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Colofon
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Samenvatting / Summary

Museum voor Moderne Kunst Vlissingen is het resultaat van een Research Driven 
Design project. Aan de hand van een ontwerpend onderzoek wordt kennis opgedaan 
over museumarchitectuur. Naast museumarchitectuur is onderzoek gedaan naar een 
specifiek gekozen locatie, in dit geval een locatie aan Het Dok Vlissingen. De opgestelde 
onderzoeksvraag luid: “Hoe vormt het museum voor Moderne Kunst Vlissingen een 
verbindend element voor de stad, en hoe werkt de verbinding met de stad als ordening 
in de architectuur. In het eerste hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode verder toegelicht 
en afgekaderd. Het belangrijkste deel van het rapport bestaat uit een museum voor 
Moderne Kunst in de stad Vlissingen, als vervanger voor de huidige instanties “de 
Vleeshal” en “de Cultuurwerf”. De kunstcollectie van deze musea zijn aangehouden als 
maatgevend voor het nieuw ontworpen museum. Daarnaast is er kunst die voor een 
specifieke plek gemaakt is, het nieuwe museum moet zo’n inspirerende, unieke plek 
bieden. Het resultaat is een gebouw dat bestaat uit twee wanden. De wanden worden 
doorbroken om verschillende aspecten van de stad Vlissingen, het maritieme verleden, 
het maritiem industriële heden, het wonen en de recreatie, samen te brengen en te 
benadrukken. De wanden zijn hiermee een plek van bedrijvigheid geworden, een plaats 
van beweging. Deze centrale plaats is doorgevoerd in de bouwkunde van het gebouw. 
Het gehele gebouw wordt middels een hangende constructie afgedragen op de kern. 
De leidingschachten, liftschachten en ventilatiekanalen lopen allemaal tussen de twee 
wanden. De expositie vindt plaats verspreid over twee verdiepingen, welke onderling 
verbonden worden door de kern en de vide in de kern. De ondersteunende voorzieningen 
en personeelsruimtes bevinden zich op de eerste verdieping van het gebouw, en 
het depot bevindt zich onder het gebouw. Op het maaiveld bevinden zich alleen drie 
entrees om in de personeelsruimte of het restaurant, de expositie en de conferentiezaal 
te komen. Het gebouw staat in lijn met de architectuur rond het dok, een strak volume 
gelijk aan de loodsen van de Damen Rederij en de oude loodsen aan de overzijde van 
het Dok. De afstand van het water tot de gebouwen is ook leidend voor de plek van het 
museum aan de kade. Het Museum voor Moderne Kunst Vlissingen is een element van 
bewustwording. Bewustwording van verbindingen binnen de maritieme stad Vlissingen. 



3The Museum for Modern Art Vlissingen is the result of a Research Driven Design Project. 
This is a project where the process of designing is the method to do research in museum 
architecture. The research was not just on architecture, but also on the specific location, 
in this case the city of Vlissingen, the Netherlands. The research question is: “how can 
the Museum for Modern Art Vlissingen be a connecting element in the city, and how can 
the city be used as a guiding element for the exhibition.” In the first chapter the research 
method is explained further and the field of research is determined. The most important 
part of this book is the final design for the Museum for Modern Art Vlissingen, as a re-
placement for the currently existing “de Cultuurwerf” and “de Vleeshal”. The art collection 
of these museums are used to give guidelines in designing the new Museum for Modern 
Art Vlissingen. Besides the existing collection, artists create art specific to a location. The 
new museum should offer a unique place of inspiration for these artists. The result of this 
research is a desing of two walls. The walls are interrupted to highlight different aspects 
of the city of Vlissingen. The Maritime past and present, housing and recreation. The walls 
are also a central place in the structure of the building. Through a system of floors sus-
pended on steel cables the walls provide structural integrity to the building. Elevator shafts 
and piping also is situated between the two walls, making it a place of movement. The 
exposition takes place on the two top floors of the building. Museum facilities and rooms 
for staff and art preservation are situated on the first floor of the building. On ground level 
the building only provides the entrances for visitors, supplies and personnel. The archi-
tecture of the building matches the surrounding buildings, the long, high volume of the 
factory buildings on the other side of Het Dok and the new Damen Shipbuilding factory. 
The distance from the water to these buildings is guiding for the Museum for Modern Art 
Vlissingen. The museum is an element of awareness. Awareness of the connections that 
make the city of Vlissingen.



4



5

Voorwoord

Het ontwerpend onderzoek Museum Voor Moderne Kunst Vlissingen is voor mij de laatste 
stap in een leerweg die ik tien jaar geleden begonnen ben met een opleiding bouwkunde 
aan de Christelijke Hogeschool Windesheim. Toen ik begon met mijn studie architectuur 
aan de Technische Universiteit Eindhoven had ik geen idee af te studeren op een ontwerp 
voor een museum voor moderne kunst. Musea behoren in mijn optiek vaak tot de creme 
de la creme van architectuur, een uitdaging en een kans om te laten zien wat je in huis 
hebt. 

Dit voorwoord wil ik gebruiken om een aantal mensen te bedanken die mij hebben 
geholpen zover te komen. Allereerst wil ik mijn afstudeerbegeleiders M.H.P. Notten en M. 
Jansen bedanken voor de inzet en het enthousiasme dat ze getoond hebben gedurende 
dit afstudeeratelier. Dit werkte als motivatie om elke week voortgang te boeken, en een 
zo goed mogelijk eindproduct in elkaar te zetten. Ik wil ook de medestudenten van dit 
afstudeeratelier bedanken, in het bijzonder G. Prudon en L. Engberink, waar ik een 
jaar mee en naast heb mogen afstuderen. Jullie zijn een geweldige bron van motivatie, 
inspiratie en feedback geweest. 

Mijn ouders, broertje en vriendin wil ik graag bedanken voor de opbeurende woorden, het 
luisterende oor en de wijze raad. Jullie staan altijd voor me klaar. Ik wil ook mijn vrienden 
bedanken voor de nodige afleiding en ontspanning gedeurende dit project.
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Introductie

Vlissingen, een maritieme stad, een stad van toerisme en beeldende kunst, een popstad, 
een Zeeuwse stad. Het ontwerp voor het Ku:nst gebouw is ontstaan uit de wens om 
deze verschillende aspecten die samen Vlissingen maken te verbinden en te benadrukken. 
Het gebouw is gesitueerd aan het Scheldekwartier, een plangebied waar in de komende 
jaren de oude fabriekshallen gerestaureerd en herbestemd worden om een creatieve 
hotspot te worden in de stad. Het Dok wordt omringt door oude gebouwen van de Damen 
scheepsbouwer, en ook is naast het gebouw ‘t dokje van Perry aanwezig, een dok dat nog 
stamt uit de middeleeuwen en teruggebracht is in het straatbeeld. De korte afstand tot het 
historisch centrum maakt deze plek aantrekkelijk voor bewoners van de stad. Bezoekers 
van Vlissingen komen met de bus, auto of watertaxi hoe dan ook langs het Scheldekwartier 
wanneer ze de toeristische hotspots van Vlissingen willen bezoeken.

Vlissingen is in de laatste deccenia steeds meer veranderd in een popstad en een kunststad. 
Met name beeldende kunst hoort bij het straatbeeld van de stad. In en rond de stad zijn 
verschillende kunstinitatieven zoals KIPVIS en Panorama Walcharen. De maritime uitstraling 
is al sinds de tijd van de VOC een inspiratie voor kunstenaars, en ook vandaag de dag trekt 
Vlissingen kunstenaars. 

