het hoofdstuk Materialisatie 
aan bod komen.

Op de begane grond bevindt zich de entree die zoals eerder 
beschreven een verlengde overgang is van buiten naar binnen. Op 
deze verdieping bevinden zich ook enkele personeelstoegankelijke 
functies. De ict-services en de beveiliging bevinden zich op deze 
verdieping rondom te patio. In tegenstelling tot de verdieping 
hieronder liggen de personeelsfuncties maar aan twee zijdes van de 
patio. Het is duidelijk te zien dat op deze verdieping de vloeren niet 
doorlopen tot aan de buitenwanden. Dit is om een strijklicht langs 
de wanden naar beneden te laten vallen. Deze opening bevindt 
zich aan alle vier de zijdes van de plattegrond. Verder bevinden 
zich op deze verdieping de garderobe en een toiletcluster. Beiden 
uitgevoerd in mat zwart glas zoals hierboven beschreven staat. Dit 
geld ook voor de informatie balie en de personeelstoegankelijke 
ruimtes met uitzondering van de patio. Zoals bij de circulatie 
beschreven is, is er op deze verdieping een tijdelijke tentoonstelling, 
hoewel deze achter de ticketbalie ligt is het niet te voorkomen dat 
mensen zonder ticket niets zien van deze tentoonstelling. Deze 
is daarom vrij toegankelijk en een extra kaart controle is daarom 
geplaatst bij de trap die naar de rest van het museum leidt. De 

museumwinkel is naast de informatiebalie geplaatst. De meubels 
voor de winkel zullen aansluiten op het zwarte glas dat gebruikt 
wordt bij de functies in het museum en de wanden van licht 
eiken en ongebleekt linnen die voor het ophangen van de kunst 
gebruikt worden. Tussen de entree en de lobby van het museum, 
waar zich de ticketbalie en de winkel bevinden, is een solide muur 
geplaatst, die net als de overige buitenwanden van het museum 
een onbewerkte betonnen uitstraling heeft. 

Op de eerste verdieping van het museum bevindt zich de grootste 
expositiezaal. Wederom zijn hier aan drie zijdes rondom de patio 
personeelsfuncties geplaatst en dit maal zijn dit alle kantoorfuncties. 
De wanden van de kantoorfuncties zijn wederom van mat zwart 
glas. Ook de bibliotheek is op deze verdieping geplaatst. Deze 
wordt ontsloten met een trappenhuis dat, zoals eerder vermeld, 
enkel uitgangen heeft op de parkeergarage, begane grond en 
op de bovenste verdieping in het restaurant. De meubels in de 
bibliotheek sluiten aan op de materialisatie van de wanden die 
voor het tentoonstellen van de kunst geplaatst worden. Ook deze 
verdieping loopt niet tot aan de buitenwanden om op deze manier 
licht langs de wand naar beneden te laten vallen. 

Op de bovenste verdieping, de tweede verdieping van het museum, 
is nog een expositieruimte te vinden. Ook bevindt zich het restaurant 
op deze verdieping. Het restaurant heeft 28 tafels en een open 
keuken. Ook heeft het restaurant een eigen toiletcluster. Opnieuw 
geeft het trappenhuis toegang tot het restaurant voor de mensen die 
enkel het restaurant willen bezoeken en er is een aparte ingang voor 
museumbezoekers die gebruik willen maken van de restauratieve 
faciliteiten. Vanuit de expositieruimte is er toegang tot het dak van 
het museum. Dit dak wordt gebruikt als buiten-expositieruimte. 
Vanaf het dak zijn er aan beide kanten uitzichtpunten die te bereiken 
zijn met een trap. Zoals eerder beschreven heeft men vanaf deze 
uitzichtpunten een schitterend uitzicht over de omgeving. De 
beglazing van de patio loopt door over deze verdieping naar boven 
waar hij eindigt tegen de balken die hier ook te zien zijn. 
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2.26: Circulatie

Circulatie

De circulatie in een museum moet duidelijk zijn en logisch om te 
volgen. In een museum begint de circulatie bij de route naar de 
entree van het museum. Zoals eerder aangegeven begint de entree 
van dit museum met het wandelpad dat naar de snede in de gevel 
leidt. De snede in de gevel is een onderdeel van de entree van 
het gebouw en geeft toegang tot het fysieke van het gebouw. De 
bajonet is een verlengstuk van de museum vloer en hier zal de 
bezoeker voor het eerst in aanraking komen met het museum en 
zijn kunst. 
Vanaf de bajonet gaat de bezoeker de snede in de gevel door en 
beweegt zich via een hellingbaan steeds verder het museum in. 
De hellingbaan zorgt voor een daling van 2 meter, en aan het einde 
van de helling gaat de bezoeker door twee grote glazen deuren die 
de toegang bieden tot de begane grond van het museum. Na de 
glazen deuren draait men linksom het museum in. Men loopt langs 
de patio, die op de begane grond aan de kant van de entree tot 
90 centimeter boven de grond gesloten is. Hierdoor kan men niet 
door de patio heen het museum in kijken en wordt men geleidt 
naar de balie die aan het eind van de entree staat. Zoals hierboven 
beschreven staat beslaat de entree meer dan enkel een deur die 
toegang biedt naar de binnenkant van het gebouw. De bezoeker 
wordt langzaam het gebouw binnen geleidt waardoor de grens 
tussen binnen en buiten vervaagd wordt.

