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Een ontwerp voor een leegstaand industrieterrein dat in de toekomst ontwikkeld zal worden als het centrum voor kunst en cultuur van 

Vlissingen. Het museum vormt hierin het hart van dit gebied en faciliteert de verschillende organisaties en kunst van Vlissingen en sluit met 

de architectuur aan op de karakteristieke eigenschappen en geschiedenis van deze locatie.

Een modern museum in de industriële traditie van Vlissingen

Museum voor Moderne Kunst Vlissingen





Voor u ligt het afstudeerverslag ‘MMK Vlissingen’. Dit verslag is geschreven in het kader van 

mijn afstuderen aan de opleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische 

Universiteit in Eindhoven (TU/e). Van februari 2015 tot en met januari 2016 heb ik het 

afstudeertraject doorlopen, waarin vanaf juni 2015 het individuele onderzoek startte. Dit 

verslag geeft hiervan het complete overzicht. 

De opdracht bij aanvang van het afstudeertraject was het ontwerpen van een Museum voor 

Moderne Kunst: een lastige, maar hele mooie opgave. Na een uitvoerig onderzoek naar 

verschillende musea voor Moderne Kunst in Europa heb ik individueel een ontwerp mogen 

maken voor een Museum voor Moderne Kunst en hierbij enorm veel kennis opgedaan en 

hier veel plezier aan beleefd. 

Ik wil dan ook via deze weg mijn begeleiders, collega studenten en natuurlijk iedereen die 

mij op welke manier dan ook heeft geholpen tijdens dit jaar enorm bedanken. Mede dankzij 

jullie is dit verslag geworden wat het nu is en hoop ik dat het u net zoveel plezier brengt als 

het mij heeft gebracht. 

Ik wens u veel leesplezier toe.

Gregor Roovers

Eindhoven, 27 januari 2016

Voorwoord
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10 Het Museum voor Moderne Kunst Vlissingen is ontworpen op de plek van het voormalige 

industrieterrein De Schelde. Dit industrieterrein is niet meer in gebruik sinds de industrie 

uit de stad is vertrokken en is door de gemeente aangewezen als toekomstig centrum 

voor de kunst en cultuur. Het museum zal bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied 

tot kunst- en cultuurgebied. Door de aanwezigheid van een aantal historische gebouwen 

is het verleden nog steeds aanwezig op dit terrein en het museum sluit op dit verleden 

aan door de ontwerpstrategie. De basis voor het ontwerp is de industriële hallenstructuur. 

Hiermee wordt gerefereerd naar het industriële verleden van de locatie. Binnen deze hallen 

wordt de kunst optimaal geëxposeerd, kunnen de bezoekers de kunst uitstekend ervaren 

en kan het personeel fi jn werken. 

Vanaf het museum zijn de verschillende historische en karakteristieke gebouwen uit 

de omgeving goed zichtbaar. Zo zijn de loodsen van Damen, het Dokje van Perry, de 

Machinefabriek, de Timmerfabriek en het hoofdkantoor van de Schelde de bekendste 

gebouwen in de directe omgeving. Deze zijn op verschillende plaatsen vanuit het museum 

goed zichtbaar. De publieke zones van het museum (het restaurant, de entreehal en de 

multifunctionele ruimte) kijken uit over de haven en de scheepsbouw van Damen. Vanuit de 

expositiezalen zijn uitzichten gefaciliteerd naar de vijf genoemde iconen. 

Het museum is ontworpen volgens het industriële hal concept. Deze hallen zijn ieder op 

dezelfde manier ingedeeld. De begane grond huisvest de publieke functies (oostzijde) en 

de personeelsfuncties (westzijde) en de eerste verdieping is volledig expositieruimte. De 

middelste hal is de centrale hal waar men binnenkomt. Vanuit hier kunnen de bezoekers en 

het personeel naar de andere hallen. Deze expositieruimtes zijn volledig vrij van constructie 

of andere elementen waardoor allerlei verschillende exposities mogelijk zijn. Bij het 

exposeren van moderne kunst is grote fl exibiliteit een vereiste. Deze ruimtes vormen een 

natuurlijke routing waarbij de bezoeker altijd weer terug komt bij de entreehal. 

In dit ontwerp is de connectie met de geschiedenis en karakteristieke gebouwen rondom 

de locatie is zo groot mogelijk. Deze connectie wordt gevormd door zichtlijnen naar deze 

gebouwen en door aan te sluiten op het industriële karakter van deze gebouwen. Op deze 

manier vormt dit museum een optimaal expositiegebouw voor Vlissingen. 

Samenvatting



11The Centre for Contemporary Art in Vlissingen is designed on the former industrial site of 

the ‘De Schelde’ factory. This site is no longer in use, because the industry moved out of 

the city. This site is declared to be the future center of art and culture by the municipality 

Vlissingen. The museum will contribute to this development. Due to the presence of some 

historic buildings the history of this site is still sensible. The museum connects to this 

industrial history with its design concept: the industrial hall structure. This design strategy 

refers to the industrial history of the location. Within this structure the exhibition of the art is 

optimized, the visitors can experience the art excellently and the staff can work effi ciently. 

The different historic and characteristic buildings of the former industrial site can be seen 

from the museum. The famous elements in the site are the shipyard of Damen, the harbor 

of Perry, the Machinefactory, the Timberfactory and the Schelde headquarters. These 

elements are visible from different locations in the museum. From the public areas in the 

museum (the restaurant, the entrance hall, and the multifunctional space) the harbor and 

the shipyard of Damen can be seen. The other elements can be seen from the exhibition 

spaces on certain moments. 

The design of the museum is based on the industrial hall concept. These halls are all 

structured similarly. The staff functions (west-side) and public functions (east-side) are 

located on the ground fl oor and the complete fi rst fl oor is devoted to the exhibition spaces. 

De middle hall is the central hall and functions as entrance hall. This is the central space 

from which the other halls can be accessed. The exhibitions spaces are completely open 

without construction or other elements in the space. For the exhibition of modern art 

fl exibility is essential. The exhibition spaces form a natural routing through the exhibition 

halls and lead the visitors back to the entrance hall. 

The connection between the museum and the history and characteristic buildings on the 

site is a signifi cant part of the design of the museum. This connection is created by the 

visual connection with the buildings and by connecting to the industrial character of these 

buildings. By doing so this museum is the ideal exhibition building for Vlissingen. 

Summary
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Introductie

Het onderzoek ‘MMK Vlissingen’ is opgedeeld in twee verschillende fases. De eerste fase 

(periode februari 2015 – mei 2015) bevat het gezamenlijke onderzoek. Dit gezamenlijk 

onderzoek laat de typologische ontwikkeling van het museum voor Moderne Kunst zien 

(door middel van literatuurstudies en case-studies). Daarnaast zijn vijf verschillende musea 

geanalyseerd. In dit onderzoek is de nadruk gelegd op musea die ondanks de nieuwe 

technologische ontwikkelingen en trends, zich bescheiden opstellen en toch een open 

karakter hebben naar kunst en omgeving (bijvoorbeeld het Louvre in Lens en het Beyeler in 

Riehen). Deze gebouwen streven naar een intellectuele abstractie met eenvoudige vormen 

en met het minimaliseren van de uiterlijke verschijning, wat gepaard gaat met een actief 

contextualisme en een effi ciënte programmatische opbouw.

De tweede fase bevat het individuele onderzoek (periode juni 2015 – januari 2016). Het 

individuele onderzoek zal hier uitvoerig behandeld worden. Via de onderzoeksvraag en de 

bijhorende onderzoeksmethodes en doelstellingen zal het resultaat worden besproken. 

Het verslag geeft op deze manier een uitvoerig overzicht van het complete afstudeertraject. 

Motivatie

In de recente publicaties ‘De waarde van cultuur’ en ‘No Culture, No Europe’ stelt Pascal 

Gielen dat cultuur niet de bovenbouw, maar de onderbouw is van de samenleving. Kunst 

is verre van elitair. Zonder een actuele en gedeelde cultuur is er geen fundament voor een 

voorspoedige sociale en economische ontwikkeling.1 Het aantal musea, vooral het aantal 

particuliere kunstmusea, neemt enorm toe (Eerenbeemt, 2015). Vermogende ondernemers 

investeren fors in deze wereldwijde trend om deze musea op te richten. Zo zijn er in 

Duitsland 15 kunstmusea in 10 jaar tijd opgericht en zo staan er in Nederland ook twee 

musea op stapel.2 De kunst vraagt daarbij om een gebouwontwerp waarbij de verschillende 

vormen van kunst (schilderijen, sculpturen en installaties) hierin passen. Daarnaast is de 

juiste inpassing en uitstraling van het gebouw in de omgeving ook belangrijk. 

Dit onderzoek kan bijdragen aan deze trend door een goed ontwerp en goede uitgangspunten 

te ontwikkelen. Dit ontwerp en deze uitgangspunten kunnen dan bijdragen aan een goed 

ontwerp voor deze musea. In dit onderzoek zullen dus ontwerpuitgangspunten onderzocht 

worden die ook voor andere museumontwerpen bruikbaar zijn (zoals lichtgebruik en 

routing). 

Fascinatie

De architectuur van het museum kent twee verschillende richtingen; enerzijds het gebouw 

dat zich bescheiden opstelt en daarmee de aandacht richt op de kunst en daartegenover 

het gebouw dat als architectonisch statement gebruikt wordt. Dit architectonisch statement 

heeft dan als doel de aandacht te trekken van het publiek. Vanuit de gezamenlijke 

gebouwanalyse is een aantal ontwerpuitgangspunten naar voren gekomen. Deze 

1 Deze aanleiding komt uit de ontwerpopgave 

opgesteld aan het begin van het afstudeerproces. 

Dit is de aanleiding geweest voor het gezamenlijke 

onderzoek, maar is ook de aanleiding voor het 

individuele onderzoek.

2 Het volledige artikel van Marc van de Eerenbeemt 

is terug te lezen op: http://www.volkskrant.nl/

beeldende-kunst/particuliere-kunstmusea-bezig-

aan-een-stormachtige-opmars~a4038244/.



14 uitgangspunten zijn gebaseerd op de ontwerpuitgangspunten van de geanalyseerde 

gebouwen. De musea hebben een bescheiden architectuur en gaan op in de omgeving, 

in een landschappelijke, maar ook een stedelijke context. De relatie tussen de architectuur 

en de omgeving is daarbij belangrijk.

De verhouding tussen de kunst en de architectuur is door de bescheiden opstelling in 

balans. De architectuur is niet onderdanig aan de kunst, maar het bedrukt de kunst ook niet. 

Doordat de musea moderne kunst exposeren, is het ontwerp van de ruimtes erg belangrijk. 

De manier waarop het daglicht of kunstlicht gebruikt wordt of de ruimte binnenkomt en 

in welke mate is hierbij essentieel. Het gebruik van licht speelt een belangrijke rol bij de 

ervaring van kunst. Schilderijen en sculpturen vragen om natuurlijk licht, waarbij direct 

zonlicht geweerd dient te worden om schade aan de kunst te voorkomen. Het diffuus 

binnenbrengen van het daglicht zal de basis zijn voor de lichtbehandeling in het ontwerp. 

Daarnaast is het belangrijk dat alle soorten kunst tentoongesteld kunnen worden, hierbij is 

de fl exibiliteit belangrijk. Sculpturen vragen bijvoorbeeld om andere ruimtes dan bijvoorbeeld 

installaties. Deze verschillende exhibities moeten mogelijk zijn.

Uit persoonlijke interesse is het belangrijk dat het museum naast de exposerende ook een 

maatschappelijke en sociale functie heeft. Daarbij lijkt het me interessant om het museum in 

te zetten in een stad waarbij het museum een toeristische trekpleister wordt en hiermee een 

bepaalde achtergestelde locatie een nieuwe attractie kan geven en daarmee een bijdrage 

kan leveren aan een stedelijke ingreep/opwaardering. Zoals bij de motivatie genoemd is 

er zonder actuele en gedeelde cultuur geen fundament voor een voorspoedige sociale en 

economische ontwikkeling. Het museum speelt hierbij dus een belangrijke rol als podium 

voor deze cultuur.