De kunstwereld staat onder druk. Anno 2015 moet overal op bezuinigd worden, en de 
kunstnijverheid is een groot slachtoffer van deze bezuinigingen. Provincie Zeeland plijt 
voor het samengaan van De Vleeshal Middelburg en de Cultuurwerf Vlissingen om zo een 
financieel gezond en programmatisch aatrekkelijk Museum voor Moderne Kunst in Zeeland 
te krijgen. 

In dit afstudeerproject zijn de twee musea voor Moderne Kunst gefuseerd om samen één 
Museum voor Moderne Kunst Vlissingen te vormen, in een nieuw te bouwen museumgebouw. 
De grootte van het museum wordt bepaald aan de hand van het voorafgaand onderzoek 
naar Musea voor Moderne Kunst, onderzoek naar andere Nederlandse Musea voor 
Moderne Kunst en andere Musea in de regio Vlissingen / Middelburg. 
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Onderzoeksvraag

Het thema “verbinding” of “verbondenheid” is mijn het meest bijgebleven in het vooronderzoek 
naar musea voor moderne kunst. De verbinding tussen stedelijk en landelijk bij het Beyeler 
Foundation Museum, tussen het abstracte (de kunst) en de werkelijkheid (de stad) in het 
MMK Frankfurt, het verbinden van toerisme en plek in en om het Kunsthaus Bregenz, 
en het verleden met het heden bij het Louvre Lens. Vlissingen is een stad waar al deze 
verbindingen aanwezig zijn, maar niet zichtbaar zijn in het bestaande museum voor moderne 
kunst. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:

Hoe verbind het museum de boulevard, het centrum en de haven van Vlissingen?

Hoe beëindigt / begint het museum de boulevard?

Hoe wordt de verbinding van stad en museum doorgetrokken in het museum, waar het een 
ordenend effect heeft op de indeling?

Hoe speelt de museumarchitectuur in op Vlissingse bouwkunst en cultuur?

Gedurende het verloop van het onderzoek zijn niet alle vragen even relevant gebleken. 
Waar vragen niet meer van toepassing bleken of genuanceerd dienden te worden is dit 
toegelicht later in dit verslag. 

“Hoe vormt het museum voor Moderne 
Kunst Vlissingen een verbindend 
element voor de stad, en hoe werkt de 
verbinding met de stad als ordening in de 
architectuur?”
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Methode & Doelstelling

Om het beste te halen uit de onderzoeksvraag en het ontwerp zijn uitgangspunten 
opgesteld, is verder onderzoek gedaan naar de deelvragen en is een concrete 
ontwerpopdracht opgesteld. In de ontwerpopdracht zijn een kwalitatief - en kwantitatief 
programma van eisen opgenomen. Dit programma van eisen resulteert direct uit het 
vooronderzoek naar museumarchitectuur, en een locatieonderzoek Vlissingen. Tot slot is 
er een doelstelling / hypothese geformuleerd. 

RELEVANTIE

Vlissingen is een culturele hotspot, pophoofdstad, maritieme stad en broeinest voor 
kunstenaars. De gemeente wil een levendige kunststad zijn waar het hele jaar door iets 
te doen is. Een nieuw museum voor hedendaagse kunst kan het element zijn dat al deze 
sterke punten van de stad met elkaar verbind. 

Op Walcheren zijn veel kunstateliers aanwezig en kleine musea voor moderne kunst, de 
Vleeshal en de Cultuurwerf. Van beide musea wordt het voortbestaan bedreigd door een 
te kleine schaal en een ongeschikte locatie. De collectie van deze musea samenvoegen 
in een nieuw groot museum voor moderne kunst kan het voortbestaan van de collectie 
veiligstellen.

Het draagvlak in de omgeving voor een goed museum voor hedendaagse kunst is 
aanwezig. Vlissingen en Middelburg hebben 92.093 inwoners en Vlissingen kent een 
aantal grote evenementen en publiekstrekkers die jaarlijks meer dan 500.000 bezoekers 
naar de stad trekken. 

UITGANGSPUNTEN

Collectie
De Vleeshal in Middelburg en de Cultuurwerf Vlissingen hebben een collectie 
hedendaagse kunst, maar zijn beide te klein om individueel door te blijven gaan. In de 
omgeving van Vlissingen en Middelburg zijn diverse kunstenaren gehuisvest, er wordt dan 
ook veel kunst geproduceerd in de omgeving (bijvoorbeeld door KIPVIS) die een grote 
wisselende expositie mogelijk maakt. 

Vaste expositie
Kunst stelt eisen aan de ruimte waarin het gepresenteerd wordt. Voor de hand liggende 
eisen gaan over hoeveelheid en soort belichting en de grootte van het kunstwerk. Toch 
is het niet zo eenvoudig dat er bij elk kunstwerk een eisen-lijstje past. Voor de Vleeshal 
Middelburg zijn vaak artiesten uitgenodigd om voor deze unieke plek kunst te ontwikkelen. 
Deze kunstwerken komen nergens anders zo goed tot hun recht als in de Vleeshal. In een 
gesprek met de conservator van De Vleeshal kwam het advies een unieke plek te bieden 
en kunstenaars uit te dagen hiervoor kunst te ontwikkelen. Elk museum heeft echter ook 
een basis aan kunstwerken, welke ook prima in andere musea tentoongesteld kunnen 
worden. Als basiscollectie voor het Museum Moderne Kunst zijn de collecties van De 
Vleeshal Middelburg en de cultuurwerf genomen. Het nieuwe Museum Moderne Kunst 
Vlissingen moet minimaal deze kunstwerken kunnen huisvesten.

Wisselexpositie
Tijdens een bezoek aan het Beyeler Foundation Museum bleek hoe belangrijk een 
wisselende collectie en ruimte voor evenementen binnen een museum is. Het zorgt 
dat vaste bezoekers terug blijven komen voor dat wat nieuw is, en kan een financiële 
impuls beteken voor het museum (denk aan verhuur van ruimtes voor lezingen of een 
kunstmarkt). Een multifunctionele ruimte die vooral voor wisselende exposities en af en toe 
voor evenementen gebruikt kan worden. 



14 Kwalitatief Programma van Eisen
Het Museum Moderne Kunst Vlissingen is onderdeel van de stad, geen eiland op zich. 
Het museum verbindt de historie van Vlissingen, de hedendaagse popcultuur van de 
stad, het maritieme en het toeristische. Programmatisch wordt het gebouw meer dan 
een museum voor moderne kunst. Het gebouw bevat expositieruimtes voor vaste 
en wisselende exposities, een ruimte voor conferenties en lezingen, workshops, een 
restaurant en een café. De expositie van het museum moet een eenvoudig te begrijpen 
layout krijgen, met oriëntatiepunten waardoor de bezoeker zich eenvoudig weet te 
plaatsen binnen het gebouw. De gekozen oriëntatiepunten bieden niet alleen een pauze in 
de expositie, maar verbinden kunst met de stad Vlissingen. 

Ontwerp het museum als verbindend element van kunst, stad, de mens en historie. 
Gebruik makend van de locatie brengt het museum orde aan in de expositiezalen. Het 
museum gebouw trekt niet alle aandacht naar zich toe, het wordt geen gebouw dat als 
“citybrand” gaat strijden met de Vlissingse Boulevard, de loodsen van Rederij Damen 
en het haventje met Michiel de Ruyter, maar het gebouw mag wel opvallen binnen de 
stad. In het museumontwerp wordt gestreefd naar een uiterlijk dat raakvlak heeft met 
het industriële van het gebied. Door plekken met uitzicht op het oude en het nieuwe 
havengebied op te nemen in het ontwerp wordt de link gelegd tussen kunst en het 
maritieme. Scheepvaart is al decennia een inspiratiebron voor kunst, en is dit vandaag de 
dag nog steeds.