Mocht de bezoeker met de auto aankomen is er een parkeergarage 
aanwezig, waarvan de toegangsweg aan de oostzijde van het 
museum te vinden is, als aftakking van de Reuler. Dit is de weg 
die vanuit Reuler naar Munshausen loopt. De toegangsweg gaat 
ondergrond en komt uit op de parkeergarage die zich op niveau 
-2 van het museum bevindt. Vanuit de parkeergarage is er een 
lift omhoog die toegang bied tot vloer 0 waar bezoekers van het 
museum een toegangsticket kunnen kopen.

Na de informatiebalie, waar de toegangstickets gekocht kunnen 
worden, kan men in de garderobe zijn spullen opbergen. Hier zijn ook 
de toiletten te vinden. Men loopt dan via een stuk tijdelijk expositie 
naar de lift en het trappenhuis waar men vervolgens de keuze kan 
maken om naar boven of naar beneden te gaan. Beneden bevindt 
zich het auditorium en een ruimte voor een tijdelijke expositie. Op de 
eerste verdieping van het museum is plaats voor de vaste expositie 
van het museum en ook hier is ruimte voor een wissel expositie. 

Wanneer men nog een verdieping naar boven gaat, op de tweede 
verdieping is ook een wissel expositie te vinden. Ook bevindt zich 
een buiten expositie op het dakterras van het museum. Vanaf dit 
dak is aan twee zijdes een trap omhoog naar twee plateaus om 
vanuit de bescherming van het museum een schitterend beeld te 
krijgen van de omgeving. Men kijkt dan uit op het dorp Clervaux, 
de abdij, op de vlaktes waar het museum op staat en de vlaktes 
waaraan deze grenzen.
De vloeren van de expositie zijn relatief vrij gehouden om aan zoveel 
mogelijk soorten kunst plaats te bieden en worden gestructureerd 
door de kolommen van de hoofdstructuur die aanwezig zijn. In het 
hoofdstuk Exposeren zal verder ingegaan worden op de manier 
waarop de kunst geëxposeerd wordt. 

Wanneer men terug gaat naar beneden zijn er twee mogelijkheden, 
men kan via hetzelfde trappenhuis naar beneden als waar men mee 
op de tweede verdieping kwam, of men gaat via het trappenhuis 
naar beneden dat zich in het restaurant bevindt. Dit trappenhuis 
geeft, vanuit de parkeergarage op -2, enkel toegang tot vloer 0, waar 
men een ticket kan kopen, en tot vloer 1 en 2 waar respectievelijk 
de bibliotheek en het restaurant gesitueerd zijn. Deze laatste twee 
functies zijn ook onbetaald toegankelijk. 

Wanneer men weer beneden is, kan men zijn eigendommen uit 
de garderobe halen en via de museumwinkel het museum weer 
verlaten.
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2.30: Verticale maatsystematiek

2.29: Horizontale maatsystematiek
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Compositie

In tegen stelling tot wat er bij de morfologie lijkt, is het museum 
opgebouwd vanuit een duidelijk stramien. Deze stramien bestaat 
uit een veelvoud van 300 milimeter, namelijk 4,20m bij 4,20. De 
structuur van de kolommen en liggers staan met een hartafstand 
van 12,6 meter uit elkaar staan. De kolommen hebben een afmeting 
van 800 x 800 milimter en de balken hebben een basisafmeting van 
1500 x 800 milimeter. 
  
Er staan zes kolommen in twee richtingen naast elkaar waardoor 
er een structuur ontstaat met 36 kolommen. Tussen de kolommen 
komen de liggers de een verticale hartafstand hebben van 7,8 
meter. De drie dimensionale structuur die op deze manier ontstaat, 
wordt aan de buitenkant gevuld met sandwichpanelen en tussen 
de liggers worden de vloeren opgelegd.
De entree is gesitueerd aan de zuidwest zijde van het gebouw en is 
vormgegeven als een snede in het volume. 

De structuur van balken en kolommen wordt volledig doorgezet door 
het gehele gebouw. Dit is te vergelijken en geïnspireerd op Festival 
van Tadao Ando in Naha Okinawa, Japan. Bij dit gebouw heeft 
Tadao Ando ook de strenge structuur doorgevoerd door het gehele 
gebouw en is de bovenste verdieping gedeeltelijk overdekt en 
gedeeltelijk in de buitenlucht. Ook is de strenge structuur zichtbaar 
in de gevel van het gebouw. De gevel is hier ingevuld met kleinere 
blokken en gevel openingen. Door de half open blokkenstructuur 
wordt in de gevel weergegeven waar het atrium zich in het gebouw 
bevindt.
 
Gevels:
De gevels zijn net als de rest van het gebouw geprefabriceerd en 
zullen bestaan uit sandwichpanelen die tussen de kolommen en de 
liggers in het gevelvlak worden geplaatst. Het is echter belangrijk 
om het patroon dat door de verschillende panelen ontstaat te 
ontwerpen. In de loop van het project zijn verschillende varianten 
van het patroon dat ontstaat door de gevelelementen geanalyseerd. 
Deze varianten zijn gebaseerd op de stramienlijnen en de structuur 
van balken en kolommen die in het gebouw gebruikt zijn.