Het gebied waar het museum in komt te staan heeft bij voorkeur een belangrijke historische 

betekenis voor de stad en haar inwoners en is deze functie in de tijd verloren. Door met een 

museum (en eventueel andere projecten) bewust aan deze geschiedenis te herinneren en 

een nieuwe invulling hier aan te geven, zal deze geschiedenis en betekenis niet verloren 

gaan. De architectuur van het museum speelt hierbij een belangrijke rol. Deze architectuur 

kan de geschiedenis terug laten komen in het gebouw door bijvoorbeeld materiaalgebruik 

of vormentaal. Ten slotte is de routing en de plaatsing van de ruimtes een belangrijk element 

binnen het museum, naast het eerder genoemde dag- en kunstlicht, gebruikt in de ruimtes. 

De plaatsing van de ruimtes en de overgangen van de ene naar de andere ruimte zijn 

elementen die onderzocht worden. Deze elementen dragen bij aan een complete beleving 

en ervaring van het museum.

Deze persoonlijke interesses vormen samen met de ontwerpuitgangspunten, die volgden 

uit het gezamenlijke M3 onderzoek, de basis voor het ontwerp van het museum voor 

Moderne Kunst.
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Opgave

Relevantie

De ontwerpopgave van deze afstudeeropgave is het ontwerpen van een Museum voor 

Moderne Kunst en wordt ontworpen voor de stad Vlissingen. Vlissingen is gekozen 

omdat de stad zich verder wil gaan ontwikkelen op het gebied van cultuur. Hierbij horen 

verschillende soorten kunst, zoals muziek, toneel, maar ook beeldende kunst. De 

cultuur wi de gemeente in gaan zetten om een nieuw imago te creëren voor de stad. 

“Een duidelijk cultureel profi el kan tevens een rol spelen binnen citymarketing.” (gemeente 

Vlissingen, 2012). Hierbij kan het museum een belangrijke rol vervullen als beeld van deze 

ontwikkelingen. De keuze voor deze locatie zal hieronder verder beschreven worden. 

Naast de locatie zal ook het Programma van Eisen beschreven worden dat gevormd is 

naar aanleiding van het gezamenlijke onderzoek en de locatie.

Zoals beschreven bij de introductie stelt Pascal Gielen in de recente publicaties ‘De waarde 

van cultuur’ en ‘No Culture, No Europe’ dat cultuur niet de bovenbouw maar de onderbouw 

van de samenleving is. Door Vlissingen is er in toekomstvisies de focus gelegd op de 

ontwikkeling van cultuur en toerisme om de stad meer op de kaart te zetten. Dit sluit 

naadloos aan op de stelling van Pascal Gielen en ook de eerder genoemde persoonlijke 

interesses. Mede daardoor vormt Vlissingen een goede locatie voor deze opgave.

Daarnaast zijn er verschillende kunst- en cultuurinstanties en -verenigingen uit Vlissingen en 

omliggende gebieden op zoek naar expositieruimtes en hebben bijvoorbeeld de Vleeshallen 

de wens voor een eigen museum. Het ontwerp biedt aan deze instanties het podium en 

zal de verenigingen voorzien van een eigen centrale locatie voor kantoren, expositieruimte 

en opslag.

Locatie

De locatie voor het museum in Vlissingen zal het toekomstige Scheldekwartier zijn. Deze 

locatie is gekozen vanwege de grote locatie, het industriële verleden en de toekomstige 

ontwikkeling voor het gebied. Dit voormalige industrieterrein van de Scheldefabriek wordt 

namelijk een woongebied, waarbij er rondom een nieuwe watersporthaven een zwaar 

accent ligt op culturele functies. Daarbij zullen verschillende soorten cultuur een locatie 

krijgen in een van de karakteristieke panden van de fabriek. Het Museum voor Moderne 

Kunst komt tussen de twee fabrieken, de Machinefabriek en de Timmerfabriek te staan. 

Deze locatie is nu onbebouwd en krijgt in de masterplannen ook een recreatieve, culturele 

functie. Het museum sluit hier goed op aan en het culturele karakter van het gebied wordt 

door het museum en de omliggende gebouwen versterkt. 

Dit terrein heeft een bijzondere geschiedenis voor de stad en vormt, uit de eerder beschreven 

fascinaties, een interessante wijk voor een nieuw project. Samen met de andere culturele 

functies vormt het museum een nieuw imago voor dit terrein en daarmee voor Vlissingen.

Afbeelding 1 - Het contrast binnen Vlissingen, de 

oude binnenstad, met daarnaast het voormalige 

industrieterrein ‘De Schelde’. Het feit dat het 

industrieterrein naast het centrum ligt, zorgt voor 

een sterke relatie tussen beide.

Afbeelding 2 - Foto van de Timmerfabriek. De 

Timmerfabriek is een van de overgeleven hallen 

van De Schelde en een herinnering aan het 

industriële verleden. 
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Deze culturele functies krijgen een eigen plek op een historische locatie in Vlissingen, 

zodat deze functies meer aandacht krijgen. De gemeente Vlissingen wil zich gaan richten 

op andere vormen van toerisme. Het strand en de boulevard zijn populaire bestemmingen 

voor dagtoerisme, maar de gemeente wil ook bij slecht weer de mensen een toeristische 

bestemming geven. Het museum zal deze bestemming zijn, samen met de andere functies 

in het Scheldekwartier.

De collectie van het museum zal bestaan uit een vaste collectie en een wisselcollectie. 

De vaste collectie wordt de Kern collectie Vlissingen. Deze collectie bestaat uit een grote 

verzameling moderne kunstwerken, zoals schilderijen, sculpturen, foto’s en installaties. 

Hierdoor zullen de ruimtes deze verschillende kunstwerken moeten kunnen huisvesten en 

vereist het een goed architectonisch ontwerp. Hierbij zal de lichtbehandeling, de routing 

en de fl exibiliteit van de ruimtes belangrijk zijn. Naast de Kern collectie Vlissingen, kan de 

eerder genoemde collectie van de Vleeshal ook opgenomen worden. Deze collectie is 

nu opgeslagen wegens het gebrek aan expositieruimte. De wisselcollectie zal bestaan 

uit de werken die lokaal gemaakt worden door het kunstenaarscollectief Kipvis.3 Deze 

groep kunstenaars bedrijven verschillende vormen van kunst en door een wisselexpositie 

te organiseren van deze groep is het steeds vernieuwend, origineel en lokaal, waardoor de 

bewoners van Vlissingen hier een connectie mee hebben. Daarnaast biedt het museum 

een podium voor lokale kunstenaars.

Het museum van Moderne Kunst in Vlissingen dient voldoende ruimte te bieden voor 

de vaste en wisselende exposities. De historie en karakteristieke eigenschappen van dit 

Afbeelding 4 - Het voormalige industrieterrein van 

‘De Schelde’. Dit terrein wordt volledig omgebouwd 

tot woonwijken met culturele functies rondom de 

haven. De locatie naast de Machinefabriek (op 

de foto onder de fabriek) is de locatie voor het 

Museum voor Moderne Kunst. 

3 Kipvis is een kunstwerkplaats in Vlissingen met 14 

ateliers voor kunstenaars/creatieve ondernemers 

die werken in verschillende disciplines. Kipvis 

biedt werkruimte voor gastkunstenaars, maar het 

ontbreekt aan een expositieruimte. Deze zou in 

het museum opgenomen kunnen worden om de 

lokale artiesten een podium te bieden.

Afbeelding 3 - Foto van de Machinefabriek. De 

Machinefabriek is net als de Timmerfabriek, een 

van de overgeleven hallen van De Schelde en een 

herinnering aan het industriële verleden. 



17gebied komen terug in de architectuur van het gebouw. In het ontwerp staat de context 

en het optimaal exposeren van de verschillende vormen van kunst centraal. Aangevuld 

met een aantal nevenfuncties vormt het museum samen met de andere gebouwen in het 

Scheldekwartier het nieuwe culturele centrum van Vlissingen en vormt het een compleet 

dagje uit en dus een nieuwe attractie voor (de bezoekers van) Vlissingen. 

Programma van Eisen

Hieronder is in een vereenvoudigd overzicht het kwantitatieve Programma van Eisen 

weergegeven. Het volledige kwantitatieve Programma van Eisen, zoals deze gevormd is 

tijdens het gezamenlijke M3 onderzoek, is te zien op de volgende pagina’s.

Expositie

Evenementenzone

Multifunctionele zone

Bezoekers service

Retail

Eetgelegenheid

Kantoor

Collectieopslag

Onderhoud

Subtotaal

Nader te bepalen

Totaal

Afbeelding 5 - De locatie van het museum 

aangegeven in een luchtfoto. Het witte vlak 

tussen de beide fabrieken heeft uitzicht op de 

scheepsbouw aan de overkant, het droogdok van 

Perry en het hoofdkantoor van de Schelde aan de 

andere kant van de weg.
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300 m2
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230 m2

7135 m2
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12135 m2



18      Oppervlakte Percentage Opmerkingen

Expositie    4000 (m2) 32% 

Expositieruimte   4000  

   

Evenementenzone   565  5% 

Performance/Conferentiezaal  500    275 stoelen

Projectiekamer   

Podium   

Opslag   

Technische ruimte       2 stafl eden

Kleedkamers   

Multifunctionele overlegruimte  65    30 stoelen met tafels

   

Multifunctionele zone   300  2% 

Projectruimte/Atrium   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 stafl eden, excl. winkelvoorraad

   

Eetgelegenheid    700  6% 

Café/Bar    200    120 plaatsen, incl. terras

Formeel Restaurant   130    55 plaatsen (2,3 m2/stoel)

Keuken    370    zowel café als restaurant

Catering voorbereiding  incl.  

Ontvangst    incl.  

Kantoor    incl.    2 workspaces voor stafl eden

Afvalruimte    incl.    gekoeld

Opslag    incl.  

   

Kantoor     500  4% 

Administratie   130    10 stafl eden

Curator, publicaties, expositie  110    9 stafl eden; 3 tijdelijk

Educatie    30    6 stafl eden

Marketing    100    8 stafl eden

Conferentieruimtes   75    1x20 stoelen, 1x10 stoelen



19     Oppervlakte Percentage Opmerkingen

Gedeeld; opslag, kopie  55  

   

Collectieopslag&management  350  3%

Kunstopslag    100    Tijdelijke opslag

Verzending/ontvangst  50  

Opslag houten kisten  50  

Expositievoorbereidingsruimte  50  

Conserveringsstudio en opslag 70    7 stafl eden

Kantoor    30    5 werkplekken

    

Onderhoud en Operations  230  2% 

Beveiligingsruimte   20    1 stafl id

Ondervragingsruimte   20    1 stafl id

IT-server en kantoor   35    3 stafl eden

Opslag (seizoens)materiaal  40  

Materiaal tuinonderhoud  25  

Staf Lunchruimte   65    30 stoelen

Staf Kluisjes/kleedkamer  25    2 ruimtes, 25 kluisjes per ruimte

   

Totaal     7135 m2 

   

Nader te bepalen   5000 m2 

Lobbies        ruim opgezet

Circulatie   

WC   

Expeditie   

Installaties   

Liften, trappen, leidingschacht   

Depot   

   

Totaal     12135 m2 





Onderzoek
Het onderzoek naar de verschillende onderdelen 

voorafgaand aan het ontwerpproces
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23Tijdens het onderzoek zijn verschillende methodes gebruikt om de verschillende 

onderzoeksvragen te beantwoorden. Literatuurstudies zijn voor de meeste deelvragen 

essentieel. Naast de literatuurstudies zijn ook casestudies ingezet. Daarnaast zijn de 

resterende onderwerpen ontwerpend onderzocht door middel van tekeningen en 

maquettes. Deze zijn op verschillende manieren en verschillende schalen uitgewerkt om 

op deze manier tot een compleet onderzoek en ontwerp te komen.

Om het onderzoek op een effi ciënte manier te onderzoeken is een onderzoeksvraag 

opgesteld. De hoofdvraag van het onderzoek is de volgende:

Hoe refl ecteert het Museum voor Moderne Kunst de historie en eigenschappen 

van de locatie en welke architectonische middelen maken het optimaal ervaren 

en exposeren van de kunst mogelijk? 