Het museum wil extra inkomsten genereren door een museumrestaurant, café en 
conferentieruimte. Deze ondersteunende functies moeten los van het museum kunnen 
functioneren om ook buiten openingstijden van het museum opbrengsten te kunnen 
genereren.

Scheldekwartier
In de plannen voor het Scheldekwartier is een nieuwe loopbrug opgenomen om het 
centrum verder te verbinden met de nieuw te bouwen woonwijk aan de noordkant van 
Het Dok. De kortste route van het centrum naar de brug loopt over het terrein van het 
nieuwe museum. De precieze plek van de brug staat nog niet vast, vanuit het situatieplan 
voor het museum moet een aanname gedaan worden. Aan het Dok wordt een 
promenade aangelegd waardoor een wandelgebied langs Het Dok ontstaat. Het museum 
mag deze niet onderbreken. Ook in de Toekomst zal het Scheldekwartier een belangrijke 
rol spelen in het SAIL evenement. In het museumontwerp is hier rekening mee gehouden. 
In de nabije omgeving van het museum is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. In 
het plan dient wel rekening te worden gehouden met de directe loopverbinding tussen dit 
parkeerterrein en het museum.

Kwantitatief Programma van Eisen
De oppervlakten en verhouding zijn gebaseerd op het gezamenlijk vooronderzoek 
en een onderzoek naar de grootte van musea voor hedendaagse kunst met een 
vergelijkbaar draagvlak aan bezoekers. Het onderzoek naar andere musea in Zeeland 
laat een verwacht aantal van 40.000 bezoekers per jaar zien, iets kleiner dan de 
musea uit ons vooronderzoek, vandaar ook de kleinere oppervlakte. Naar verhouding 
heeft het programma voor het Museum Moderne Kunst Vlissingen meer ruimte voor 
multifunctionele zalen, dit is gebaseerd op de aanwezigheid van multifunctionele zalen 
in andere musea in Zeeland en het overheidsbeleid dat musea financieel onafhankelijk 
dienen te worden. De 3650m2 aan overige ruimte omvat een aantal locatie-specifieke 
ontwerpkeuzes en verkeersruimten. Dit is inclusief  stijgpunten en de expeditie ruimte van 
het museum. 



15Kwantitatief Programma van Eisen  Oppervlakte Percentage Opmerkingen

Expositie     4000 

 Expositieruimte:   4000  32%  275 stoelen

Events     565  5%  2 stafleden
 Performance / converentiezaal:   500
 Projectiekamer
 Podium
 Opslag
 Technische ruimte
 Kleedkamers
 Multifunctionele overlegruimte:  65

Multifunctionele zone    300  2%
 Projectruimte   300  

Bezoekers & Service    190  2%
 Jas/Rugzak screening  100
 Kluisjes    60   
 Tickets en informatiepunt  20
 Opslag    10

Retail     300  2%
 Museumwinkel   250
 Kantoor    50    3 plekken, 
        
Eetgelegenheid    700  6%  120 stoelen
 Café/Bar    200
 Formel restaurant   130
 Keuken    370
 Catering voorbereiding  incl.
 Ontvangst    incl.
 Kantoor    incl.    2 plekken
 Afvalruimte    incl.    gekoeld
 Opslag    incl.

Kantoor     500  4%
 Administratie   130    10 plekken
 Curator, publicaties, expositie  110    12 plekken
 Educatie    30    6 plekken
 Marketing    100    8 plekken
 Conferentieruimtes   75    30 plekken
 Kantoor    30    5 plekken

Onderhoud en Operaties   230  2%  
 Beveleigingsruimte   20    1 plek
 Ondervragingstruimte   20    1 plek
 IT server en kantoor   35    3 plekken
 Opslag (seizoens)materiaal  40  
 Staff lunchruimte   65    30 plekken
 Staff Kluisjes & kleedkamers  25    2 ruimtes,
         2x25 kluisjes

Subtotaal     6570

Nader te bepalen    5000
 Lobbies
 Circulatie
 Toiletten
 Expeditie
 Installaties
 Liften, trappen, leidingschacht
 Depot

Totaal     11570
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1. Onderzoek

Vlissingen is niet alleen de toeristische stad, bekend om haar boulevard, het is een stad met 
een rijk maritiem verleden en heden. In de tijd van de VOC was Vlissingen een inspiratiebron 
voor kunstenaars Cornelis Claez van Wieringen, Hendrik Cornelis Vroom en Jan de Quelery. 
Later werd de scheepvaart inspiratie voor onder andere Hendrik Willem Mesdag, Jan 
Quelery en Ferdinant Bol. Ook hedendaagse kunstenaars gebruiken Vlissingen als bron 
van inspiratie in schilderijen, beeldhouwwerken en muziek. In Vlissingen zijn verschillende 
cultuur initiatieven aanwezig, de grootste hiervan zijn de Cultuurwerf en KIPVIS. De stad 
heeft een levendige popcultuur, en op de rest van Zeeuws Vlaanderen zijn diverse kleine 
galerieën aanwezig. In Middelburg bevindt zich een museum voor moderne kunst, de 
Vleeshal. Deze kleine los van elkaar staande initiatieven en groepen hebben moeite het 
hoofd financieel boven water te houden. De Provincie ziet graag dat de Cultuurwerf en 
de Vleeshal samengaan, om een volwaardig museum voor moderne kunst te vormen en 
tegelijk kosten te besparen. Gebaseerd op andere musea in Nederland, het draagvlak in de 
omgeving (hoeveelheid potentiele bezoekers) en het aanwezige toerisme in Vlissingen kan 
dit museum meer dan 40.000 bezoekers per jaar verwachten. 

Gemeente Vlissingen
De gemeente ondersteunt ontwikkeling van een museum voor Moderne Kunst. De stad 
is op zoek naar manieren om toeristen ook buiten het strand-seizoen en met slecht weer 
iets te kunnen bieden. Een museum voor Moderne Kunst wordt gezien als vliegwiel voor 
stedelijke vernieuwing, samenwerking tussen de culturele en sociale sector, toerisme en 
onderwijs. De bestaande samenwerking tussen het Muhka Eindhoven en de Vleeshal zal 
door een nieuw museum intensiever worden. 

Provincie Zeeland
De provincie wil van Vlissingen de cultuurhoofdstad van Zeeland maken, door de popcultuur 
aan te moedigen en evenementen zoals Sail te promoten. Een volwaardig museum voor 
moderne kunst past binnen dit beleid. 