Een eerste variant is gebaseerd op de stramienlijnen van het 
gebouw. Het stramien van de kolommen is aangehouden, de 
verticale scheidingen hebben een afstand van 12,60m tot elkaar. 
De horizontale verdeling houdt het stramien van de vloeren aan en 
hebben een afstand van 7,80m tot elkaar. 
De snede in de gevel is gebaseerd op de kolommen en de liggers 
en zal daarom, bij deze manier van verdeling in de gevel, enkele 
vreemde reststukken opleveren aan de bovenzijde van de snede 
en bij de kolommen, daar waar de opening gebaseerd is op de 
kolommen en het gevelpatroon op de hartlijnen van de constructie.

Een andere variant houdt nog steeds de horizontale verdeling, 
gebaseerd op de stramienlijnen van de vloeren. De verticale 
verdeling is bij deze variant gebaseerd op de halve stramienafstand 
tussen de kolommen. Ten opzichte van de vorige variant is er in 

2.28: Festival Naha - Tadaio Ando (1984)

2.27: Gevel Festival Naha - Tadaio Ando (1984)
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2.31: Gevelvarianten

de verticale verdeling tussen de kolommen een extra element bij 
gekomen. Deze ‘extra’ maat wordt echter nergens anders in het 
gebouw gebruikt en levert daarom een ietwat vreemd beeld op. 
Ook bij deze variant blijft er boven en aan het eind van de snede 
reststukken over.

De volgende twee varianten zijn bijna gelijk. De varianten zijn 
opgebouwd met gevel elementen die de structuur van de 
kolommen en balken die aan de binnenkant zo belangrijk zijn, 
ook aan de buitenkant laat zien. Bij de eerste variant is er geen 
onderscheid gemaakt, tussen de kolommen en de liggers. Deze 
zijn in het beeld beiden even dominant. Bij de tweede variant 
zijn de kolommen dominanter over de liggers. Hierdoor wordt, in 
tegenstelling tot de eerste variant, de verticaliteit van het gebouw 
meer benadrukt. Doordat de balken een andere hoogte hebben 
dan dat de kolommen breed zijn ontstaat een onregelmatig beeld 
dat er voor zorgt dat het museum een zware lijst krijgt die het 
museum in te lijken drukken. 

De structuur die aan de binnenkant zo belangrijk is wordt nu aan 
de buitenkant ook duidelijk zichtbaar. Echter is de ervaring van 
de structuur aan de binnenzijde anders, aangezien de vloeren 
tussen de balken worden opgelegd. Hierdoor ervaart men aan de 
binnenzijde de balken van ongeveer dezelfde hoogte als de breedte 
van de kolommen. Het beeld aan de buitenkant is dus niet te rijmen 
met het beeld aan de binnenzijde van het museum.
In de volgende variant wordt de kolomstructuur benadrukt in het 
gevelbeeld. De horizontale verdeling is gebaseerd op een maat 
van 2,60m, een maat die een veelvoud van 300 millimeter. En 
welke, wanneer drie keer gecombineerd, uitkomt op de horizontale 
stramien maat 7,80 meter. Er ontstaat op deze manier een druk 
gevelbeeld waarin veel lijnen aanwezig zijn. De maat van 2,60m 
komt verder niet terug in het binnenwerk van het ontwerp.
In de laatste variant, de gevel die uiteindelijk uitgewerkt is, volgt de 
lijnen van de kolommen. De structuur die aan de binnenkant zo 
belangrijk is, komt op deze manier naar voren in de gevel. Om te 
voorkomen dat er een druk en onregelmatig gevelbeeld ontstaat, 
worden de balken niet extra benadrukt en representeren de 
horizontale lijnen op de gevel voor de vloerhoogte die in het gebouw 
aanwezig is.
De snede die in de gevel gemaakt is past nu in de verdeling van 
de kolommen precies in het gevel beeld, er ontstaat aan het eind 
van de snede geen reststuk. Aan de bovenzijde van de snede blijft 
een reststuk over, deze heeft de maat van de hoogte van de balk, 
1,5 meter.
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2.35: Schaulager for the Emanuel Hoffmann-Foundation, Bazel - 
Herzog & de Meuron

2.34: Yale Center for British Art, New Haven Conneticut - Louis Kahn

Exposeren

Zoals eerder aangegeven biedt dit museum plaats aan een grote 
verscheidenheid van moderne kunst. Eerder zijn al de collectie 
besproken en de vereisten van de verschillende soorten kunst. De 
expositiezalen zijn vrij opgezet en kunnen naar mate de collectie 
wisselt, aangepast worden aan de nieuwe kunst en de nieuwe 
tentoonstellingen. 