Om deze hoofdvraag van het onderzoek te kunnen beantwoorden is deze opgedeeld 

in vijf deelonderzoeken. Deze worden afzonderlijk van elkaar onderzocht en daarna 

gecombineerd om de hoofdvraag te beantwoorden. Het antwoord op deze vraag zal het 

uiteindelijke ontwerp zijn voor het Museum van Moderne Kunst in Vlissingen.

Het doel van het onderzoek is het ontwerpen van een Museum voor Moderne Kunst 

waarbij de historie en de karakteristieke eigenschappen van de locatie gerefl ecteerd 

worden en waarbij het ontwerp het optimaal ervaren en exposeren van de kunst mogelijk 

maakt. Dit zal bereikt worden door middel van onderzoek naar de locatie en de relatie 

die het museum heeft met de locatie. Daarnaast worden de verschillende eisen aan de 

expositieruimtes uitvoerig onderzocht, zoals de lichtbehandeling en routing, zodat deze 

ruimtes de verschillende vormen van de Moderne Kunst optimaal exposeren en de kunst 

optimaal ervaren wordt door de bezoekers.. 

Introductie
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De historie en de karakteristieke elementen van het 
voormalige Schelde-terrein in Vlissingen

In oktober 1873 ging er een gerucht door Vlissingen, een fl uistering door een stad met 

stille straten in een gewest met mensen zonder haast. Dit gerucht: “Dat de alom bekende 

fi rma Smit aan de Kinderdijk een konstrakt (sic) met het bestuur over de domeinen zoude 

gesloten hebben om de voormalige werf van scheepsbouw alhier in exploitatie te bregen 

tot den aanbouw van zeil- en stoomschepen” (De Kok, 1975). Er ging tot dusver weinig om 

in de stad, te weinig. Er werd te weinig verdiend, er werd geteerd op vergane glorie, maar 

er zat verandering aan te komen. 

De Schelde, tegenwoordig de Koninklijke Schelde Groep BV (KSG), heeft sinds 1875 

het beeld van Vlissingen fl ink veranderd. De Schelde was in de geschiedenis niet alleen 

een scheepsbouwer, maar dat is waar het bedrijf mee is gestart. De Schelde heeft naast 

schepen ook auto’s, vliegtuigen, ketels, machines, motoren en licht metalen producten 

gemaakt. De binnenstad van Vlissingen stond meer dan honderd jaar in het teken van de 

scheepsbouw. In deze haven zijn ruim 400 schepen gebouwd, eerst op hellingen in de 

buitenlucht, daarna in overdekte moderne scheepsbouwhallen.

De fabriek is voorheen vele malen groter geweest dan het terrein wat nu onbebouwd 

is. Het gebied rondom de hele haven was op een gegeven moment in het bezit van De 

Schelde. Alle woonhuizen rondom de haven moesten ruimte maken voor De Schelde. 

“Vlissingen heeft door de jaren heen door sloop ten voordele van ‘De Schelde’ zware offers 

moeten brengen” (Cats, 1992), zo voelt het in Vlissingen op dat moment. Maar zonder De 

Schelde was Vlissingen niet de stad geworden zoals hij nu is. Uit elk gezin werkte er wel 

iemand bij De Schelde, overal vanuit de stad kon je De Schelde zien of horen.

De industrie is nu grotendeels uit de binnenstad verdwenen, maar de geschiedenis is hier 

nog steeds duidelijk zichtbaar en voelbaar. Het hoofdkantoor van De Schelde, de  weer in 

Afbeelding 6 - De haven welke in de geschiedenis 

volledig volgebouwd werd door De Schelde. De 

woningen aan de zuidzijde van de haven zouden 

later ook opgeofferd worden voor de uitbreidingen. 

Deelonderzoeken



25gebruik genomen Machinefabriek en Timmerfabriek (welliswaar met een andere functie), 

de scheepsbouwloodsen van Damen en het pas gerestaureerde ‘Dokje van Perry’ laten 

zien dat Vlissingen deze geschiedenis wil bewaren. Dit verleden is een elementair deel van 

de geschiedenis van Vlissingen en dat dient vast gehouden te worden. Het is belangrijk 

om met het ontwerp aan te sluiten op deze geschiedenis, zodat deze gerespecteerd. Het 

industriële verleden vormt tevens een duidelijk startpunt voor het ontwerp.

De bebouwing van De Schelde besloeg, zoals gezegd, een groot deel van de binnenstad 

van Vlissingen. Het merendeel van de bebouwing waren de scheepsbouwplaatsen, 

loodsen en andere industriële hallen. De industriële hallen stonden ook op de locatie die 

voor het museum aangewezen is. Deze hallenstructuur wordt meegenomen als principe 

voor het ontwerp. De industriële hallen hebben van oorsprong verschillende functies. 

Enerzijds bieden ze bescherming aan de processen en de mensen die binnen in de 

hal aanwezig zijn. Daarnaast faciliteren ze het optimale comfort voor deze processen en 

mensen. De envelop speelt hierin een cruciale rol. Deze huisvest vaak de hele constructie 

en de bouwfysische voorzieningen. Dit wordt gedaan om de ruimte binnen de hal vrij te 

houden van constructie en het optimale klimaat mogelijk te maken voor de processen 

binnenin. Dit principe van de beschermende en faciliterende envelop gecombineerd met 

de hallenstructuur, vormt de basis voor het ontwerp. 

Door deze op een moderne manier te interpreteren sluit deze aan op de omgeving en op 

de geschiedenis, tevens voldoet het museum aan de huidige eisen. Hierdoor vormt het 

museum de optimale omgeving om enerzijds de kunst tentoon te stellen en te bewaren en 

anderzijds de bezoekers de kunst optimaal te kunnen laten ervaren.

Afbeelding 7 - De plattegrond van de Scheldefabriek 

halverwege de 20e eeuw. Tijdens de hoogtijdagen 

van de Schelde besloeg het terrein een groot 

deel van de stad Vlissingen. Kenmerkend zijn 

nog steeds de grote scheepsbouwhallen (rode 

gebouwen)



26 Het voormalig Scheldeterrein is als toekomstig kunst en cultuur gebied gepland. Het 

museum gaat hierbij een belangrijk rol gaan spelen. Het museum zal bijdragen aan het 

nieuwe imago van Vlissingen en van dit gebied. Zoals eerder gezegd wil de gemeente 

Vlissingen de cultuur in gaan zetten om een imago te creëeren voor de stad (citymarketing). 

Het museum is hierbij niet alleen een plaats waar de kunst opgeslagen en bekeken kan 

worden, maar biedt het museum ook een podium aan (nieuwe) kunstenaars. Daarnaast 

worden in het museum alle faciliterende functies ondergebracht (kantoren, winkel, 

restaurant, vergaderzalen), waardoor de kunst- en cultuursector wordt gecentreerd op 

deze locatie.

Zoals eerder genoemd beslaat het voormalige industrieterrein een groot deel van de stad 

Vlissingen. Dit terrein zal verschillende functies gaan onderbrengen. Uiteraard zijn de 

culturele functies en de toeristische bestemming een belangrijke invulling van dit gebied, 

maar ook wordt er grootschalig woongelegenheid gecreëerd. Ten zuiden van de dokhaven  

worden appartementen gebouwd, terwijl aan de noordzijde van het dok, ten noorden van 

de Machinefabriek, woonhuizen zullen worden gebouwd. Hierdoor komen de culturele 

functies en de toeristische functies centraal te liggen binnen deze nieuwe wijk (fi guur 8).

Naast het profi leren van de kunst en cultuur wordt het museum ook een toeristische attractie. 

Toerisme wordt als een van de belangrijkste pijlers voor de economie en werkgelegenheid 

gezien voor Vlissingen. Hierbij is een hoogwaardig én concurrerend toeristisch aanbod 

essentieel. Zon, zee en strand is al lang niet meer genoeg voor de toerist.1 Naast het 

strand wil de toerist ook actief zijn en beleven. Dit sluit aan op wat musea tegenwoordig 

steeds meer dienen te faciliteren. Het gaat vaak niet alleen meer om de kunst bewonderen, 

maar ook om andere activiteiten te kunnen doen in het museum, zoals eten, drinken en 

vergaderen. In het ontwerp zal rekening gehouden worden met deze functies. De overige 

functies (restaurant, auditorium en vergaderzalen) zullen ook buiten het museum om 

toegankelijk moeten zijn. 

Cultuur draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de stad, zowel voor inwoners als toeristen. 

Vlissingen staat bekend als kunststad met veel kunst in de openbare ruimte. Daarentegen 

heeft de stad geen groot (moderne) kunst museum, terwijl er wel veel kunst in de stad 

aanwezig is op verschillende plaatsen, bij verschillende organisaties. Het museum kan 

deze verschillende organisaties en verschillende kunst samenvoegen om op deze manier 

een hoogwaardiger aanbod te bieden voor de bezoekers. Daarnaast kunnen verschillende 

verenigingen en instanties makkelijk samenwerken. 

Het museum zal dus in dit gebied vooral de rol gaan spelen als toeristische attractie en 

daarmee de boost geven aan de ontwikkeling van dit gebied tot het kunst en cultureel 

centrum van Vlissingen. Hierbij zal het museum het centrum worden van de kunst en 

cultuur in Vlissingen en de verschillende verenigingen en instanties een podium geven en 

huisvesten. 

De relatie tussen het museum en het Scheldekwartier 
en de rol van het museum op deze locatie

1  De Gemeente Vlissingen stelt dit in de Nota 

Toerisme 2011-2015. Herin wordt uitgebreid 

ingegaan op verschillende vormen van toerisme 

ter aanvulling en soms vervanging op en van het 

huidige aanbod. 

Afbeelding 8 - De nieuwe appartementen ten zuide 

van de dokhaven. Ten noorden van de planlocatie 

worden woonhuizen gebouwd. Hierdoor komen 

de culturele functies en de toeristische functies 

centraal te liggen binnen deze nieuwe wijk.
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Afbeelding 9 - In donker aangegeven de locatie 

van het museum. Ten noorden van deze locatie 

worden woonhuizen gebouwd en ten zuiden van 

het water (ten zuiden van het museum) worden 

appartementen gebouwd.



28 Voor het museum voor Moderne Kunst is een duidelijke routing voor de bezoeker erg 

belangrijk voor de ervaring van de kunst en vooral de ervaring van het museum. Wanneer 

de routing onduidelijk is, kan de bezoeker verdwalen, of ziet de bezoeker misschien niet 

alle kunst. Om dit te voorkomen wordt in dit onderdeel dieper ingegaan op de routing en 

zal uiteindelijk bepaald worden wat het juiste routing principe zal zijn voor het museum. Het 

onderzoek naar de natuurlijke routing begint bij de opkomst van de musea. 

Tijdens het onderzoek naar de typologie van het museum werden onder andere het Altes 

Museum in Berlijn en de Gypthothek in München nader onderzocht. Deze twee musea laten 

goed de routing zien die in die tijd gebruikelijk was. Het principe in die tijd was erg eenvoudig. 

Het museum had een centrale entreehal, met daarachter vaak een centraal plein, centrale 

tuin of een centrale zaal. Om deze centrale ruimte liep vanuit de entree hal een ronde weer 

terug naar de entreehal om op deze manier de bezoeker achtereenvolgend alle zalen 

te laten zien en dus alle kunst. Uiteraard was hier nog ruimte voor kleine uitzonderingen 

of uitstapjes buiten deze routing. Zo zijn er regelmatig kleinere zalen aan andere zalen 

geplaatst waardoor de routing een kleine onderbreking krijgt. Maar vanuit deze kleinere 

zaal komt de bezoeker vanzelf weer terug op de hoofdroute. De Glyptothek in München is 

op dezelfde manier opgebouwd als het Altes Museum maar maakt deze rond nog duidelijk 

doordat alle zijdes van het gebouw even langs zijn. Daarbij zijn er geen uitzonderingen 

gemaakt op deze centrale route en vormt hierdoor dus een nog sterkere hoofdroute die 

de bezoeker volgt. Door deze duidelijke opzet van route door het aaneengesloten plaatsen 

van de ruimtes kan de bezoeker niet verdwalen en krijgt de bezoeker alles van het museum 

te zien. 