Locatie in de stad

De eerste keuze voor de locatie is ontstaan uit een bezoek aan de stad Vlissingen. Op de 
kop van de Michiel de Ruyter Boulevard bevindt zich als laatste gebouw aan de boulevard 
een ouder woonblok. Het gebouw keert zijn rug naar de stad, en ziet er niet uit alsof het 
ontworpen is als werkelijk einde van de boulevard. Het laat geen relatie zien met de plek, 
dichtbij het standbeeld van Michiel de Ruyter, tegen het Beursplein en met uitzicht op 
de Koopmanshaven en Vissermanshaven. Het plein dat doorloopt tot ver in het centrum 
van de stad zou direct in verbinding moeten staan met de boulevard, wat betekend dat 

1.01 Locatie 1



18 een afsluitend gebouw van de boulevard de beweging van plein naar boulevard moet 
aanmoedigen en uitnodigen. In de loop van het onderzoek naar deze plek en het testen 
of een museum voor moderne kunst hier geschikt zou zijn bleek al snel dat de locatie te 
klein is voor het programma van een museum voor moderne kunst. Ondergronds is geen 
optie vanwege de daar ondergronds aanwezige kazematten van de stad, en bovengronds 
zou het betekenen dat het gebouw vele malen hoger zou worden dan de omliggende 
gebouwen. 

De tweede onderzochte locatie bevindt zich op de scheiding tussen het oude centrum van 
de stad en het terrein van rederij Damen. Op het terrein bevindt zich momenteel een groot 
parkeerterrein bedoeld voor bezoekers van het centrum en een speeltuin. De kavel is na 
sloop van huidige belendingen groot genoeg om het museum op 1 verdieping te plaatsen, 
en kan de verbinding vormen tussen het Scheldekwartier, een wijk rond Het Dok waar 
momenteel de focus van de stad Vlissingen op ligt, en de groene boulevard, die de stad 
wil promoten. De groene boulevard is een wandelroute van het station Vlissingen, langs de 
Oranjemolen, tot de Vissershaven. Het Scheldekwartier is de regio rond Het Dok. Aan Het 
Dok bestaat al sinds de middeleeuwen, en wordt gekenmerkt door de oude loodsen van 
scheepsrederij Damen. De rederij zelf is verhuisd naar de nieuwe havens, maar de ouder 
loodsen bestaan nog. Voor het gebied zijn plannen voor woningbouw en het hergebruiken 
van de oude loodsen. Het gebied moet een creatieve hotspot voor de stad worden. Aan 
het Dok is een aanlegplaats van de watertaxi gevestigd, deze verbindt het centrum met 
het treinstation, en wordt gepromoot als DE manier om kennis te maken met de stad. Bij 
het bezoek aan de stad Vlissingen bleek deze plek wel groot genoeg, maar de verbinding 
met aangrenzende percelen leverde de nodige problemen op. De locatie heeft alleen aan 
de noordkant een interessant uitzicht op de nieuwe haven. Bij dit locatiebezoek bleek een 
meer geschikte locatie direct tegen de kavel te liggen.

1.02 Locatie 2
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Op deze derde locatie, de zuidoostkant van Het Dok, tussen het dokje van Perry en de het 
parkeerterrein, zijn in het structuurplan voor het Scheldekwartier woonblokken gepland, maar 
vanwege de economische crisis zijn deze plannen uitgesteld. Het perceel heeft uitzicht op 
Het Dok, het oude centrum van Vlissingen en de nieuwe haven. De Bestaande kunstroute 
door de stad loopt langs het perceel. Een museum op deze plaats zou veel passender zijn 
dan een woonwijk, het zorgt voor een overgang tussen het woongebied en het maritieme 
heden van de stad. Momenteel wordt de kade langs dit perceel gemoderniseerd. Overal 
is de link met het maritieme verleden van de plek terug te vinden, tot en met het materiaal 
van het straatmeubilair en de straatlantaarns. Deze plek is de perfecte plek om het nieuwe 
museum voor Moderne Kunst te plaatsen.

Collectie
Om een realistische aanname voor een collectie te doen die in het nieuwe museum geplaatst 
gaat worden zijn kunstwerken geselecteerd uit de twee grotere musea/instellingen voor 
moderne kunst, de Vleeshal en de Cultuurwerf.

Vleeshal (Middelburg)
De Vleeshal geniet internationale bekendheid, door haar collectie en locatie: een gebouw 
van gotische architectuur midden in de stad Middelburg. De Vleeshal biedt kunstenaren 
een unieke uitdaging. De collectie van de Vleeshal wordt deels bewaard in het Muhka 
Antwerpen. In het verleden zijn er plannen geweest het museum in een nieuw gebouw te 
huisvesten, dit is vanwege financiële problemen nooit uitgevoerd. De Vleeshal bezit een 
groot aantal kunstwerken, waaronder werken van Marinus Boezem, Jimmie Durham, Róza 
El-Hassan en Riccardo Previdi. 

1.03 Locatie 3

1.04 (links) Jimmie Durhal - Gilgamesh
1.05 (rechts) Marijke van Warmerdam - Handstand
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De Cultuurwerf (Vlissingen)
De organisatie draagt niet alleen zorg voor de expositie van moderne kunst, heeft een 
kunstuitleen, ondersteunt diverse kunstinitiatieven (zoals festivals en concerten) en beheerd 
poppodium De Piek. Om dit mogelijk te maken beschikt de Cultuurwerf over drie locaties 
binnen Vlissingen. Naast een collectie schilderijen heeft de cultuurwerf beeldende kunst 
in beheer. De expositieruimte in de oude Willem 3 kazerne wordt vooral gebruikt voor 
tijdelijke exposities van minder grote, vaak lokale kunstenaars. Een meer uitdagende vorm 
van kunst zijn de panoramaschilderijen die momenteel vervaardigd worden in Vlissingen. 
Deze schilderijen hebben een grote omvang waarin geen kolommen mogen staan. De 
schilderijen worden ter plekke vervaardigd en het is niet de bedoeling dat ze verhuizen. 
Voor het nieuwe Museum Moderne Kunst Vlissingen is het denkbaar dat er speciaal voor 
het museum een schilderij vervaardigd wordt. 
Wanneer ruimte geboden moet worden voor de complete collectie is gekeken naar de 
extreme kunstwerken: kunstwerken met specifieke eisen voor bijvoorbeeld ruimte en licht. 
Het Museum Moderne Kunst Vlissingen moet grote ruimtes bieden voor de panorama 
schilderijen, ruimtes zonder direct daglicht voor filmkunst, voorzieningen om kunst aan 
op te hangen. Schilderijen mogen niet in direct daglicht geplaatst worden vanwege 
beschadigingen van de verf. Opvallend is de mate waarin de expositie veranderd, en de 
diversiteit van zowel de Cultuurwerf als de Vleeshal. Voor het Museum voor Moderne Kunst 
Vlissingen betekent dit een flexibele opstelling waarin wijzigingen snel en eenvoudig uit te 
voeren zijn. 

Hoofdvraag en deelvragen
Gedurende het onderzoek bleken niet alle vragen even relevant te zijn. De tweede deelvraag 
was gekoppeld aan de oorspronkelijke locatie. Toen de locatie niet geschikt bleek was de 
deelvraag ook niet meer interessant. Wanneer deze vraag aangepast wordt op de huidige 
locatie wordt de deelvraag als volgt:

Hoe bevindt het museum zich op de scheiding tussen wonen, recreatie, industrie, 
geschiedenis, heden en toekomst? 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden moet duidelijk zijn welke verschillende 
scheidingen en tegenstellingen er in de stad en op de locatie aanwezig zijn. Wanneer deze 
aspecten duidelijk zijn is het mogelijk een ontwerpbeslissing te maken. 