Het belangrijkst bij het exposeren van de kunst is dat de sterkte en 
strenge structuur die door de kolommen en liggers gecreëerd wordt 
niet verloren gaat en dat de verschillende soorten moderne kunst zo 
geplaatst worden dat dit juist de structuur benadrukt.
Voor het exposeren van schilderijen en andere kunst die opgehangen 
dient te worden aan een vlakke achtergrond zijn twee mogelijke 
vormen van exposeren. Er kunnen kunstwerken aan de buitenmuren 
gehangen worden, zoals Tadao Ando dat vormgegeven heeft in 
het Literatuur Museum in Himeji, Japan. De kunstwerken zullen van 
boven af belicht worden en de bezoekers kunnen op een afstand 
van 1,7m naar de werken kijken. Dit is met uitzondering van de -1 
vloer omdat hier het vloervlak doorloopt tot aan de buitenwand. 

Ook kunnen tussen twee kolommen wanden opgehangen kunnen 
worden, zoals dat gedaan wordt in Kunsthaus Bregenz. De wanden 
zijn op deze manier onderdanig aan de kolommen. De wanden en 
de kolommen samen vormen dan een route door een gedeelte van 
de expositie ruimte. Door meerdere wanden op deze manier tussen 
de kolommen te plaatsen kan er ook een afgesloten gedeelte 
ontstaan waar bijvoorbeeld sculpturen geplaatst kunnen worden. 
De bezoeker wordt dan niet afgeleid door meerdere kunstwerken 
die hij in een blik kan zien staan en kan zijn volledige aandacht 
richten op het kunstwerk dat in deze ‘ruimte’ staat. Een zelfde manier 
van exposeren wordt toegepast in het Yale Center for British Art 
van Louis Kahn in New Haven, Conneticut in de Verenigde Staten. 
Om het contrast met de sterkte betonnen structuur aan te gaan 
worden de wanden gemaakt van een combinatie van licht eiken 
en ongebleekt linnen. De wanden zullen niet de volledige breedte 
tussen de kolommen vullen wat er voor zorgt dat de structuur nog 

meer benadrukt wordt. 

Op de manier zoals hierboven beschreven staat kunnen ook ruimtes 
voor video- en geluidsinstallaties gecreëerd worden. Door bij deze 
installaties de wanden verder door te laten lopen naar de kolommen 
zal een ruimte gecreëerd worden waarbij de ruimte donker genoeg 
kan worden gemaakt voor de video-installaties en waarbij ook het 
geluid enigszins binnen deze afscheidingen gehouden kan worden.

Voor waterinstallaties zal een nog meer gesloten afscheiding met 
de overige expositieruimte gemaakt moeten worden. Zoals eerder 
beschreven moet bij water-installaties met enkele zaken rekening 
gehouden worden. Onder andere de water toevoer en het spatwater 
van zo’n installatie. Om een gunstige situatie te creëren wordt 
gebruikt gemaakt van een methode van het creëren van ruimtes 
zoals dat bij Schaulager for the Emanuel Hoffmann-Foundation van 
Herzog & de Meuron in Bazel. In dit depot met een expositieruimte 
worden de wanden aan de binnenkant van de kolommengeplaatst 
waardoor de kolommen benadrukt worden. Toch kan er op deze 
manier een volledig afgesloten ruimte gecreëerd worden waar het 
water van de water-installatie binnen kan blijven. Ook de leidingen 
die nodig zijn voor deze installaties kunnen op deze manier 
weggewerkt worden.

De buitenkant van deze afgesloten ruimtes kunnen gebruikt worden 
om kunst op tentoon te stellen in de vorm van schilderijen of 
projecties.

2.32: Literatuur museum, Himeji - Tadao Ando 2.33: Kunsthaus Bregenz - Peter Zumthor
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2.38: Lichtinval 

Licht

Omdat er geen openingen in de gevel zitten, zal het licht op 
andere manieren het gebouw binnen moeten komen. Zoals in de 
doorsnedes al te zien was lopen de vloeren niet volledig door tot de 
muren. In het dakvlak is ook een snede aanwezig, hoewel bedekt 
met glas, zal via deze snede het licht naar binnen vallen en langs de 
muren strijklicht geven.
Dit is een principe dat door Tadao Ando vaker is toegepast. Onder 
andere bij de Church of Light en het huis voor Tom Ford heeft Ando 
een snede in het dak toegepast om licht naar binnen te laten vallen. 

Omdat het licht over meerdere verdiepingen naar beneden moet 
vallen, zal de intensiteit van het licht per verdieping afnemen. Om 
dit effect te verminderen en de intensiteit weer de versterken is er 
in de vloeren verlichting opgenomen. Deze verlichting is licht naar 
beneden gericht en schijnt op de muur.

2.36: Church of Light - Tadao Ando

2.37: Tom Ford Home - Tadao Ando
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dat langs de muren naar beden valt, zal het gebouw erg donker zijn 
en wordt het gebruik van artificieel licht noodzakelijk. 
Mede hierom is de grote patio in het gebouw geplaatst. Zoals 
eerder vermeld zijn de personeelsfuncties die daglicht vereisen 
geplaatst rondom deze patio. Deze zijn op zo’n manier geplaatst 
dat er minstens een zijde van de patio open is om extra licht in het 
museum te brengen. 
Op de bovenste verdieping is de scheiding tussen binnen en 
buiten gemaakt van glas waardoor er op deze verdieping ook via de 
gevel licht binnen komt en er op deze manier een lichte verdieping 
ontstaat. 