Deze voorbeelden zijn oudere voorbeelden van een dergelijke centrale route door het 

museum, maar dit principe was niet alleen van die tijd. In de moderne tijd wordt dit principe 

nog steeds veel toegepast. Zo kwam bij de gebouwanalyses naar voren dat de musea van 

de afgelopen decennia hier ook gebruik van maken. Niet op de klassieke manier zoals bij 

het Altes Museum of de Glyptothek, maar wel volgens hetzelfde principe. 

Het creëren van een natuurlĳ ke routing voor de 
bezoekers door een specifi eke plaatsing van de ruimtes

Afbeelding 10 - De Glyptothek in München heeft 

een hele duidelijke hoofdroute zonder uitzondering 

(rode lijn). De bezoeker wordt op deze manier in 

een ronde geleid door alle zalen.

Afbeelding 11 - Het Altes Museum laat duidelijk 

zien hoe de routing in die tijd opgebouwd was. 

Rondom een centrale ruimte liep de bezoeker een 

ronde (rode lijn) om op deze manier alle ruimtes te 

zien en daarmee alle kunst die daar tentoongesteld 

stond.



29Het Kunsthaus in Bregenz van Peter Zumthor brengt dit principe bijvoorbeeld op een 

andere wijze in zijn museum. Het museum bestaat uit een aantal lagen, waaronder 4 lagen 

expositieruimte. Het klassieke principe van een rond laten lopen op één verdieping is hier 

niet van toepassing, maar de bezoeker wordt natuurlijk geleid via één centrale route via de 

trappen, naar de hoogste verdieping, waarna de bezoeker met de lift terug gaat naar de 

begane grond. Deze spiraalvormige route brengt de bezoeker ook op een natuurlijk manier 

weer terug naar het begin punt en vormt dus een circelvormige beweging, vergelijkbaar 

met de voorbeelden hiervoor. Een andere voorbeeld van een museum wat op deze manier 

zijn bezoekers rondleidt is het Mercedes-Benzmuseum in Stuttgart van UNStudio. Hierbij 

wordt de bezoeker echter eerst met de lift naar de bovenste laag gebracht en loopt de 

bezoeker in een spiraalvormige beweging naar beneden, terug naar de ingang. 

Naast het plaatsen van de ruimtes op een manier zodat zij een natuurlijke route vormen 

door het museum, kan ook de kunst zodanig geplaatst worden dat er een natuurlijk route 

gecreëerd wordt. Het tentoonstellingsprincipe van het Louvre in Lens in de Gallerie du 

Temps is hier een goed voorbeeld van. De expositieruimte is één langgerekt volume 

waarbij de bezoeker uiteindelijk terug moet, maar door de kunst op een zodanige manier 

te plaatsen, is de tweede keer door de zaal lopen een andere ervaring dan de eerste keer. 

De tentoonstelling is zo gemaakt, dat de kunst namelijk van twee kanten verschillend is. De 

losse elementen in de ruimte stellen namelijk aan meerdere zijden kunst tentoon. 

Om de bezoeker op een natuurlijke wijze door het museum te laten gaan, waarbij alle 

kunst en alle ruimtes bezocht worden, is het circelvormige principe voor de route een zeer 

effectieve. Hierbij zijn uitzonderingen mogelijk, wanneer het geen aparte route vormt. Deze 

route kan over meerdere lagen gaan, of zelfs door dezelfde ruimte, maar bij het laatste 

dient hierbij rekening gehouden te worden met het ontwerp van de tentoonstelling. In het 

ontwerp zal een cirkelvormige routing toegepast worden. Deze zorgt voor een natuurlijke 

routing door het gebouw en de bezoeker zal dan op deze manier niet verdwalen en alle 

kunst kunnen zien.   

Afbeelding 12 - De routing in het Kunsthaus in 

Bregenz volgt ook het cirkelvormige principe in de 

routing. Via deze route over meerdere lagen, wordt 

de bezoeker natuurlijk door het museum geleid en 

krijgt de bezoeker alles te zien.

Afbeelding 13, 14 - De tentoonstelling van het 

Louvre in Lens is van twee kanten uniek, waardoor 

de bezoeker die de hal twee keer doorgaat, twee 

keer een unieke ervaring heeft.



30 Remy Zaugg beschrijft in 1986 de ideale tentoonstellingszaal: ”This place therefore has to 

present the work to be perceived and to make the human being perceive the work. Here 

the function of the place for the work and the human being begins and ends. The place for 

the work and the human being is therefore the tool of the encounter between the work and 

the human being. It is the specifi c instrument of their perceptive encounter.” De ruimte is in 

dit geval dus een tool, gereedschap, om de kunst optimaal waarneembaar te maken  voor 

de bezoeker en wordt daarmee ondergeschikt bevonden aan de kunst. Hij gaat daarna 

verder door de specifi eke eisen te stellen voor deze ruimtes. Hiermee stelt Zaugg dat er 

een ideale ruimte zou zijn, die altijd van toepassing is. Kan er een uniforme ideale ruimte zijn 

voor alle musea waar ook ter wereld? 

Geert Bekaert stelt dat zo’n ideaal niet kan bestaan en wanneer deze zou bestaan, het 

een regelrecht monster zou zijn. Hij vindt dan ook dat de museumarchitectuur zich niet 

om de kunst moet bekommeren zoals Zaugg dat stelt, maar dat het zich om zichzelf moet 

bekommeren. Wanneer de architectuur niet ondergeschikt is aan de kunst, kan de kunst 

een relatie aangaan met de architectuur. Op dat moment vormen de kunst en de architectuur 

een connectie en worden ze samen één geheel in de beleving. Dit maakt de uiteindelijke 

ervaring van de kunst sterker dan wanneer de architectuur volledig ondergeschikt is aan 

de kunst. 

Een ander belangrijk aspect van het ontwerp van de ruimtes is de fl exibiliteit van de ruimtes. 

Met de opkomst van de Moderne Kunst is de kunst veranderd in de vorm waarin het 

gebracht wordt. Het blijft niet bij sculpturen en schilderijen, maar installaties, audio en video 

De architectuur van de expositieruimtes die de 
verschillende vormen van exposeren faciliteert

Afbeelding 16 (onder) - De rustmomenten in 

het MMK in Frankfurt geven de bezoekers de 

gelegeheid om het uitzicht over de stad te bekijken 

of om tot rust te komen.

Afbeelding 15 (linksonder) - Het Sir John Soane’s 

Museum is een museum met een sterk eigen 

karakter. Hierdoor gaat het een unieke relatie aan 

met de tentoongestelde objecten.



31zijn ook vormen van kunst geworden. Daarbij zijn de formaten nog veel meer uitlopend 

dan vroeger het geval was en dienen de ruimtes dit te faciliteren. Voor de moderne kunst 

hingen musea vol met kunst. Hoe meer kunst hoe beter. Tegenwoordig zijn er hele ruimtes 

gereserveerd voor één object. Bij een expositie van Kristof Kintera in de Kunsthal in 

Rotterdam werd er zelfs een aparte ruimte gebouwd in de tentoonstellingsruimte om de 

kunst nog beter naar voren te laten komen. Door de grote fl exibiliteit van de ruimte, was dit 

mogelijk. De fl exibiliteit van de ruimtes is essentieel om alle kunst tentoon te kunnen stellen. 

Tot slot is de connectie tussen de expositieruimtes, de kunst en de omgeving steeds 

belangrijker geworden. Geregeld hebben musea in de expositiezalen een gelegenheid 

om de omgeving te zien. Dit wordt gedaan bij landschappelijke omgevingen, zoals het 

Beyeler Museum van Renzo Piano, maar ook bij hoogstedelijke omgevingen zoals het 

MMK in Frankfurt. Deze momenten zijn essiëntieel voor het welzijn van het personeel en de 

bezoekers. Het uitzicht dient zicht te hebben op de omgeving en de horizon. 

De architectuur van expositieruimtes dient dus een relatie aan te gaan met de kunst. Wanneer 

de architectuur een eigen karakter heeft, gaat het een  eigen relatie aan met de kunst. Deze 

relatie vergroot de ervaringen van de bezoeker en maakt het een completere beleving. De 

tentoonstellingszalen dienen voldoende fl exibel te zijn om alle vormen van kunst te kunnen 

tentoonstellen. Ten derde zijn uitkijkmomenten gewenst in de tentoonstellingszalen. Hier 

kunnen de bezoekers tot rust komen en kunnen ze zich oriënteren en uitkijken naar de 

omgeving. 

Afbeelding 18 - De rustzone van het Beyeler 

Foundation museum biedt plaats voor de 

bezoeker, halverwege het expositiebezoek. De 

bezoeker krijgt hier de gelegeheid om tot rust te 

komen en om zich te oriënteren. 

Afbeelding 17 - In de Kunsthal in Rotterdam werd 

er een aparte ruimte in de bestaande ruimte 

gebouwd. Dit is mogelijk wanneer een ruimte 

voldoende fl exibel is. 



32 Voor het exposeren van de moderne kunst is er een optimaal klimaat nodig. Naast de 

temperatuur en vochtigheid is het licht een zeer belangrijjke factor voor het ervaren van 

de kunst. Hierbij is de verhouding van artifi cieel licht en natuurlijk licht erg belangrijk. Het 

directe zonlicht dient vermeden te worden aangezien deze schadelijk zou kunnen zijn 

voor de kunst, maar daglicht wordt vaak wel gevraagd omdat dit de kunstwerken en de 

kleur en vorm ervan beter naar voren laat komen dan het artifi ciële licht. Om de kunst zo 

goed mogelijk te kunnen verlichten en om refl ectie en schaduwen tegen te gaan (van de 

bezoekers of andere kunst), zal het licht alleen via het dakvlak naar binnen vallen.

Renzo Piano heeft verschillende projecten gerealiseerd waarbij hij speelt met het daglicht. 

Bij het Beyeler Museum heeft hij bijvoorbeeld een systeem bedacht, waarbij het directe 

zonlicht vanaf het zuiden gebroken worden door melkglas en het licht van het noorden 

diffuus naar binnen valt. Het licht wordt dan nog een keer gefi literd in de dakconstructie 

en valt zo volledig diffuus naar binnen. Boven het plafond wordt deze, waar nodig, nog 

aangevuld met kunstlicht zodat het perfecte licht de tentoonstellingszalen verlicht. 

Een ander voorbeeld van het spelen met deze verhouding is de Menil Collection van Renzo 

Piano. Hierbij heeft hij een constructie ontworpen van gekromde elementen waarbij het licht 

vanaf het zuiden op deze panelen valt en door middel van refl ectie de ruimtes binnenkomt. 

Aan het uiteinde van deze panelen is de kunstverlichting aangebracht. Op deze manier 

wordt het daglicht dat door refl ectie diffuus binnenkomt aangevuld met kunstlicht om de 

optimale verlichting voor de expositiezalen te creëeren. 

Een derde voorbeeld van diffuus daglicht via het dakvlak is het Louvre in Lens. Dit gebouw 

van SANAA heeft bij de tentoonstellingszalen ook een dak waar het licht diffuus door naar 

binnen wordt gehaald. Doordat de liggers dicht bij elkaar liggen en door de roosters die 

op het dak liggen, valt het daglicht altijd diffuus naar binnen. Tussen deze liggers wordt de 

De optimale combinatie van natuurlĳ k licht en 
kunstlicht voor het exposeren van de kunst

Afbeelding 20 - Het daglicht dient zoveel mogelijk 

van bovenaf, bij voorkeur door het dakvlak, naar 

binnen te komen om hinderlijke schaduwvorming 

en refl ectie te voorkomen.

Afbeelding 19 - Het lichtregulatieprincipe van de 

Menil Collectie (schets door Renzo Piano)



33kunstverlichting aangebracht, zodat deze geen extra ruimte inneemt en op deze manier 

versterkt het kunstlicht het daglicht en vermengt het voor het de zaal binnenvalt. 

Een voorbeeld waarbij het licht wel vanaf de vertikale vlakken binnenvalt maar toch van 

boven lijkt te komen is het Kunsthaus in Bregenz. Hier wordt het licht wel via de gevel naar 

binnen gehaald, maar door een ruimte tussen de vloer en het plafond en speciaal glas, 

lijkt het alsof het licht van bovenaf komt. Hierdoor krijgt het museum het licht diffuus naar 

binnen, waarbij de kunst optimaal verlicht wordt.