Verleden / toekomst / heden
Het scheldekwartier heeft door de eeuwen heen vooral een maritiem uiterlijk gehad. ‘t Dokje 
van Perry bestaat al sinds 1704. Veel recenter zijn de Timmerfabriek, de kraanbanen rond 
Het Dok, de twee hellingbanen voor de scheepbouw, de Havenkraan en Plaatwerkerij. 
Rond Het Dok stonden vroeger ook de machinefabriek en de ijzergieterij. Op de plaats 

1.06 (Links) Jeroen Jongeleen - Kunst en 
Maarschappij
1.07 (Rechts) Jo Dumon Tak - Panorama 
Walcheren Project
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van de IJzergieterij gaat het nieuwe museum gebouwd worden. Momenteel is het 
Scheldekwartier een gebied waarin een binnenstedelijke marina ontwikkeld wordt. Een 
verbeterde verbinding met binnenstad en woonwijken moet de ontwikkeling van dit gebied 
bevorderen. Het maritieme karakter van het Scheldekwartier wordt in het ontwerp voor 
het gebied behouden. De kraanbanen en havenkraan blijven bestaan, en voor de grote 
loodsen worden nieuwe bestemmingen gezocht. Tijdens Sail wordt het Dok gebruikt om 
historische schepen ten toon te stellen. In het plan voor een marina wordt deze functie 
behouden. Vanaf de kade van Het Dok is er uitzicht op de nieuwere haven van Vlissingen, 
met de nieuwe Damen loods. Scheepvaart en scheepsbouw was en is nog steeds een 
belangrijk voor de stad. De grote marineschepen die aanleggen dichtbij het Dok horen net 
zo goed bij het karakter van Vlissingen als de historische schepen die in Het Dok zelf liggen. 

1.08 (Links) Luchtfoto Het Dok 1942
1.09 (Rechts) Het Dok 2015
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Wonen / recreatie / industrie
Het Scheldekwartier ligt tegen het historisch centrum van Vlissingen. Er is een directe 
verbinding met de winkelstraat, en de parkeergelegenheid voor het museum wordt gedeeld 
met bezoekers van het centrum en toeristische trekpleisters Het Arsenaal, MuZeeum en 
de Kazematten van Vlissingen. De zuidkant van het perceel grenst aan woningen in het 
centrum. Aan de oostkant bevindt zich de parkeerplaats en de huidige Damen rederij. Vanaf 
het perceel en de kade van Het Dok is er uitzicht op de maritieme industrie van de stad. Aan 
de Noordkant hebben de industriële loodsen een recreatieve functie gekregen, en is ruimte 
voor uitbreiden van de woonwijk of meer toeristische voorzieningen. Het Scheldekwartier 
is hiermee een gebied dat nog niet duidelijk gedefinieerd is als woningbouwgebied of 
recreatief gebied. Er zijn ingrediënten van beide aanwezig, en de plannen zijn nog niet 
geconcretiseerd om aan toekomstige wensen te kunnen voldoen.

Het Museumperceel grenst dus aan recreatief gebied, woongebied en industrieel maritiem 
gebied. Het grenst, en maakt deel uit van het verleden van de stad, heeft uitzicht op het 
heden (de rederij), het verleden (‘t Dokje van Perry, de timmerfabriek en machinefabriek) en 
de toekomst (marina Het Dok). Deze verschillende aspecten komen samen op dit gebied, 
en dat mag teruggezien worden in het museumontwerp. In het ontwerp voor het Museum 
Moderne Kunst Vlissingen is ervoor gekozen deze verschillende aspecten van de stad te 
verbinden juist door ze te laten zien. Laten zien vanuit het gebouw en onder het gebouw 
door. De architectuur grijpt terug op het industriële karakter van het gebied door het gebruik 
van Beton en een zichtbare, externe draagconstructie die doet denken aan scheepskranen. 

De verbinding tussen stad en museum dient ontwerpen te worden in het museum door 
middel van gevelopeningen met uitzicht op de verschillende aspecten van de stad. Door 
dit uitzicht gericht te ontwerpen ontstaan tevens oriëntatiepunten binnen het gebouw, het 
uitzicht richting Noord, Zuid, Oost en West verschillen op deze locatie sterk van elkaar. 

In de museumarchitectuur moet het maritieme gevoel terugkomen. Dit kan door gebruik 
van materialen die refereren naar de rest van Het Dok en haar omgeving: de gecorrodeerd 
stalen kadewanden, de betonbanden waar de kraanbanen op rusten en het staal van de 
scheepskranen zelf. 

1.10 Stedelijk Programma

Wonen

Recreatie

Industrie

Museum perceel



23

1.11 Maritiem karakter Het Dok
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Zwartwitplaatje!
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Museum Moderne Kunst

Rob Goetheer

Vlissingen

Resultaat Research Driven Design



26

Isometrie
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2.01 Isometrie Museum Moderne Kunst Vlissingen
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Situatie
2.02 Situatietekening
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1. Foyer / ontvangsthal
2.  Ticket Verkoop
3. Balie Personeel
4.  Garderobe
5.  Toiletten
6. Café
7. Restaurant

8. Conferentiezaal
9. Museumwinkel
10. Vergaderruimte
11. Restauratie / preparatie
12. Personeelsruimte
13. Printers
14. Onbetaalde Expositie

15. Betaalde Expositie
16.  Expeditie
17. Depot / Opslag
18. Technische- / Installatieruimte

Plattegronden

            1.                  1.                        3.

2.03 Plattegrond Begane Grond
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            1.                  1.                        3.
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1. Foyer / ontvangsthal
2.  Ticket Verkoop
3. Balie Personeel
4.  Garderobe
5.  Toiletten
6. Café
7. Restaurant

8. Conferentiezaal
9. Museumwinkel
10. Vergaderruimte
11. Restauratie / preparatie
12. Personeelsruimte
13. Printers
14. Onbetaalde Expositie

15. Betaalde Expositie
16.  Expeditie
17. Depot / Opslag
18. Technische- / Installatieruimte

               8.        14.        11.           11.             11.      17.            11.

                                        10.

           
           1.                2.        13.       

          6.          7.      9.     4.         10.       12.       12.     12.       4.      12.

5.

5.

2.04 Plattegrond Eerste Verdieping



33

5.

5.

               8.        14.        11.           11.             11.      17.            11.

                                        10.

           
           1.                2.        13.       

          6.          7.      9.     4.         10.       12.       12.     12.       4.      12.
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1. Foyer / ontvangsthal
2.  Ticket Verkoop
3. Balie Personeel
4.  Garderobe
5.  Toiletten
6. Café
7. Restaurant

8. Conferentiezaal
9. Museumwinkel
10. Vergaderruimte
11. Restauratie / preparatie
12. Personeelsruimte
13. Printers
14. Onbetaalde Expositie

15. Betaalde Expositie
16.  Expeditie
17. Depot / Opslag
18. Technische- / Installatieruimte

          15.             15.

          15.             15.

2.05 Plattegrond Tweede Verdieping
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          15.             15.

          15.             15.
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          15.             15.

          15.             15.

1. Foyer / ontvangsthal
2.  Ticket Verkoop
3. Balie Personeel
4.  Garderobe
5.  Toiletten
6. Café
7. Restaurant

8. Conferentiezaal
9. Museumwinkel
10. Vergaderruimte
11. Restauratie / preparatie
12. Personeelsruimte
13. Printers
14. Onbetaalde Expositie

15. Betaalde Expositie
16.  Expeditie
17. Depot / Opslag
18. Technische- / Installatieruimte

2.06 Plattegrond Derde verdieping
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          15.             15.

          15.             15.
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1. Foyer / ontvangsthal
2.  Ticket Verkoop
3. Balie Personeel
4.  Garderobe
5.  Toiletten
6. Café
7. Restaurant

8. Conferentiezaal
9. Museumwinkel
10. Vergaderruimte
11. Restauratie / preparatie
12. Personeelsruimte
13. Printers
14. Onbetaalde Expositie

15. Betaalde Expositie
16.  Expeditie
17. Depot / Opslag
18. Technische- / Installatieruimte

                       17.      17.