2.39: Lichtinval per verdieping
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2.41: Constructieve opbouw

Constructieve opzet

Zoals eerder genoemd, bestaat de basis van het museum uit 
kolommen en balken.
De kolommen en balken vormen samen de drie dimensionale 
structuur die door het gehele museum benadrukt worden. 

Het museum wordt opgebouwd uit 5 elementen, drie varianten 
kolommen en twee varianten balken. Die later door drie verschillende 
vloer varianten worden ingevuld.

Als eerst wordt de fundering gelegd, omdat er gebouwd wordt in 
de Luxemburgse Ardennen is een fundering op palen niet nodig en 
zal een fundering op stroken voldoen. Daarna worden in rijen van 6 
de kolommen geplaatst, in totaal 36 kolommen worden in het grid 
geplaatst met een hartafstand van 12,60m uit elkaar.

Vervolgens worden de kolommen met elkaar verbonden door 
liggers. De liggers worden op de consoles gelegd. Deze consoles 
worden mee gestort in de kolommen. De liggers en de kolommen 
samen vormen nu de eerste verdieping van de drie dimensionale 
structuur. 

Om deze structuur solide te maken wordt de verdiepingsvloer tussen 

de balken gelegd. Dit is een breedplaatvloer die aangestort wordt 
om zo tot een solide structuur te komen. Vervolgens worden de 
kolommen en balken van de volgende verdieping geassembleerd. 
Vervolgens worden de terug liggende vloeren geïnstalleerd. De 
vloeren blijven aan twee kanten opgelegd en is stijf genoeg om in 
de hoeken ook een stabiel vloervlak gecreëerd. 

De openingen van de patio en de trappenhuizen worden in de 
vloervelden weggelaten. 

Op eenzelfde manier als de voorgaande vloeren worden de rest van 
de vloeren opgebouwd tot de volledige structuur staat.

2.40: Kolommen en balken
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2.42: Constructieve opbouw gevelelementen

Zoals eerder beschreven wordt de drie dimensionale structuur 
gevuld met sandwichpanelen. De panelen zijn geïsoleerd en worden 
tussen de kolommen en liggers opgehangen. De ruimte tussen de 
panelen en op de hoeken van het museum worden opgevuld met 
betonnen elementen die aan de kolommen worden opgehangen.
De ruimte tussen de kolom en het element wordt opgevuld met 
isolatiemateriaal.

Er worden op eenzelfde manier passtukken gemaakt voor de snede 
van de opening. Dit zijn de enige afwijkende gevelelementen.



88 89

2.43: Warmtepomp

2.44: Luchtcirculatie

Installatietechnische opzet

Door de manier waarop het museum opgebouwd is, de kolommen, 
liggers, de sandwichpanelen en de vloeren met een computervloer-
afwerking, bied dit mogelijkheden om de installatietechnische 
elementen in te verwerken.

Het systeem dat gebruikt wordt is vergelijkbaar met de installatie die 
in het Kunsthaus Bregenz gebruikt wordt uit het vooronderzoek van 
het afstuderen. 

Het museum maakt gebruik van een warmtepomp die gesitueerd is 
in de installatieruimte in de kelder van het museum. De warmtepomp 
zorgt voor een stabiele warmte in het gebouw, die aangesloten is 
op de vloeren van het museum. Dit zal zorgen voor een relatief 
stabiele temperatuur in het museum. Voor een verdere verwarming 
van het museum en om goede klimatologische omstandigheden 
te creëren voor de kunstwerken wordt gebruik gemaakt van een 
luchtverdringingssysteem. 

Hierbij wordt vanuit de patio verse lucht aangezogen en deze wordt 
via een luchtbehandelingskast de ruimtes ingebracht. Dit gebeurt 
via kleine openingen in het vloervlak. 
De ‘vuile’ lucht wordt afgezogen aan de binnenzijde van de 
gevel. Zoals eerder genoemd wordt de gevel gevuld met 
sandwichpanelen. Deze sandwichpanelen vullen echter niet de 
volledige diepte van de kolommen en de liggers, dit betekent dat 
er ruimte is om een voorzet wand te plaatsen en om daar achter 
enkele installatiebenodigdheden te plaatsen. In het geval van de 
luchtcirculatie is het afzuigsysteem op enkele plaatsen achter dit 
paneel geplaatst en is verbonden met een leiding die de vuile lucht 
via de liggers en daarna via de leidingschacht in het trappenhuis 
terugvoeren naar de luchtbehandelingskast. 
De warme vuile lucht komt hier binnen en wordt gebruikt om de 
verse lucht die aangezogen wordt een klein beetje op te warmen. 
De warme lucht gaat hierna via een leiding naar de patio waar het 
uitgeblazen wordt. Om de verse lucht niet te vervuilen met de vuile 
lucht wordt dit aan de overliggende zijde van de patio gedaan. 
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2.46: Mat zwart glas - Mat glas - Ongebleekt linnen - Licht eiken 2.47: Hyogo Prefectural Museum of Art - Tadao Ando, Kobe

Materialisatie

Exterieur

Het museum staat als een betonnen volume in het landschap en 
steekt daarmee af tegen de directe landschappelijke omgeving en 
tegen de kleinere gebouwen in het dorpje. 
Het exterieur van het museum wordt gekenmerkt door de betonnen 
sandwichelementen, het patroon wat deze elementen vormen op 
de gevel en de snede die onderdeel is van de entree.