Door het licht diffuus binnen te laten vallen door het dakvlak en aan te vullen met kunstlicht 

wordt de ideale verlichting gecreërd voor het exposeren van de kunst. Voor het ontwerp zal 

een systeem bedacht worden om het licht op een effi ciënte manier diffuus te verspreiden 

waarbij er wel zo veel mogelijk licht binnengehaald wordt. Wanneer deze vermengt wordt 

voor de diffusering, worden het kunstlicht en het daglicht één geheel en wordt het de ideale 

verlichting voor de kunst.

Afbeelding 22 - Doordat de liggers dicht bij elkaar 

liggen en door de roosters op het dak komt het 

licht diffuus de expositieruimte binnen.

Afbeelding 21 - Door de plaatsing van de 

kunstverlichting tussen de liggers gaat er geen 

extra ruimte verloren en vermengt het daglicht met 

het kunstlicht.
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35Het voormalige Scheldeterrein besloeg een groot deel van Vlissingen. De geschiedenis is 

nog steeds zichtbaar en voelbaar op het terrein, mede door de bebouwing, de industriële 

hallen en fabrieken. De industriële hallen en met name de hallenstructuur zullen meegenomen 

worden in het ontwerpproces om hiermee aan de geschiedenis te refereren. Door deze op 

een moderne manier te interpreteren kan het museum een optimale tentoonstellingsruimte 

vormen voor de kunst en refl ecteert het de geschiedenis en karakteristieke eigenschappen 

van de locatie. 

Het museum zal niet alleen een modern tentoonstellingsgebouw worden, maar ook een 

toeristische attractie voor de bewoners en bezoekers van Vlissingen. Op deze manier zal 

het museum bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied tot het toeristische en culturele 

centrum van Vlissingen. Het zal een podium bieden aan de verschillende instanties en 

verenigingen. 

Om het museum optimaal te laten functioneren is er onderzoek gedaan naar verschillende 

aspecten van het gebouw. Allereerst is de routing onderzocht. Hierbij werd duidelijk dat het 

circelvormige routingsprincipe ervoor zorgt dat de bezoeker op een natuurlijke wijze door 

het museum geleid wordt. Deze route zorgt ervoor dat de bezoeker altijd alles te zien krijgt 

en niet verdwaald. Eventuele uitstapjes buiten deze route zijn mogelijk, zolang het geen 

aparte route vormt. 

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de relatie tussen de kunst en de architectuur. Hierbij 

is het belangrijk dat wanneer de architectuur een eigen karakter heeft, de architectuur een 

eigen unieke relatie aangaat met een kunstwerk. Deze relatie vergroot de ervaring van de 

bezoeker en maakt het een uniekere beleveing, dan wanneer de kunst in een generieke 

ruimte zou staan. Voor het tentoonstellen van de moderne kunst is het ook essentieel dat 

de tentoonstellingsruimtes voldoende fl exibel zijn, dit kan bereikt worden door de ruimtes 

vrij te maken van constructie en andere elementen. 

Tot slot is het licht onderzocht als onderdeel van het exposeren van de kunst. De verhouding 

natuurlijk daglicht en kunstlicht is belangrijk voor het optimaal exposeren van de kunst. 

Uit het onderzoek blijkt dat diffuus daglicht gewenst is, waarbij het aangevuld wordt met 

kunstlicht. Deze combinatie vormt de optimale conditie voor het exposeren van de kunst.

Deze verschillende elementen zullen meegenomen worden in het ontwerp van het 

museum voor Moderne Kunst in Vlissingen en zullen bijdragen aan het beantwoorden van 

de hoofdonderzoeks vraag: het ontwerpen van een Museum voor Moderne Kunst waarbij 

de historie en de karakteristieke eigenschappen van de locatie gerefl ecteerd worden en 

waarbij het ontwerp het optimaal ervaren en exposeren van de kunst mogelijk maakt.

Conclusie





Ontwerp

Het verslag van het ontwerp voor het 

Museum voor Moderne Kunst in Vlissingen
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Introductie

Het ontwerp van het Museum voor Moderne Kunst Vlissingen zal hier uitgebreid behandeld 

worden. Het doel van het onderzoek dat hiervoor uitgelegd is en het ontwerp dat nu 

uitgelegd zal worden is het antwoord geven op de hoofdvraag:

Hoe refl ecteert het Museum voor Moderne Kunst de historie en eigenschappen 

van de locatie en welke architectonische middelen maken het optimaal ervaren 

en exposeren van de kunst mogelijk?

De losse onderdelen van deze vraag zijn door middel van literatuurstudies en case-studies 

onderzocht, maar de concrete vertaling van deze bevindingen zullen hierna behandeld 

worden wanneer het ontwerp verklaard wordt. 

Eerst zal er kort gekeken worden naar de projectomschrijving en vooral de aanpassingen 

die zijn gedaan naarmate het proces vorderde. Daarna zal door middel van de plattegrond, 

doorsnedes, aanzichten en isometrieën het gebouw geïntroduceerd worden. 

Daarna komen de landschappelijke ingrepen, de connecties met de locatie en de morfologie 

en compositie aan bod. Deze zullen worden geanalyseerd en verklaard waardoor de 

verschillende ontwerpstappen duidelijk zullen worden.

Als derde zal er ingegaan worden op de programmatische opbouw, de circulatie 

en de behandeling van het licht. Van het licht wordt overgegaan in de constructie, de 

installatietechnische opzet, materialisatie en tot slot de detaillering. 

Wanneer alle onderdelen behandeld zijn volgt een reeks sfeerbeelden van het gebouw en 

het gebouw in de omgeving, waardoor de sfeer en de uitstraling van het gebouw duidelijk 

worden in zijn context. 
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Opdracht

Het doel is het ontwerpen van een Museum voor Moderne Kunst waarbij de historie en de 

karakteristieke eigenschappen van de locatie gerefl ecteerd worden en waarbij het ontwerp 

het optimaal ervaren en exposeren van de kunst mogelijk maakt. 

Tijdens het ontwerpproces is de opdracht verfi jnd in bepaalde opzichten. Het Programma 

van Eisen bestond voor een groot deel uit ‘nader te bepalen’ ruimtes. Hieronder vallen 

onder andere lobby’s, verkeersruimtes, een eventueel depot en andere nader te bepalen 

functies. Het kwantitatieve Programma van Eisen is ontwikkeld tot het volgende:

Expositie

Evenementenzone

Bezoekers service

Retail

Eetgelegenheid

Kantoor

Collectieopslag

Onderhoud

Overige ruimtes (Sanitair, liften, etc.)

Totaal

Het Programma van Eisen zoals opgesteld bij aanvang van het ontwerpproces verandert 

niet veel. Er was een ruime marge opgenomen onder het kopje ‘nader te bepalen’. 

Deze marge wordt verder gespecifi ceerd. Onder deze marge vielen de trappen, liften, 

lobby’s toiletten etc. Daarnaast zijn de multifunctionele zone en de evenementenzone 

samengevoegd, zodat de multifunctionele ruimte ook gebruikt kan worden als foyer voor 

een eventuele conferentie, presentatie of andere evenementen die plaats kunnen vinden 

in het auditorium. De bezoekersservice is gecombineerd met een ruim opgezette entreehal 

die overloopt in de museumwinkel. De entreehal wordt ook gebruikt als verkeersruimte voor 

de overige bezoekersfuncties. Deze worden vanuit hier ontsloten als een centrale kern. Het 

programma voor de collectieopslag en management is uitgebreid door het toevoegen van 

een depot aan het museum.

44%

13%

7%

5%

10%

7%

5%

4%

5%

100%

5000 m2

1500 m2

750 m2

600 m2

1100 m2

850 m2

550 m2

450 m2

600 m2

11400 m2



42 Het Museum voor Moderne Kunst Vlissingen is ontworpen voor het voormalige 

industrieterrein De Schelde. Het voormalige industrie terrein ligt op loopafstand van het 

centrum en is goed te bereiken met het openbaar vervoer. In afbeelding 21 is het centrum 

rood gearceerd en zijn de doorgaande wegen met rode lijnen aangegeven. Het station 

is aangegeven met ‘S’. Door de gecreëerde parkeervoorzieningen en de ligging aan de 

doorgaande weg is het museum ook uitstekend te bereiken met de auto. Het gebied heeft 

goede fi ets- en voetgangersvoorzieningen en is rondom de dokhaven volledig autovrij. 

Vanaf het museum zijn de verschillende historische en karakteristieke gebouwen uit de 

omgeving goed zichtbaar (afbeelding 20). Zo zijn de loodsen van Damen (1), het Dokje van 

Perry (2), de Machinefabriek (3), de Timmerfabriek (4) en het hoofdkantoor van De Schelde 

(5) de bekendste gebouwen in de directe omgeving. Deze zijn op verschillende plekken 

vanuit het museum goed zichtbaar. De publieke zones van het museum (het restaurant, de 

entreehal en de multifunctionele ruimte) kijken uit over de haven en de scheepsbouw van 

Damen. Vanuit de expositiezalen is op vier momenten een uitzicht gefaciliteerd naar de vijf 

genoemde iconen. 

Landschappelijk wordt de hallenstructuur geaccentueerd door de groen stroken langs de 

hallen die doorgaan voorbij de hallen. Tussen deze groen stroken wordt verhard terrein 

aangebracht waar terrassen worden gecreëerd.

Situering

Afbeelding 24 - (Rechts) Kaart van Vlissingen 

(1:10000). Het station ligt uiterst rechts, het 

museum is in donkergrijs aangegeven. Rondom 

het museum zijn voldoende voorzieningen voor 

vervoer naar en van het museum.

Afbeelding 23 - Situatie locatie Museum (1:5000). 

De verschillende fabrieken zijn zichtbaar vanuit 

het museum, hierdoor is er een directe visuele 

connectie met de omgeving. 
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Begane grond 1:500

Plattegronden

5.

9.

11.

13.

14.

15. 15.

17.

18.

19. 19.

20.

21. 22.

23. 15.

6.



47Ontvangsthal

Ticketverkoop 

Informatiepunt

Garderobe 

Kluisjes  

Toiletten 

Expositieruimte vaste collectie

Exposietieruimte wisselende collectie

Museumwinkel

Café / Restaurant

Picknick ruimte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Terras

Bibliotheek

Auditorium

Vergaderruimte

Multifunctionele ruimte

Personeelsruimte

Kantoor / administratie

Restauratie / preparatieruimte

Fotoruimte

Expeditie

Depot

Technische / installatieruimte1.

2.

3.

4.

10. 12.

6.
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Eerste verdieping 1:500

8.

7.



49Ontvangsthal

Ticketverkoop 

Informatiepunt

Garderobe 

Kluisjes  

Toiletten 

Expositieruimte vaste collectie

Exposietieruimte wisselende collectie

Museumwinkel

Café / Restaurant

Picknick ruimte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Terras

Bibliotheek

Auditorium

Vergaderruimte

Multifunctionele ruimte

Personeelsruimte

Kantoor / administratie

Restauratie / preparatieruimte

Fotoruimte

Expeditie

Depot

Technische / installatieruimte
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het auditorium wanneer er presentaties 

of conferenties zijn. Daarnaast kan het 

gebruikt worden als vergaderruimte, 

feestruimte of zelfs expositieruimte. De 

multifunctionele zone heeft een eigen kleine 

keuken en toiletten en kan als zelfstandige 

ruimte functioneren, wanneer het museum 

gesloten is. De noordelijke hal heeft ook 

Plattegrond begane grond Hal Noord 1:250

De meest noordelijke hal van het museum 

heeft twee lagen. De eerste verdieping is 

volledig expositieruimte, de begane grond 

is voornamelijk evenementenzone en 

technische ruimtes. Het auditorium en de 

multifunctionele ruimte zijn aan de oostzijde 

van de hal geplaatst. De multifunctionele 

ruimte is te gebruiken als foyer voor 

een eigen entreemogelijkheid.

Het auditorium is te bereiken door 

de sluizen aan de achterzijde van het 

auditorium. De technische ruimte zit 

tussen de sluizen en vanaf hier kan de zaal 

in geprojecteerd worden. Het auditorium 

heeft naast de keuken nog een trap en lift, 
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zodat het podium via de achterzijde bereikt 

kan worden, ook voor de minder valide 

mensen. 