                               
    18.       18.            18.  

                       17.      17.     
 

2.07 Plattegrond Kelder / Kruipruimte
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18.

                       17.      17.

                               
    18.       18.            18.  

                       17.      17.     
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Gevels

2.08 Noordgevel
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2.09 Zuidgevel
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2.10 Oostgevel
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2.11 Westgevel
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Doorsnedes

2.12 Langsdoorsnede 1
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2.13 Langsdoorsnede 2
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2.14 Dwarsdoorsnede 1
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2.15 Dwarsdoorsnede 2
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2.16 Dwarsdoorsnede 3
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Situering

Gemeente Vlissingen wil het reizen via watertaxi van het station naar het centrum promoten 
bij bezoekers van de stad. De oostelijke onderdoorgang van het museum loopt in een rechte 
lijn naar de nieuwe aanlegplaats van de watertaxi. Om de noordzijde van Het Dok ook voor 
voetverkeer bij het centrum te betrekken heeft de gemeente de wens geuit een fietsers/
voetgangersbrug aan te leggen. De Westelijke onderdoorgang van het gebouw loopt in 
een rechte lijn naar deze brug. De Noordgevel ligt op parallel aan de kade, op dezelfde 
afstand als andere gebouwen aan Het Dok. De ruimte die aan de zuidkant overblijft, wordt 
het begin en eind van de bestaande beeldenroute door Vlissingen. Het plein wordt verder 
vrij gehouden als kunst- en evenementenplein.

2.17 Plan situatie Museum Moderne Kunst 
Vlissingen

 1. Het Dok
 2. Nieuwe brug over Het Dok
 3. Auto-/fietsbrug
 4. ‘t Dokje van Perry
 5. Nieuwe plein
 6. Centrum aansluiting
 7. Bestaande Parkeergelegenheid

2.18 De bestaande beeldende route sluit aan bij 
de locatie van het museum en zal een start en 
eindpunt worden.

   1.  
        2.  
 
                3.

         4.         

   5.     

6. 7.



59Plaats genomen foto / render Foto Juli 2015 Render ontwerp

2.19 fotolocatie 1: uitzicht over Het Dok 2.20 Huidige uitzicht Het Dok vanaf de 
parkeergarage

2.21 Het museum als nieuw uiteinde van het Dok 
en overgang naar het nieuwe havengebied

2.22 Fotolocatie 2: uitzicht over ‘t Dokje van Perry 2.23 Het middeleeuwse Dokje Van Perry 2.24 Het plein aansluitend op ‘t Dokje van Perry

2.25 Fotolocatie 3: uitzicht vanaf de auto-/fietsbrug 
op Het Dok

2.26 De nieuwe kade wordt momenteel aangelegd 2.27 Het Museum houd dezelfde afstand tot de 
kade als andere gebouwen aan Het Dok
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Het gebouw is zowel in lengte als breedterichting spiegelsymetrisch. Deze symmetrie gaat 
door tot elk afzonderlijk stramien op zich en in de plattegronden. De verdiepingshoogte 
is gelijk over het hele gebouw, ookal vraagt een entree hier functioneel niet om, dit geeft 
een rustig, duidelijk en strak uiterlijk. Ook maakt dit een mate van standaardisatie mogelijk. 
In het gevelbeeld ligt de nadruk op de staalkabels die het gebouw dragen, gevolgd door 
de horizontale lijnen ter plekke van de verdiepingsvloeren. De Gevel ligt ter plekke van de 
vloer een stukje verdiept om deze extra nadruk te geven. De Zuidgevel en Noordgevel zijn 
ondoorzichtig, terwijl Oost en Westgevel wel transparant zijn.

Morfologie

2.28 Symmetrie en herhaling van dimensies in de 
Zuid- en Noordgevel

2.29 Symmetrie en herhaling van dimensies in de 
Oost- en Westgevel



612.30 Een gebouw gekenmerkt door herhaling en 
ritme, versterkt door de externe draagconstructie
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Expositieruimte:    

Events
 Conferentiezaal:
 Podium
 Opslag
 
Multifunctionele zone
 Projectruimte

Bezoekers & Service
 Garderobe en kluisjes
 Tickets en informatiepunt
 
Retail
 Museumwinkel
 
Eetgelegenheid
 Café / Bar
 Formeel restaurant
 Keuken
 Opslag 

Kantoor
 Administratie
 Curator, publicaties, expositie
 Educatie
 Museumshop
 Restaurant
 Marketing
 Conferentieruimtes
 Preparatie/reparatie

Onderhoud en Operaties
 Printerruimte
 Opslag (seizoens)materiaal
 Staff lunchruimte
 Staff Toiletten

Nader te bepalen
 Circulatie
 Toiletten publiek
 Expeditie
 Installaties en schachten
 Kunst Depot

Totaal

Programmatische opbouw

Oppevlakte in m2  Percentage 

5228   51,5%

330   3,2%
 302
 18
 10

396   3,9%
 396

140   1,4%
 110
 30
 
242   2,4%
 242

362   3,6%
 176
 140
 40
 6

570   5,6%
 63
 63
 93
 15
 15
 18
 15
 288
 
421   4,1%
 48
 230
 95
 48

2458   24,2%
 500
 48
 38
 912 
 960

10147   100%

Functies:

Verkeersruimte

Personeelsruimte

Ondersteunende functie

Museum+

Expositieruimte

Opmerkingen

Plus evt. Projectruimte van 396

Ook geschikt voor onbetaalde expositie

Opslag in personeelsgebied

PVE eis veel te groot aangenomen
Plus opslag in personeelsgebied

een deel van de kelder

Inclusief liften en trappenhuizen

109 per verdieping, kelder incl. 340 
kruipruimte

Naar verhouding heeft het museum moderne kunst Vlissingen een grote expositieruimte. 
Dit heeft er mede mee te maken dat de verkeersruimte dankzij een vrije indeling van de 
expositie minimaal is. Er is gekozen het depot en de opslag ondergronds te plaatsen. 
Het Depot is op deze manier beschermd van sterke temperatuurwisselingen, daglicht en 
extreme situaties (mocht er brand ontstaan in het bovenliggende museum.) Op de Begane 
grond van het museum bevinden zich alleen verkeersruimtes. De kleine basis die het 
gebouw heeft laat toe dat bezoekers van Vlissingen niet onderbroken worden in hun weg 
van het centrum naar het Dok, of de watertaxi naar het centrum. De eetgelegenheid is 
kleiner dan het Programma van Eisen aangaf, dit heeft ermee te maken dat de keuken te 
groot aangenomen was (370m2). 
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2.31 Verdeling in functies
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Circulatie

Het museumgebouw is toegankelijk via één van de drie kernen. De middelste en westelijke 
kern bieden toegang tot bezoekers van het museum, de conferentiezaal, het café en het 
restaurant, de oostelijke kern is de entree voor medewerkers, leveranciers en ingang voor 
kunstwerken. 