Interieur

Bij het interieur van het museum wordt er gebruik gemaakt van meer 
materialen maar zal nog steeds beton de boventoon voeren. De 
kolommen en liggers worden gestort in een super gladde bekisting, 
dit zorgt ervoor dat het beton dat uit zo’n bekisting komt relatief glad 
is en verder geen afwerking nodig heeft. 
De vloeren zijn opgebouwd uit de breedplaatvloeren met daarop 
een computervloer systeem waarop grote betonnen tegels worden 
gelegd. De tegels die de structuur van de balken vertegenwoordigen 
zijn lichter van kleur dan de balken en kolommen zelf. Voor de 
vloertegels is gekozen voor een warmere tint beton. Beide tegels 
van de balkenstructuur en de vloertegels zelf worden gepolijst om 
zo een glad en licht reflecterend effect te krijgen. 

De functies die naast het exposeren in het museum zijn geplaatst, 
zoals het auditorium, de bibliotheek, het restaurant en de bar 
op verdieping -1, worden uitgevoerd in mat zwart glas. Hierdoor 
kan met wel zien dat er zich iets afspeelt in deze ruimtes maar 
men kan niet direct naar binnen kijken, bovendien wordt men 
van de binnenzijde niet direct afgeleid door de mensen die zich 
in het museum bevinden. De patio wordt aan de kant waar zich 
kantoorfuncties bevinden deels uitgevoerd in mat glas, hierdoor 
kunnen museum bezoekers niet direct de kantoren inkijken en wel 
kan zien dat er iets aan de andere kant van de patio gebeurt. De 
vierde zijde van de patio wordt uitgevoerd in helder glas. Op deze 
manier komt er extra licht het museum binnen en heeft men zicht op 
het kunstwerk dat zich in de patio bevindt.

De materialen die gebruikt worden bij het exposeren van de kunst 
zijn, zoals eerder genoemd, ongebleekt linnen en licht eiken. 

De trappenhuizen worden ook voorzien van matglas. Op deze 
manier kan het licht wel de ruimtes invallen, de trappenhuizen zijn 
immers deels bedoeld als lichtschacht, maar is de trap niet direct 
in het zicht van de tentoonstellingsruimtes. De bezoeker kan de 
trap en de bewegingen op de trap in schimmen zien waardoor een 
spel van schimmen ontstaat. Tadao Ando heeft dit toegepast in 
zijn museum Hyogo Prefectural Museum of Art in Kobe, Japan. De 
trap speelt hier een belangrijke rol en ook het spel van licht, donker, 
transparant, semi-transparant en solide is hier erg belangrijk. 

2.45: Soorten beton - Gevel - Kolommen / Liggers, Vloerdeel 
liggers - Tegels
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2.48: Horizontaal hoekdetail 1:10

1.

1.

2.
5.

3.

4.

6.

Detaillering

In dit hoofdstuk worden enkele details besproken. Het eerste detail 
laat de opbouw van de gevel zien. De gevel is opgebouwd uit 
sandwichpanelen, deze worden bevestigd met vooraf ingestorte 
bevestiging aan de kolommen en de kolommen worden aan de 
buitenzijde voorzien van een paneel dat later opgevuld wordt met 
isolatie. Op deze manier ontstaat een gevelbeeld dat egaal is. 
Tussen de elementen wordt een rubberen strip geplaatst om er 
voor te zorgen dat er geen kieren ontstaan tussen de elementen, 
deze dient tevens als dilatatievoeg.

1. Sandwichpaneel
2. Betonnen kolom 800 x 800
3. Isolatie
4. Betonnen hoekpaneel
5. Bevestiging panelen
6. Voorzetpaneel binnen 
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2.49: Verticaal vloeropbouw detail 1:10

1.

2.

5.

3.

4.

In dit hoofdstuk worden enkele details besproken. Het eerste detail 
laat de opbouw van de gevel zien. De gevel is opgebouwd uit 
sandwichpanelen, deze worden bevestigd met vooraf ingestorte 
bevestiging aan de kolommen en de kolommen worden aan de 
buitenzijde voorzien van een paneel dat later opgevuld wordt met 
isolatie. Op deze manier ontstaat een gevelbeeld dat egaal is. 
Tussen de elementen wordt een rubberen strip geplaatst om er 
voor te zorgen dat er geen kieren ontstaan tussen de elementen, 
deze dient tevens als dilatatievoeg.

1. Breedplaatvloer
2. Betonnen vloer
3. Computervloer
4. Betonnen tegel
5. Betonnen ligger 1500 x 800



96 97

2.50: Verticale gevelsnede 1:20

Zoals te zien liggen de vloeren van de tweede, eerste en begane 
grond terug ten opzichte van de gevel. In deze snede is te zien dat 
het dakvlak lager ligt dan de hoogte van de balken die doorlopen 
in het dakvlak.