De technische ruimte zijn aan de westzijde 

geplaatst, samen met de kantoren voor 

beveiliging en opslagruimtes voor tuin en 

seizoensmateriaal. Tevens zitten aan deze 

zijde toiletten voor het personeel, een 

vergaderruimte voor bij het auditorium. 

Naast deze vergaderruimte zijn er ook 

ruimtes voor opslag voor het auditorium. 
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Plattegrond begane grond Hal Midden 1:250

met de mogelijkheid om te gaan zitten en 

te gaan lezen of studeren. 

Aan de westzijde van deze hal is de 

expeditie geplaatst. Deze heeft een eigen 

ingang en kan alleen door het personeel 

gebruikt worden. Aan de centrale 

ontvangstruimte zijn verschillende studio’s 

De middelste hal is de hoofdhal en geeft 

toegang tot het museum. Aan de oostzijde 

komen de bezoekers binnen. Hier is de 

ticketverkoop met daarachter de trappen 

en liften naar de eerste verdieping, waar 

de expositiezalen zijn. Achter de trap en 

liften zijn de toiletten en garderobe. In het 

midden van de hal is de winkel geplaatst 

geplaatst waar de kunst behandeld of 

gerestaureerd kan worden. Het depot is 

tussen de expeditie en de winkel geplaatst 

en heeft een eigen trap en lift om de kunst 

naar de expositieruimtes te vervoeren.
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Plattegrond begane grond Hal Zuid 1:250

restaurant heeft een grote keuken en bar 

waardoor bezoekers de hele dag voor 

verschillende gelegenheden (lunch, een 

drankje, avondeten) hier kunnen zijn. Aan 

de keuken is een klein kantoor geplaatst 

voor het personeel van het restaurant. 

Vanuit de keuken kunnen ook het magazijn, 

koel- en vriescel bereikt worden. Tenslotte 

De zuidelijke hal van het museum heeft op 

de eerste verdieping enkel expositieruimtes 

en op de begane grond horeca en 

kantoorfuncties. Aan de oostzijde van de 

hal is het restaurant geplaatst. Vanaf hier 

hebben de bezoekers zicht op de haven. 

Het restaurant heeft ook een eigen ingang 

vergelijkbaar met de noordelijke hal. Het 

zijn er een aantal toiletten geplaatst, zodat 

het restaurant ook volledig zelfstandig kan 

opereren, wanneer het museum gesloten 

is. 

De kantoorfuncties zijn aan de westzijde 

geplaatst. Hier is een grote kantoortuin 

gefaciliteert, waar de verschillende 



55

groepen personeel kunnen werken. Voor 

de directie is er een apart kantoor aan de 

zuidwest zijde ingericht met aan de andere 

kant van de gang twee vergaderruimtes. 

Naast de kantoortuin is een ruimte voor 

opslag, kopiëren en printen geplaatst, met 

daarnaast een lunchruimte. 
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Dwarsdoorsnedes AA’ en BB’ 1:250

Doorsnedes en aanzichten

ruimte, waarvanuit er al een stukje van de 

kunst gezien kan worden. Hierdoor worden 

de bezoekers van de winkel geprikkeld om 

het museum in te gaan. Daarnaast kunnen 

bezoekers van de winkel de boeken 

vinden over deze kunstwerken en ontstaat 

er hierdoor een sterke relatie tussen beide. 

Hierboven is de overgang tussen de 

verschillende hallen te zien in doorsnede 

AA’ (boven) en de vide in de museum 

winkel in doorsnede BB’ (onder). 

De museumwinkel (midden) is twee lagen 

hoog. Hierdoor ontstaat een bijzondere 

In de andere twee hallen is duidelijke de 

verkeersruimte te zien langs de gevel.

In doorsnede AA’ is de overgang te zien 

tussen de verschillende hallen. In een 

rechte lijn kunnen bezoekers en personeel 

oversteken van de ene hal naar de andere.  
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A’

A

B’

B
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Dwarsdoorsnede CC’ en aanzicht kopgevels 1:250

gezien kan worden. Hierdoor worden de 

bezoekers meteen geprikkeld om naar de 

expositiezalen te gaan. 

In het aanzicht van de kopgevels van het 

museum is duidelijk te zien dat de schil 

van de hallen een stuk doorloopt over de 

Hierboven is de entreehal te zien met de 

grote trap naar de expositiezalen (boven) 

en het aanzicht van de kopgevel (onder).

De entreehal (midden) is twee lagen hoog. 

Hierdoor ontstaat een bijzondere ruimte, 

waarvanuit de entree naar de expositiezalen 

kopgevel, zodat deze schil en daarmee 

de hallenstructuur extra benadrukt. Verder 

zijn de kopgevels zo transparantmogelijk 

gehouden om de bezoekers het 

uitzicht te geven over de haven en 

scheepsbouwloodsen aan de oostzijde 

van het museum. 
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C’

C
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Langsdoorsnedes DD’ en EE’ 1:300

ontstaat automatish de tribune en ontstaat 

de hoogte die gewenst is bij een auditorium.

Doorsnede EE’ laat de eerder genoemde 

vides zien bij de museumwinkel en bij de 

entreehal.

De twee langsdoorsnedes DD’ en EE’ laten 

respectievelijk de doorsnede zien over 

het auditorium en over de entreehal in de 

lengte richting van de hallen. 

Doorsnede DD’ laat zien dat het auditorium 

trapsgewijs de grond in gaat. Hierdoor 
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E’E
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Langsdoorsnedes FF’ en aanzicht langsgevel 1:300

Verder zijn op de begane grond het 

restaurant (rechts) en de kantoren (llinks) 

te zien. 

Het aanzicht van de langsgevel laat de 

meshgevel zien. Deze bedekt de volledige 

gevel en het dakvlak met een materiaal. 

Doorsnede FF’ is de langsdoorsnede over 

de zuidelijke hal van het museum. Hier is 

te zien dat de expositieruimte één grote 

vrije ruimte is, die vrij is van kolommen en 

andere elementen. Hierdoor is de mogelijke 

expositievrijheid zo groot mogelijk en zijn 

de ruimtes fl exibel.

De verticale lijnen zijn de onderbrekingen 

van het materiaal ter plaatse van de 

constructie. De mesh heeft een maximale 

maat en op deze manier valt de mesh 

onderbreking samen met de verticale lijnen 

van de hoofdconstructie.
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64 Het museum heeft een duidelijke morfologie en compositie. De basis voor de vorm van 

het museum is de hallenstructuur. Zoals eerder gezegd wordt hiermee gerefereerd naar 

het industriële scheepsbouwverleden van de locatie. Daarnaast zijn deze hallen in de 

geschiedenis ontwikkelt tot de constructies om de beste binnenklimaten te regelen, door 

middel van constructie en bouwfysica. In dit geval zorgen de hallen en de envelop van deze 

hallen voor het optimale klimaat voor het exposeren van de kunst. De industriële hallen in 

de omgeving zijn te zien in fi guur 22 en 23. De 3 hallen zijn een gevolg van het programma 

op de begane grond. De drie hallen hebben ieder een eigen entree en kunnen hierdoor 

los gebruikt worden wanneer het museum gesloten is. De hallen liggen op een diagonale 

lijn die de locatie volgt. Dit zorgt voor extra ruimte achter de twee noordelijkste hallen, 

waardoor de expeditie hierachter kan plaatsvinden. 

Deze hallen zijn uit elkaar gezet om de hallen structuur extra te benadrukken en de 

tussenruimte vormt een beschutte ruimte uit de wind waar de mensen rustig buiten 

kunnen verblijven (fi guur 21). Deze ruimte wordt gebruikt als verblijfsruimte, beeldentuin en 

picknickruimte.

Morfologie & compositie

Afbeelding 26 - (Links) Impressie van de beschutte 

tussenruimte met de transparante overgangszone  

en de machinefabriek op de achtergrond. 

Afbeelding 27 - (Rechts) Compositie van volumes 

in de plattegrond van de begane grond.

Afbeelding 25 - De Plaatwerkerij (rechts) de 

Machinefabriek (midden) en de Timmerfabriek 

(links) zijn de grote hallen van de vroegere 

Scheldefabriek.



65De hallen worden gekoppeld door transparante volumes die terug liggen ten opzichte van 

de kopgevels van de hallen. Deze volumes zijn ook lager dan de hallen om aan te geven 

dat ze geen onderdeel zijn van de hallen, maar dat het overgangszones zijn. 

De plattegronden van de hallen zijn vergelijkbaar ingedeeld (afbeelding 23). Allereerst is 

er een open ruimte aan de oostzijde van de hallen, waar ook de entree van de hal zich 

bevindt. In het midden van de hal is er een gesloten volume geplaatst, waarlangs de 

verkeersruimtes lopen. In dit volume zijn de verschillende aanvullende fucnties geplaatst 

van die hal (de keuken, de winkel en het auditorium). Ten slotte wordt de hal afgesloten 

door een gesloten personeelsvolume. Hierin bevinden zich de kantoren, de expeditie en 

de technische ruimtes. De gesloten volumes zijn met rood aangegeven in afbeelding 23. 

Door deze compositie werkt elke hal op een vergelijkbare manier en zorgt voor duidelijkheid 

in de plattegrond. 



66 Elke hal is op dezelfde manier ingedeeld. De verhoudingen en de plaatsing van de 

verschillende soorten ruimtes is te zien in de afbeelding op de volgende pagina. De begane 

grond huisvest de publieke functies aan de oostzijde van de hal en de personeelsfuncties 

aan de westzijde van de hal. De eerste verdieping is steeds volledig expositieruimte. De 

middelste hal is de centrale hal waar men binnenkomt. Vanuit hier kunnen de bezoekers 

en het personeel naar de andere hallen. Bij binnenkomst kan men meteen een kaartje 

kopen, naar de garderobe of toiletten en via de trap of lift naar de expositieruimtes. Deze 

expositieruimtes zijn volledig vrij van constructie of andere elementen waardoor allerlei 

verschillende exposities mogelijk zijn. Zoals bij het onderzoek al aangegeven is bij het 

exposeren van moderne kunst een grote fl exibiliteit een vereiste. Deze ruimtes vormen een 

natuurlijk routing waarbij de bezoeker altijd weer terug komt bij de entreehal. De entreehal 

en de museumwinkel vormen twee bijzondere ruimtes, waarbij er vides zijn aangebracht. 

Naast de entreehal en de museumwinkel bevindt zich aan de westzijde van de middelste 

hal de expeditie van het museum. Hier wordt de kunst en andere goederen ontvangen 

en verwerkt, waarbij de kunst hier ook wordt opgeslagen of getransporteerd naar de 

expositieverdieping. 

Vanuit de centrale hal kunnen de twee andere hallen bereikt worden. De zuidelijke hal 

bestaat uit het restaurant met keuken en de kantoren voor het personeel. Het restaurant 

kan uitgebreid worden met een terras aan het water. Ditzelfde geldt voor de multifunctionele 

ruimte in de noordelijke hal. Deze hal bestaat uit de evenementenzone bestaande uit een 

conferentiezaal/auditorium en de multifunctionele ruimte die kan dienen als bijvoorbeeld 

foyer, expositieruimte of feestlocatie. Naast de evenementenzone bevinden zich in deze 

hal de technische ruimtes en beveiliging. De drie hallen hebben ieder een eigen entree 

waardoor de functies ook afzonderlijk van elkaar kunnen opereren. Hierbij is het dus mogelijk 

dat het restaurant of de evenementenzone geopend is wanneer het museum gesloten is.

Programmatische opbouw
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Verkeersruimtes

Publieke ruimtes

Expositieruimtes

Personeelsruimtes



68 De routing door het museum is verdeeld in twee groepen: de routing van de bezoekers 

en de routing van het personeel. Deze twee routings zijn aangegeven in de tekening op 

de volgende pagina. De routing op de begane grond focust zich voornamelijk rondom de 

centrale hal. Bij binnenkomst gaat de bezoeker of langs de bezoekersservice ruimte naar 

de winkel, de trap op naar het museum, naar links naar het restaurant of naar rechts naar 

de evenementenhal. De ontsluiting gaat altijd via de centrale hal wanneer het museum 

geopend is. De evenementenhal en het restaurant hebben een eigen entree, waardoor 

deze ook afzonderlijk van het museum kunnen functioneren. Wanneer dit het geval is dan 

gaat de ontsluiting via de grote vrije ruimte aan de oostzijde van de hal. 