Op de eerste verdieping is het bezoekers (publieke) deel afgescheiden van het private 
deel. De Conferentiezaal, projectzaal en het café/restaurant zijn onafhankelijk van de 
openingstijden van het museum en kunnen apart afgesloten worden. De toegang tot de 
expositie begint het het kopen van een ticket bij de balie, gevestigd aan het de middelste 
gebouwkern. Direct naast de balie zijn de garderobe en de museumwinkel gevestigd. 
Via de balie kan de bezoeker ook direct naar het restaurant waar ook de toiletten voor 
bezoekers zijn, en wanneer open naar de projectzaal. De trap en lift bieden na het kopen 
van een ticket toegang tot de expositie, die zich op de tweede en derde verdieping van het 
gebouw bevind. 

De conferentiezaal en projectzaal zijn aan de noordkant van het gebouw gesitueerd waar 
direct zonlicht geen probleem vormt. In het restaurant is direct zonlicht wel wenselijk, 
daarom is deze aan de zuidkant geplaatst.

De tweede en derde verdieping zijn geheel gewijd aan het exposeren van kunst. De centrale 
kern is voor bezoekers de enige manier om van de ene naar de andere expositievloer te 
komen. De meest oostelijke kern is wel een doorgang voor de bezoekers, maar de grote lift 
en trap zijn alleen middels een systeem met pasjes voor medewerkers toegankelijk. In geval 
van nood kan deze trap als noodtrap gebruikt worden. tussen de kernen zijn twee vides die 
de twee expositievloeren met elkaar verbinden. Dit betekend extra daglicht, en een hoge 
ruimte voor extreem grote kunstwerken op de eerste expositievloer, en een uitkijkpunt van 
de tweede op de eerste expositievloer. 

Door de lift zo te programmeren dat deze altijd stopt op vloer 1 kunnen bezoekers niet 
ongemerkt zonder kaartje bij de expositie komen (de balie staat in directe verbinding met 
lift en trap).

De garderobe, museumwinkel en het restaurant zijn direct met elkaar verbonden waardoor 
voorzieningen gedeeld kunnen worden en bezoekers aangemoedigd worden na de 
expositie nog een kopje koffie te drinken of een kijkje te nemen in de winkel.

Personeel, kunst en goederen bewegen zich via de meest oostelijke kern van het gebouw. 
Deze heeft een grotere lift, geschikt voor kunstwerken en staat in directe verbinding met 
het depot. De ruimtes voor preparatie en reparatie bevinden zich aan de noordkant van het 
gebouw, waar direct daglicht geen probleem vormt. 
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2.32 Routing Bezoekers en Personeel
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Expositie

Het concept van de twee wanden met 
daarin alle voorzieningen die dienst doen 
aan het museum werkt het beste wanneer 
de beide vleugels met daarin de expositie 
ononderbroken zijn. De manier om hier 
kunst te exposeren die het beste past in 
deze ononderbroken structuur is zoals die 
van het Louvre Lens en het Sao Paulo 
Museum of Art (MASP). Beide musea 
worden gekenmerkt door een langgerekte, 
vrije indeling zonder wanden of kolommen. 
Elk kunstwerk is geplaatst op een eigen 
sokkel of heeft een eigen wand. Op deze 
manier kan de bezoeker dwalen door de 
kunsthal en heeft deze een vrije keuze in 
routing door de expositiehal. 

Tijdens het bezoeken van de expositie heeft 
de bezoeker een aantal pauzemomenten, 
momenten om even naar buiten te 
kijken of door de vide te kijken naar de 
andere bezoekers van de expositie. 
Deze momenten geven duidelijkheid in 
de plattegrond en verbind kunst met de 
buitenwereld en verschillende kunstvormen 
met elkaar.   

               1.           2.       3.

2.33 Expositievloer

 1. Toegang bezoekers
 2. Toegang Personeel & Noordtrap
 3. Toevoer Kunstwerken

2.34 Sao Paulo Museum of Arts (MASP), 
kunstwerken bevestigd aan glazen panelen met 
een hardstenen sokkel

3.35 Louvre Lens, de bezoeker mag dwalen van 
kunstwerk naar kunstwerk, er is geen gedwongen 
route. 
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2.36 De vide als centraal punt in de expositie

2.37 Ieder kunstwerk een eigen voetstuk
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Licht

Daglicht komt het gebouw binnen door de translucente, dubbele gevel aan de Noord en 
Zuidkant van het gebouw, via de smalle lichtstrook in het dakvlak en via de vide in de kern 
van het gebouw. In de plattegrond is er rekening gehouden met de plaatsing van functies 
in verhouding tot hun behoefte aan daglicht.

2.38 Doorsnede met daglichttoetreding (rechts = 
zuidkant). 

2.39 het atrium draagt bij aan difuse 
daglichttoetreding op de expositievloeren
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Het directe daglicht uit het zuiden wordt 
gefilterd door twee lagen translucent (wit) 
glas. ‘s avonds is het mogelijk lichten te 
laten branden tussen deze twee lagen om 
voldoende licht binnen te krijgen. 

2.40 De twee lichtbrekende lagen in detail 
weergegeven. Voor extra voorzieningen (extra 
verlichting of zonwering) is voldoende ruimte 
aanwezig)
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Constructieve opzet

De betonkern is de basis van het gebouw. 
De kern draagt betonnen een betonnen juk. 
De vloer wordt gedragen door een stalen 
balk. Deze wordt aan de ene kant opgelegd 
in de betonkern van het gebouw, en hangt 
aan de andere kant middels staalkabels aan 
het juk op het gebouw. 

De vloer bestaat uit raadliggers met daarop 
een vloersysteem van houten panelen. De 
raadliggers zorgen voor grote flexibiliteit 
voor leidingwerk.

De zuid en noordgevel bestaan uit een 
buitenste laag translucent glas, deze maakt 
het gebouw wind- en waterdicht, en open 
ruimte als buffer en waar optioneel extra 
verlichting geplaatst kan worden, en een 
glazen wand aan de binnenkant van het 
gebouw.

De Oost- en Westgevel zijn niet translucent 
om zo uitzicht te bieden op aan de oostkant 
de nieuwe haven van Vlissingen en aan de 
westkant ‘t Dokje van Perry, het centrum en 
het scheldekwartier.

2.41 Isometrie opbouw constructief
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Installatietechnische opzet

Luchttoevoer vindt plaats aan de gevel 
van het gebouw en komt via de vloer in de 
ruimte. Ook de verwarming van deze lucht 
vindt plaats aan de gevel. Afzuiging vindt 
plaats aan de kern van het gebouw. De 
vide draagt bij aan een luchtstroom richting 
de kern van het gebouw door stijgende 
opgewarmde lucht. 

2.42 Doorsnede ventilatieprincipe
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3.21 3D ventilatieprincipe

2.43 Gebouwsnede met ventilatieprincipe



74 Het gebouw heeft twee grote 
leidingschachten en vier kleinere. De extra 
hoogte van de kern laat toe dat op het dak 
de ventilatie toe- en afvoer uit het zicht 
geplaatst kunnen worden, bovenop de 
leidingschachten. Voor overige installaties 
is er in de kern plaats in de kelder. Een 
kruipruimte onder de kern verbindt de 
leidingschachten en bied toegang tot de 
onderkant van de liften in het gebouw. 
De installatieruimte is gescheiden van het 
depot door wanden van 700mm beton. 

2.44 Leidingschachten Ventilatie



75De water behoevende- en afvalwater 
producerende voorzieningen bevinden zich 
in de kern van het gebouw, waardoor de 
afstand van afvoer tot standleiding zo klein 
mogelijk is. Waterleidingen (en eventueel 
gas voor de keuken) gaan door dezelfde 
ventilatieschachten als ventilatie kanalen.