Op de volgende pagina:

De deuren die leiden tot de binnenkant van het museum zijn 
twee grote taatsdeuren. Twee deurhoge handgrepen geven de 
mogelijkheid om de deuren te openen. Naast de twee deuren is 
nog een glasvlak aanwezig. Deze is net zo breed als de opening 
tussen de vloer en de gevel. Hiermee wordt de fysieke grens tussen 
binnen en buiten bereikt.
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2.51: Verticale deur aanzicht 1:20
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1.

2.

3.

4. 5.

6.

3.

2.52: Horizontaal deurdetail 1:10

In dit boven aanzicht is de fysieke grens tussen binnen en buiten 
te zien. Een gedeelte van de hellingbaan die naar de deur loopt 
is uitgevoerd in glas zodat het licht dat langs de muren naar 
beneden valt hier door gaat. 
De profielen van de deuren zijn uitgevoerd in L-profielen, evenals 
de profielen van het glas.

Op de volgende pagina:

Het vloereinde bij de opening tussen de gevel en de vloer wordt 
begrenst door een glazen balustrade. Hierdoor hoeft de opening 
niet gevuld te worden. In het vloereinde is verlichting opgenomen, 
deze wordt gebruikt om het licht te versterken dat langs de muur 
naar beneden valt. Ook hier is duidelijk het computervloersysteem 
te zien, onder andere de stroomtoevoer, luchttoevoer en de 
luchtafvoer zijn verwerkt in dit systeem.

1. Taatsdeur
2. L-profiel
3. Triple beglazing
4. Sandwichpaneel
5. Voorzetpaneel binnen
6. Glazen balustrade
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2.53: Verticale vloereinde 1:10

1. Sandwichpaneel
2. Voorzetpaneel binnen
3. Glazen balustrade 
4. Breedplaatvloer
5. Betonnenvloer
6. Betonnenvloereinde
7. Verlichting
8. Computervloer
9. Betonnentegel
10. Betonnen ligger 1500 x 800

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

10.

2.
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2.54: Verticale dak aansluiting 1:10

De aansluiting van de gevel op het dak wordt voornamelijk ingevuld 
door de glazen opening die voor het daglicht langs de muren moet 
zorgen. Een glazen vin loopt van de balk in de gevel naar het dakvlak. 
De glazen vin ligt aan de zijde van de gevel in een U-vormig profiel, 
aan de andere kant wordt de glazen vin doormiddel van een schoen 
bevestigd aan de opstaande rand van het dakvlak. Boven op de 
glazen vinnen liggen de glazen platen. Het glas loopt af richting een 
goot, deze heeft een afvoer aan beide zijdes van de balk. Hiervoor 
wordt de ruimte gebruikt waar anders het vloervlak op ligt, deze 
ruimte wordt afgedekt met een plaat zodat de hemelwaterafvoer 
niet meer in het zicht is. Een hemelwaterafvoer loopt hier richting 
de gevel waarnaar de afvoer naar beneden loopt aan de buitenzijde 
van de kolom, tussen de kolom en de gevelplaten. 
Het dakvlak is verder op een zelfde manier opgebouwd als een 
vloervlak, met het verschil dat er geen computervloer maar een 
isolerende laag is aangebracht. 

1. Glazen vin 
2. Triple beglazing
3. U-profiel 
4. Hemelwaterafvoer
5. Hemelwaterafvoer goot
6. Sandwichpaneel
7. Voorzetwand binnen
8. Breedplaatvloer
9. Beton
10. Isolatie
11. Betonnen ligger 1500 x 800

5.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

6. 7.

11.
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2.56: Verticaal patio - verdieping 1:10

1.

2.

5.

7.

9.

8.
6.

3.

4.

2.55: Horizontaal beglazing patio 1:10

Door middel van L-profielen worden de taatsdeuren en het derde 
glasvlak afgesloten van buiten. De L-profielen zijn zo geplaatst dat 
als de deuren gesloten zijn, deze luchtdicht afgesloten zijn.
De deur loopt gelijk met de balken in het gebouw zodat de kracht 
direct op de constructie kan worden afgedragen.

De ruimtes binnen het museum zijn vormgegeven in glas. Door 
middel van verdiepingshoge glazen vinnen, die met een glazen 
schoen op de verdieping komen te staan worden de glasplaten 
gestabiliseerd.
De glasplaten worden geplaatst in U-profielen om er voor te 
zorgen zat de glasplaten vast staan. 

1. Breedplaatvloer
2. Betonnen vloer
3. Computervloer
4. Betonnen tegel
5. Betonnen ligger 1500 x 800
6. Constructieve beglazing
7. U-profiel
8. Glazen vin
9. Glazen schoen

9.

8.

6.
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2.57: Verticaal dakrand patio 1:10

1.

2.

5.

7.

9.

8.
6.

3.

4.

Het dakvlak is over het gehele museum gelijk, zoals eerder 
beschreven is het dak veld gelijk qua opbouw. Een breedplaatvloer 
met daarop een laag beton gestort voor een stabiel veld, hier 
boven op wordt een laag isolatie aangebracht. De glazen vinnen 
worden ook aan de bovenzijde door middel met een glazen schoen 
bevestigd aan de balken van het museum.