Voor het personeel geldt dezelfde route om naar deze functies te komen, maar aan de 

westzijde heeft het personeel ook de gelegenheid om naar de andere hallen te gaan. 

Via deze weg kan het personeel aan de achterzijde komen van de evenementenhal, de 

keuken en de museumwinkel. Langs de gevel van de hallen is de ruimte vrijgehouden en 

deze dient ook als verkeersruimte voor met name het personeel (fi guur 23). De expeditie 

komt aan bij de westzijde van de middelste hal. Hier worden de goederen afgeleverd en 

verwerkt. De kunst kan hier ontvangen worden en naar de expositiezalen  getransporteerd 

worden of opgeslagen worden in het depot. 

Stijgpunten

De stijgpunten voor de bezoekers en het personeel is ook grotendeels gescheiden. De 

stijgpunten voor de bezoekers bevinden zich in de entreehal achter de balie. Hierdoor is het 

voor bezoekers meteen duidelijk waar ze naartoe moeten. De stijgpunten van het personeel 

bevinden zich aan het depot. Hierdoor kan de kunst makkelijk naar de expositieruimtes 

gebracht worden en bevinden de stijgpunten voor het personeel zich centraal in het 

museum. Daarnaast is er een stijgpunt gecreëerd bij het auditorium om de sprekers en 

eventueel minder valide mensen naar het laagste punt van het auditorium te laten gaan.

Circulatie

Routing

Afbeelding 28 - Impressie van de verkeersruimte 

langs de gevels. Deze ruimte is verkeersruimte 

voor zowel de bezoekers als personeel. 
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Bezoekersrouting

Personeelsrouting



70 De toegankelijkheid van de verschillende zones in het museum is verdeeld in vier categoriën: 

Vrij toegankelijk, semi vrij toegankelijk, betaald toegankelijk en niet toegankelijk. Deze vier 

zones zijn aangegeven in de tekening op de rechtse pagina. 

Het museum is niet volledig toegankelijk voor iedereen. Uiteraard zijn de entreehal, de 

winkel en het restaurant vrij toegankelijk. Deze zones zijn vrij toegankelijk en bezoekers 

kunnen zonder controle hier gebruik van maken. De garderobe, liften en de entreezone 

op de eerste verdieping zijn ook vrij toegankelijk, maar hier is wel een controle. Hoewel het 

vrij toegankelijk is, worden mensen hier wel beter gecontroleerd, omdat hier de betalende 

bezoekers ook gebruik van maken. Door dat deze zones in een volgende ruimte zijn en 

van de bezoeker vragen om de trap op te gaan of de gang door te lopen voelt dit als een 

andere ruimte en minder toegankelijk dan de entreehal en het restaurant.

De betaald toegankelijke zones zijn de evenementen ruimte en de expositieruimtes. Hiervoor 

moeten de mensen een kaartje hebben, of in ieder geval een vorm van toestemming om 

hier naar binnen te gaan. Tot slot is er een aantal zones niet toegankelijk, dit wil zeggen 

niet toegankelijk voor bezoekers. Dit zijn dus de personeelsruimtes, waar de bezoekers 

niet naar binnen mogen. De kantoren, de expeditie, de keuken en backstage van de 

evenementenhal.

Toegankelĳ kheid
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Vrij toegankelijk

Semi vrij toegankelijk

Betaald toegankelijk

Niet toegankelijk



72 Zoals in het onderzoek aangegeven is, is het gebruik van licht in het museum erg belangrijk. 

Het licht dient diffuus de ruimte binnen gelaten te worden en direct zonlicht dient geweerd 

te worden. Het daglicht wordt zo veel mogelijk door het dak naar binnen gehaald. De 

expositieruimtes bevinden zich daarom op de eerste verdieping. Hierdoor wordt de 

maximale hoeveelheid licht naar binnen gehaald, zonder dat de kunst direct belicht wordt, 

zonder dat er schaduwen op de kunst vallen (door licht vanuit de gevel) en zodat het vlak 

om kunst op te hangen zo groot mogelijk blijft. 

Het dak dient dus een maximale hoeveelheid licht naar binnen te halen, maar dient het 

directe zonlicht te weren en diffuus het licht naar binnen te halen. Zoals in de tekening 

aangegeven hiernaast, wordt het licht gefi lterd door de stalen mesh die over het dak en 

de gevel loopt. Hierna valt het door het glazen dak naar binnen en wordt het door middel 

van panelen gerefl ecteerd en diffuus naar binnen gehaald. Deze panelen zijn gebaseerd 

op de werking van sheddaken, zoals deze veel zijn toegepast in de industriële hallen in de 

omgeving, zoals in de machinefabriek (fi guur 24). De gesloten zijde naar het zuiden gericht 

(direct zonlicht wordt geweerd) en de open zijde naar het noorden (diffuus daglicht zo veel 

mogelijk naar binnen halen). Door deze panelen tussen de vakwerkliggers te plaatsen gaat 

er geen extra expositieruimte verloren en wordt de noodzakelijke constructieruimte (om de 

overspanning te kunnen maken) optimaal benut.

De vaste constructieve wanden zijn tot aan de vakwerkliggers massief en tussen de 

vakwerkliggers zijn hier ramen geplaatst, om extra daglicht naar binnen te laten, het directe 

zonlicht wordt hierbij gefi lterd door de mesh en vervolgens geweerd door de panelen en 

door refl ectie diffuus naar binnen gelaten. Door deze ramen zo hoog te plaatsen wordt 

schaduwvorming op de kunst voorkomen.

Licht
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74 De constructieve opzet van het museum is tweedelig. De schil van de hallen heeft een 

eigen stalen constructie, die de gevel en het dak dragen. In deze schil zijn zoveel mogelijk 

elementen ten behoeve van het goed functioneren van het museum opgenomen. 

De primaire constructie van de schil bestaat uit stalen kolommen en vakwerkliggers. 

Deze worden onderbroken door een isolerende kunststof element om een koudebrug 

te voorkomen. De vakwerkliggers dragen de panelen voor de juiste lichttoetreding. De 

secundaire constructie van de gevel is een stalen constructie die de stalen mesh draagt. 

De schil van de hallen is verder doorgezet, dan het programma van het museum, zodat de 

schil extra de nadruk krijgt en de hallenstructuur extra benadrukt wordt. 

De constructie van de ruimtes binnenin is een betonnen constructie binnen de stalen 

hallenstructuur. De betonnen kolommen- en liggerconstructie draagt de vloeren en de 

wanden van de expositieruimtes. Deze wanden dragen, zoals genoemd bij Licht, de ramen 

tussen de vakwerkliggers. Deze betonnenconstructie dragen de isolatielaag op de eerste 

verdieping en de ramen op de begane grond. Deze twee constructies samen zorgen voor 

een optimale constructieve basis voor het museum.

Constructieve opzet
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76 De lange gevels van het museum zijn tweede huid gevels. Dit houdt in dat de stalen 

mesh aan de buitenzijde het licht fi lteren en de lucht achter het enkel glas opwarmt. Het 

enkel glas en de stalen mesh worden aan een stalen achterconstructie bevestigd. De 

lucht achter deze tweede huid wordt opgewarmd en stijgt op. Door het rooster in de 

grond en de ruimte onder de gevel wordt nieuwe koele lucht ingezogen. Hierdoor ontstaat 

een natuurlijk schoorsteen effect en draagt de gevel bij aan een constante temperatuur 

in het museum. De lucht die afgevoerd wordt uit de ruimtes in het museum wordt ook 

naar deze spouw afgevoerd en wordt automatisch afgevoerd door het schoorsteen effect. 

Nieuwe lucht wordt via de vloeren ingelaten en ruimtes worden verwarmd door middel van 

vloerverwarming.

De zones aangegeven met een gele kleur zijn de zones waar de artifi ciële verlichting 

geplaatst wordt. Tussen de liggers van de vloeren neemt de verlichting zo geen extra 

ruimte in en blijft de vrije verdiepingshoogte gelijk. Bij de expositiezalen wordt de verlichting 

boven de panelen gehangen, zodat deze mengt met het natuurlijke daglicht en wanneer er 

geen natuurlijk daglicht is, ontstaat hetzelfde effect met de kunstverlichting als met natuurlijk 

daglicht. Zo zijn de zalen steeds op eenzelfde manier verlicht en kan de kunst altijd op 

dezelfde manier worden ervaren. 

Installatietechnische opzet
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Materialisatie

Naast het staal en beton van de constructie zijn er zoals eerder al genoemd nog een aantal 

materialen kenmerkend voor het museum. Deze materialen komen allemaal samen in de 

hoek van de hal en zijn te zien in de isometrische sectie op de rechtse pagina (fi guur 25).

Allereerst is de stalen mesh het beeldbepalende materiaal in de gevel. Een fragment van 

deze mesh is te zien in fi guur 29. Deze mesh zorgt voor de fi ltering van het licht. Doordat 

het voor ongeveer 50% transparant is, kan er doorheen gekeken worden en zijn de eerder 

genoemde uitzichten naar de omgeving mogelijk. 

De wanden en vloeren hebben een betonnen afwerking die te zien zijn in fi guren 27 en 28. 

Figuur 27 laat de textuur en kleur van de wanden zien. Deze zijn neutraal gehouden om 

de kunst hier naar voren te laten komen. De kleur en de textuur van de vloeren is te zien 

in fi guur 28. Deze betonnen vloer vormt een neutraal oppervlak waarop de kunst optimaal 

naar voren komt. 

Ten slotte zijn de panelen bekleed met een mat wit refl ecterend oppervlak zoals aangegeven 

in fi guur 26. Deze matte witte panelen zorgen ervoor dat het licht gerefl ecteerd wordt en 

diffuus de expositiezalen binnenkomt. 
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Afbeelding 29 - (Links) Isometrie sectie hal

Afbeelding 30 - (Rechtsboven) Het mat witte 

oppervlak van de refl ecterende panelen van het 

plafond. 

Afbeelding 31 - (Rechtsmiddenboven) De textuur 

en kleur van de wanden.

Afbeelding 32 - (Rechtsmiddenonder) - De textuur 

en kleur van de vloeren.

Afbeelding 33 - (Rechtsonder) Een fragment van 

de stalen mesh.
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Detaillering

De detaillering van het museum is opgebouwd uit twee principes voor de verschillende 

gevels. De detaillering van deze beide gevels zal hier verder behandeld worden. De 

langsgevel loopt over in het dakvlak en vormt op deze manier een schil over het hele 

gebouw. Deze zal hierna behandeld worden. De kopgevel wordt als eerste besproken. 

De kopgevel van de hallen ligt iets terug ten opzichte van de langsgevel en het dakvlak. 

De doorsnede van deze gevel staat bij de details om de locatie van de details aan te 

geven. In deze doorsnede is het terugliggen van de gevel duidelijk te zien. Over de gehele 

doorsnede is er een aantal details uitgelicht.

Beginnende bij het vloerdetail van de begane grondvloer. Hier is te zien hoe de structurele 

beglazing bevestigd is aan de vloer. Daarnaast is te zien hoe het vloerpakket is opgebouwd, 

waarbij de vloerverwarming zorgt voor de warmte en de ventilatie ook via de vloer behandeld 

wordt. In het vloerdetail van de eerste verdieping is dezelfde vloeropbouw te zien.

Detail 3 en detail 4 laten de glazen constructie zien van de structurele beglazing en de 

aansluiting met het dak. De gevel is opgebouwd uit structurele beglazing. Hierdoor zijn er 

aan de buitenzijde enkel de dichtingsnaden te zien en geen kozijnen. Hierdoor ontstaat er 

een optimale transparantie. Met name op de eerste verdieping waar de achterconstructie 

van de gevel ook bestaat uit glas, om deze transparantie te vergroten. Hierbij is te zien 

dat er een glasvlak doorloopt over deze aansluiting om zo door te lopen en de eerder 

genoemde schil door te zetten tot over de kopgevel. De aansluiting van het glas met het 

laatste spant is te zien in detail 6.