2.45 Leidingschachten Water en afvalwater
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Materialisering
De kern van het gebouw bestaat uit INSITU 
gestort beton. Voor de dragers op het dak 
geld dat ze geprefabriceerd zullen moeten 
worden, dit beton moet qua uiterlijk gelijk 
zijn aan de kern van het gebouw. De glazen 
kopgevel aan de oost- en westkant bestaat 
uit gehard glazen platen. De ramen sluiten 
op elkaar aan door een kitnaad, aan de 
boven en onderkant zijn ze in een kozijn 
bevestigd. De glazen wanden aan de Zuid- 
en Noordkant zijn gemaakt van gehard glas 
met één of meerdere translucente lagen. 
De ramen binnen worden bevestigd door 
middel van rozetten. In het aanzicht zijn 
verder de UPE profielen zichtbaar, deze 
krijgen een witte kleur. 

2.46 Oostgevel aanzicht

2.47 Zuidgevel aanzicht
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Detaillering

2.48 Detail 1

1.

2.

3.

1. Betonwand 700mm
2. Dakvenster op betonwanden
3. Betonnen juk
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1. Betonnen Juk
2. Ingegoten staalverbinding
3. Gegoten draadeind staal
4. Staalkabel 12mm diameter

2.49 Detail 2

1.

2.

4.

5.
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1. Betonwand 700mm
2. IPE600, geïsoleerd
3. Raadligger 
4. Verlaagd geisoleerd plafond

2.50 Detail 3

1.
2.

3.

4.
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2.51 Detail 41. 2x UPE600 met isolatie ertussen
2. IPE600, geïsoleerd
3. Raadligger 
4. Verlaagd geisoleerd plafond
5. Staalkabel 12mm diameter
6. Gegoten draadeind staal
7. Staalstrips 20mm dik, gelast op IPE

2.

4.

3.

1.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

8. Translucente gevel gehard glas
9. Translucent gehad glas
10. draagconstructie glas binnen
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2.52 Detail 51. Betonwand 700mm
2. IPE600, geïsoleerd
3. Raadligger 
4. Verlaagd geisoleerd plafond

1.
2.

3.

4.
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2.53 Detail 61. 2x UPE600 met isolatie ertussen
2. IPE600, geïsoleerd
3. Raadligger 
4. Verlaagd geisoleerd plafond
5. Staalkabel 12mm diameter
6. Gegoten draadeind staal
7. Staalstrips 20mm dik, gelast op IPE

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

8. Translucente gevel gehard glas
9. Translucent gehad glas
10. draagconstructie glas binnen
11. Convectorput

11.
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2.54 Detail 71. Betonwand 700mm
2. IPE600, geïsoleerd
3. Raadligger 
4. Verlaagd geisoleerd plafond

1.
2.

3.

4.
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2.55 Detail 81. 2x UPE600 met isolatie ertussen
2. IPE600, geïsoleerd
3. Raadligger 
4. Verlaagd geisoleerd plafond
5. Staalkabel 12mm diameter
6. Gegoten draadeind staal
7. Staalstrips 20mm dik, gelast op IPE

2.

4.

5.

6.

7.

8.9.

10.

8. Translucente gevel gehard glas
9. Translucent gehad glas
10. draagconstructie glas binnen
11. Convectorput

11.
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2.56 Detail 91. Aanzicht UPE600
2. 2xUPE600, met isolatie ertussen
3. Raadligger 
4. Gehard Glazen gevel

1. 2.

3.

4.
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2.57 Detail 101. Aanzicht UPE600
2. 2xUPE600, met isolatie ertussen
3. Raadligger 
4. Gehard Glazen gevel

1. 2.

3.

4.
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2.58 Detail 111. 2xUPE600, met isolatie ertussen
2. Raadligger
3. Gehard Glazen gevel

1.

2.

3..
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2.59 Detail 121. Staalkabel 12mm doorsnede
2. Constructie binnenglas
3. Translucent glas gehard
4. Gehard glas
5. Onderhoudsdeur tussenruimte

1.

2.

3.

4.

5.
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2.60 3D Detail 12
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De deuren in de glazen binnengevel hebben 
hetzelfde uiterlijk als de rest van de gevel, 
door de dragende rozetten waarbij het 
schanier in de onderhoudsruimte zit.

2.61 3D Detail 13
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Sfeerbeelden
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2.62 Sfeerbeeld 1
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2.63 Sfeerbeeld 2
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2.64 Sfeerbeeld 3
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2.65 Sfeerbeeld 4
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Conclusie & Reflectie

Op de plaats van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst Vlissingen komen heden, 
verleden, wonen, recreatie, industrie en recreatie samen. Dit verbindend punt in de stad 
bestaat al, maar is op het moment een leeg veld, een vlak dat de elementen scheid in 
plaats van samenbrengt of benadrukt. Het Museumgebouw werkt als een kijkdoos: het 
is een scheiding op de plaats, waardoor de openingen in de wanden benadrukken dat 
er verschillende aspecten samenkomen. Het museum maakt deel uit van de stad op het 
maaiveld, en verhoogd zich boven de stad op de expositievloeren. Door de expositievloeren 
vrij te houden van elk ander programma heeft de bezoeker hier volledige toegang. Het vrije 
gevoel dat dit geeft is doorgezet in de manier van exposeren. De open west en oostgevel 
bieden een blik over de stad, met aan de ene kant het verleden, het wonen, het centrum 
en de recreatie, en aan de andere kant het maritieme, de industrie en de toekomst. Het 
gebouw past met haar materialisering en draagconstructie bij het maritieme verleden en 
heden van de locatie. De locatie bied kunstenaars de uitdaging kunst te maken die een 
directe relatie aangaat met het maritieme heden en verleden. De kunst draagt op deze 
manier bij aan de stad: het geeft plaatsen als de oude loodsen en ‘t Dokje van Perry extra 
inhoud wanneer ze gezien worden vanuit het museum, met gerelateerde of contrasterende 
kunstwerken ernaast. De constructie in samenhang met de strakke, sobere materialisering 
maakt de uitstraling van het gebouw, zowel binnen als buiten. 

Rob Goetheer

Waar ik vooral blij mee ben in dit ontwerp is hoever ik het uit heb kunnen werken, en hoe 
ver alles met elkaar samenhangt, van detail tot constructie, installatietechniek, programma  
tot en met de uitstraling die dit geeft. Dit ontwerpproject heb ik veel over mezelf geleerd, 
over mijn groeipunten en sterke punten. Mijn bouwmanagementachtergrond zorgde vooral 
in het begin van het ontwerpproces voor een moeizame start. De kennis over bestaande 
architectuur ontbrak en het gevoel waarom bepaalde ontwerpkeuzes wel of niet werkten 
was iets waar ik veel moeite mee had. Verder in het proces heb ik juist profijt gehad bij mijn 
vooropleiding, waardoor onderwerpen als installatietechniek, programmatische opbouw en 
bouwtechniek heel snel vertaald konden worden van concept naar technische uitwerking. 
De samenhang tussen deze onderwerpen vind ik danook goed geslaagd. Op het gebied 
van architectuurkennis wil ik meer ervaring opdoen om ook de opstart van het creatieve 
proces meer soepel te laten verlopen. Het project Museum voor Moderne Kunst Vlissingen 
is voor mij een waardige uitdaging geweest om mijn opleiding architectuur af te sluiten, en 
ik ben trots op het eindproduct. 
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