1. Breedplaatvloer
2. Beton
3. Isolatie
4. Puntprofliel tbv waterafloop
5. Betonnen ligger 1500 x 800
6. Constructieve beglazing
7. U-profiel
8. Glazen vin
9. Glazen schoen
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2.59: Verticaal dakrand - trappenhuis 1:10

1.

2.

5.

8. 9.

3.

4.

2.58: Verticaal trappenhuis - liftschacht 1:10

De doorsnede over het trappenhuis en de liftschacht laat zien dat 
er boven het trappen ook glazen vinnen aangebracht zijn. Aan de 
zijde van de ligger wordt de glazen vin opgelegd door middel van 
een L-profiel, in het profiel wordt een schoen gelast waar de vin 
in bevestigd wordt. Aan de andere kant van de vin wordt deze 
op de scheidende wand tussen het trappenhuis en de liftschacht 
gelegd. Door middel van een U-profiel met een ingelaste schoen 
wordt deze op een druk vaste isolatie gelegd. De beglazing hangt 
in deze situatie onder de vinnen en wordt aan twee kanten van het 
trappenhuis door middel van een L-profiel ondersteunt.
Het dakvlak van de liftschacht ligt ten opzichte van het overige 
dakvlak, dit gedeelte wordt opgelegd op de muur tussen de 
liftschacht en het trappenhuis. Door dit dakvlak te verhogen 
benadrukt dit de speciale functie van dit gedeelte van het gebouw. 

1. Breedplaatvloer
2. Beton
3. Isolatie
4. Puntprofliel tbv waterafloop
5. Betonnen ligger 1500 x 800
6. Constructieve beglazing
7. U-profiel met schoen
8. Glazen vin
9. L-profiel met schoen
10. Drukvaste isloatie
11. Scheidingswand liftschacht - trappenhuis

1.

2.

6.
10.

11.

7.

3.



112 113

Visualisaties

2.60: Entree van binnen 
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2.61: Dakterras
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2.62: Uitzicht vanaf het dak
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2.64: Tentoonstelling verdieping 12.63: Tentoonstelling verdieping -1
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Conclusie

Door middel van het stellen en beantwoorden van deelvragen, het 
gezamenlijk onderzoek als basis en een ontwerpend onderzoek is 
in deze scriptie is gepoogd een antwoord te geven op de vraag 
Op welke manier kan een Museum voor Moderne Kunst optimaal 
geïntegreerd worden in het natuurpark Our en wat is de betekenis 
van het landschap op de architectuur?

In het landschap van het natuurpark Our komen grote verschillen in 
hoogte en grote verschillen tussen de mate waarin het landschap 
glooit voor. Er is geen eenduidige manier om om te gaan met een 
landschappelijke locatie. Waar een locatie kan vragen om een 
gebouw dat zicht geleidelijk vormt en dat relatief transparant is ten 
opzichte van zijn omgeving en hier echt in opgaat, kan een andere 
omgeving, zoals de omgeving waarin het museum geplaatst is, 
vragen om een meer solide museum dat als een fort op een vlakte 
staat. Integreren in het landschap gaat hier om te manier waarop 
met het landschap en de directe omgeving om gegaan wordt. Dit 
is een element dat terugkomt bij al de vijf onderzochte musea in het 
gezamenlijke vooronderzoek, hetzij bij elk musea op een andere 
manier vormgegeven. 

De directe integratie met deze locatie komt onder andere terug in 
de overgangsruimte die gecreëerd wordt tussen het museum en 
zijn directe omgeving en het pad welke uit het bos komt. Op deze 
manier wordt een fysieke relatie aangegaan met de omgeving die 
toegang geeft aan enerzijds het museum maar ook de andere kant 
op, vanuit het museum toegang geeft weer terug naar de omgeving. 

Door het museum daarna een solide karakter te geven versterkt 
de architectuur de relatie tussen de kunst en de natuur door de 
kunst, dit door zich volledig af te sluiten van zijn omgeving. Het is 
misschien niet het eerste waar men aan denkt bij het versterken van 
de relatie, maar door de twee in dit geval te scheiden komen kunst 
en natuur los van elkaar te staan. In deze locatie kan de natuur 
ook als een kunstwerk gezien worden, een schitterend portret van 
heuvels, idyllische velden en karakteristieke bebouwing. Wanneer 
het museum niet een harde scheiding geïntroduceerd zou hebben, 
bestaat de kans dat de natuur en de kunst gaan strijden om de 
aandacht en dat is voor beiden niet gewenst. Zeker omdat de 
moderne kunst een scala aan facetten heeft.
Om de bezoeker toch een beeld te geven van het portret waarin het 
museum zich bevindt, heeft de bezoeker de kans om vanaf het dak 
het panorama van de omgeving te beschouwen. 

Door rekening te houden met het scala van facetten binnen de 
moderne kunst, kan het museum zich aanpassen naar wat de 
kunst vraagt. Ondanks, en misschien wel dankzij, het strenge grid 
ontstaat een flexibiliteit waarbinnen alle vormen van moderne kunst 
hun plaatst kunnen vinden. En wordt het museum een telkens 
veranderende tentoonstellingsmachine. 
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