Kopgevel
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Detail kopgevel 1 - 1:10

1]

2]

3]

4]

Opbouw vloerconstructie: 

- Betonnen vloer 200 mm

- Isolatielaag 100 mm

- Vloerverwarming ingestort 100 mm

- Vloerafwerking beton 25 mm

Stalen luchtbehandelingskoker, met 

een verntilatierooster opgenomen in de 

betonnen vloerafwerking om de ventilatie 

mogelijk te maken.

Structurele beglazing.

Bevestigingsprofi el structurele beglazing.

1

3

2

4
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Detail kopgevel 2 - 1:10

1]

2]

3]

4]

Opbouw vloerconstructie: 

- Betonnen vloer 200 mm

- Isolatielaag 100 mm

- Vloerverwarming ingestort 100 mm

- Vloerafwerking beton 25 mm

Stalen luchtbehandelingskoker, met 

een verntilatierooster opgenomen in de 

betonnen vloerafwerking om de ventilatie 

mogelijk te maken.

Structurele beglazing.

Bevestigingsprofi el structurele beglazing.

1

3

2

4
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Detail kopgevel 3 - 1:10

1]

2]

Bevestigingsprofi elen 

structurele beglazing

Structurele beglazing

2

1
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Detail kopgevel 4 - 1:10

1]

2]

3]

4]

5]

6]

Lichte panelen om het directe zonlicht te 

weren en diffuus de expositiezalen in te 

refl ecteren.

Stalen draagconstructie van de mesh.

Stalen mesh

Stalen vakwerkligger.

Structurele beglazing

Bevestiging structurele beglazing aan 

de vakwerkligger.

1 32

4

5

6
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Detail kopgevel 5 - 1:10

1]

2]

3]

Stalen mesh

Stalen draagconstructie van de mesh.

Stalen vakwerkligger.

1

3

2



86

Detail kopgevel 6 - 1:10

1]

2]

3]

Lichte panelen om het directe zonlicht te 

weren en diffuus de expositiezalen in te 

refl ecteren.

Stalen draagconstructie van de mesh.

Stalen mesh

1 32
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Detail horizontale aansluiting kopgevel en langsgevel - 1:10

1]

2]

3]

4]

5]

6]

Isolerend glas in aluminium kozijnen 

in de langsgevel.

Betonnen kolommen (draagconstructie 

vloeren) 200x200 mm

Structurele isolerende beglazing 

in de kopgevel.

Stalen draagconstructie van de 

gevel en het dak, HEB400

Stalen draagconstructie van de mesh.

Enkel glas ten behoeve van de tweede 

huid facade.

2

3

3

4

5

1

6



88 Naast het principe van de kopgevel heeft het museum in de langsgevel een tweede 

principe. Het tweede huid gevelprincipe is hier toegepast. Het zonlicht wordt gefi lterd door 

de stalen mesh, het restant zonlicht warmt de lucht in de spouw op en wordt op deze 

manier door het schoorsteeneffect afgevoerd. De details behorende bij deze gevel volgen 

hierna. 

Beginnende bij een horizontaal detail wordt de aansluiting van de kozijnen op de stalen 

hoofdconstructie en de aansluiting van de stalen meshgevel en de constructie daarvan 

getoond. Daarna volgt een reeks verticale details. Het eerste detail hiervan is het begane 

grondvloer detail, waarna de verdiepingsvloer volgt. Daarna volgen de details van het dakvlak. 

Eerst de overgang van de gevel naar het dak, daarna een detail van de draagconstructie 

van de panelen in het dakvlak.

Langsgevel
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Horizontaal detail langsgevel - 1:10

1]

2]

3]

Opbouw  tweede huidgevel:

- Stalen mesh

- Stalen draagconstructie tbv de mesh

- Stalen hoofddraagconstructie HEB400

- Isolerende laag bestaand uit glas in 

kozijnen, bevestigd aan de vloeren.

Betonnen kolommen (draagconstructie 

vloeren) 200x200 mm

Stalen draagconstructie van de 

gevel en het dak, HEB400

2

3

1
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1]

2]

Opbouw  tweede huidgevel:

- Stalen mesh

- Stalen draagconstructie tbv de mesh

- Stalen hoofddraagconstructie HEB400

- Isolerende laag bestaand uit glas in 

kozijnen, bevestigd aan de vloeren.

Rooster om (koele) lucht de spouw in te 

krijgen en om opspattend regenwater te 

voorkomen.

2

1

4

3]

4]

Stalen luchtbehandelingskoker, met 

een verntilatierooster opgenomen in de 

betonnen vloerafwerking om de ventilatie 

mogelijk te maken.

Opbouw vloerconstructie: 

- Betonnen vloer 200 mm

- Isolatielaag 100 mm

- Vloerverwarming ingestort 100 mm

- Vloerafwerking beton 25 mm

3

Detail langsgevel 1 - 1:10
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Detail langsgevel 2 - 1:10

1]

2]

Opbouw  tweede huidgevel:

- Stalen mesh

- Stalen draagconstructie tbv de mesh

- Stalen hoofddraagconstructie HEB400

- Aluminium gevelpanelen afwerking

- Isolerende laag 100 mm

- Betonnen wanden 150 mm

Stalen luchtbehandelingskoker, met 

een verntilatierooster opgenomen in de 

betonnen vloerafwerking om de ventilatie 

mogelijk te maken.

3] Opbouw vloerconstructie: 

- Betonnen vloer 200 mm

- Isolatielaag 100 mm

- Vloerverwarming ingestort 100 mm

- Vloerafwerking beton 25 mm

1 32
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1]

2]

Opbouw  tweede huidgevel:

- Stalen mesh

- Stalen draagconstructie tbv de mesh

- Stalen hoofddraagconstructie HEB400

- Isolerende laag bestaand uit glas in 

kozijnen, bevestigd aan de betonnen 

wand en de stalen constructie van het 

dak.

Stalen profi el doorgezet voor vloeiende 

overgang van de meshgevel.

4

1

3]

4]

Geïsoleerde hemelwaterafvoer

Opbouw dakconstructie: 

- Stalen mesh

- Stalen draagconstructie tbv de mesh

- Glazen dakvlak

- Stalen draagconstructie dakvlak

- Stalen profi elen tussen de vakwerk-

liggers tbv het dragen van de panelen. 

3

Detail langsgevel 3 - 1:10

2
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Detail langsgevel 4 - 1:10

1] Opbouw dakconstructie:

- Stalen mesh

- Stalen draagconstructie tbv de mesh

- Glazen dakvlak

- Stalen draagconstructie dakvlak

- Stalen profi elen tussen de vakwerk-

liggers tbv het dragen van de panelen. 

- Lichte panelen om het directe zonlicht 

te weren en diffuus de expositiezalen in 

te refl ecteren.

1
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Sfeerimpressies

Impressie exterieur hal gezien vanaf Damen
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Impressie exterieur hal vanaf het Dokje van Perry
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Impressie entreehal
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Impressie tussenruimte
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Impressie restaurant
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Impressie restaurant en verkeersruimte langs de gevel
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Impressie expositieruimte
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Impressie expositieruimte met uitzicht op het Dokje van Perry
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Conclusie & refl ectie

Conclusie voor het onderzoek en de persoonlĳ ke 

refl ectie op het proces en het resultaat.



112 Het Museum voor Moderne Kunst Vlissingen is ontworpen voor het voormalige 

industrieterrein De Schelde. Het museum zal bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied 

als kunst- en cultuurgebied. Het museum is ontworpen volgens het industriële hal concept. 

Deze hallenstructuur refl ecteert de geschiedenis en de karakteristieke eigenschappen van 

de locatie. De hallenstructuur past bij de bebouwde omgeving rondom de locatie door het 

industriële karakter. Dit karakter sluit aan op het zichtbare verleden van de scheepsbouw en 

op deze manier wordt de herinnering aan deze geschiedenis versterkt. De hallenstructuur 

vormt daarnaast ook de basis voor de opbouw van de gebouwschil. In deze schil zijn 

namelijk alle voorzieningen opgenomen om het gebouw optimaal te laten presteren.

De routing in het gebouw is duidelijk opgebouwd en zorgt ervoor dat de bezoeker 

geleidelijk en natuurlijk door het hele gebouw beweegt. De begane grond huisvest de 

publieke functies (oostzijde) en de personeelsfuncties (westzijde) en de eerste verdieping 

is steeds volledig expositieruimte. Deze expositieruimtes zijn volledig vrij van constructie of 

andere elementen waardoor allerlei verschillende exposities mogelijk zijn. Bij het exposeren 

van moderne kunst is een grote fl exibiliteit een vereiste. Deze ruimtes vormen een natuurlijk 

routing waarbij de bezoeker altijd weer terug komt in de entreehal. De middelste hal is de 

centrale hal waar men binnenkomt. Vanuit hier kunnen de bezoekers en het personeel naar 

de andere hallen. De drie hallen hebben ieder een eigen entree waardoor de functies ook 

afzonderlijk van elkaar kunnen opereren. Hierbij is het dus mogelijk dat het restaurant of de 

evenementenzone geopend is wanneer het museum gesloten is. Dit vergroot de fl exibiliteit 

van het gebouw. 

De schil van de hallen is een op zichzelf staande constructie. Deze constructie draagt de 

gevel, het dak en de plafondpanelen. Zoals gezegd vormt deze schil de basis voor het 

functioneren van het gebouw. Het licht is hierin een leidend element. Het licht wordt in de 

gevel gefi lterd door de stalen mesh en in het dak eerst gefi lterd en vervolgens door refl ectie 

diffuus naar binnen gebracht. Hierdoor wordt de kunst maximaal belicht, zonder direct 

zonlicht naar binnen te halen. Het diffuse daglicht kan aangevuld worden met kunstlicht, 

waardoor er een optimale belichting kan worden gecreëerd voor het exposeren van de 

kunst.

Door deze verschillende elementen te combineren is dit museum het podium voor de 

verschillende kunstverenigingen en -instanties en vormt het de juiste invulling voor deze 

locatie in Vlissingen.

Conclusie



113Bij aanvang van het project was de opgave duidelijk: het ontwerpen van een museum 

voor Moderne Kunst. Een uiterst interessante opgave, zeer complex, maar uitdagend. De 

locatie was nog niet duidelijk en was vrij om te kiezen. De keuze viel vrij snel op Vlissingen, 

door de onbebouwde locatie tegen het stadscentrum, de grote hoeveelheid kunst in de 

stad en de directe omgeving en de mogelijkheid om deze locatie te bezoeken. Hierna 

kon deze locatie bezocht worden en uitgangspunten en een onderzoeksvraag opgesteld 

worden. 

Zoals gesteld bij de conclusie vormt dit museum de combinatie van de verschillende 

deelonderzoeken en het antwoord op de onderzoeksvraag: 

Hoe refl ecteert het Museum voor Moderne Kunst de historie en eigenschappen 

van de locatie en welke architectonische middelen maken het optimaal ervaren 

en exposeren van de kunst mogelijk? 

Uiteraard zijn er meerdere mogelijkheden, maar deze combinatie van verschillende 

oplossingen (licht, routing, programma, etc.) op deze locatie is er voor mij de juiste. De 

verschillende elementen die volgden uit het gezamenlijke onderzoek en het individuele 

onderzoek komen samen in dit gebouw en vormen een museum voor Moderne Kunst waar 

de kunst optimaal geëxposeerd kan worden en ervaren kan worden door de bezoekers.

Het proces is fi jn verlopen. De begeleiders en mede studenten hebben mij geholpen waar 

mogelijk en ze hebben mij enorm veel geleerd. In het begin van de individuele fase ging 

ik enthousiast en wellicht te enthousiast van start, waardoor er soms te snel beslissingen 

werden genomen. Na een goede tussentijdse presentatie, dat wil zeggen, goed door de 

vele feedback, ben ik kritischer gaan kijken naar deze beslissingen, het ontwerp is sindsdien 

veel veranderd, maar de basis bleef de uitgangspositie bij aanvang van het project. Hierdoor 

is het ontwerp sterker geworden en kijk ik met trots terug op mijn afstudeerjaar en uiteraard 

mijn afstudeerproject.
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