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In Ieiding 

Het begint bij vragen of misschien begint het bij tijd nemen om 
jezelf vragen te stellen, verveling! In momenten van verveling 
komt het dan, plotseling, die vraag van het begin. Begin van 
Ieven, begin van beschaving, begin van de zon en op die 
momenten ontstaat een fascinatie voor de onwaarschijnlijke 
onwetenschap waarin ons Ieven zich op dat moment bevindt. 
We weten eigenlijk zo weinig over onszelf. De vraag op zich is 
natuurlijk helemaal niet van belang. We functioneren immers 
prima zonder te weten, of fantaseren, over wat er "in den 
beginne" gebeurt moet zijn. Maar als we eenmaal de grote lijn te 
pakken hebben, hebben we een reusachtig referentiekader waarin 
we onszelf en de materie en processen om ons heen, kunnen 
plaatsen. Het was mijn idee om een museum te ontwerpen 
waarin je dit soort "grote" vragen kunt stellen. Een museum 
waar een lijn geschetst wordt over de totale geschiedenis waarin 
de wetenschap, voor zover zij daartoe instaat is, deze vragen 
beantwoord. 
Met dit museum in gedachte is de eerste vraag: "wat wordt er 
tentoongesteld?" de tentoonstelling is namelijk de boodschap 
van het museum. Hierin huist grotendeels de educatieve 
en amusements waarde van het museum. De rol van de 
Architectuur hierin staat ter discussie. De architectuur kan 
dienen als trekpleister, icoon, spektakel. Een ding is het zeker 
de architectuur is de drager van de tentoonstelling. Het is echter 
de vraag hoe dominant die drager is. Overschaduwt die drager 
in grandeur de tentoonstelling, dan kan men zich afvragen 
of de architectuur wei in dienst staat van de tentoonstelling 
of dat de architectuur de tentoonstelling eigenlijk van het 
podium verdringt. Aan de andere kant staat de Architectuur als 
ondergeschikte van de tentoonstelling. Sober, zonder uitdaging; 
de sterke dienaar die subtiel de pracht van zijn meester 
ondersteund. Deze balans is het dilemma van de ontwerper 
het is zijn taak de balans te vinden in de relatie architectuur en 
tentoonstelling. Deze balans is natuurlijk altijd gekoppeld aan het 
onderwerp, de doelgroep en de methode van de tentoonstelling. 
Daarnaast speelt het museum als object in de stad een 
belangrijke rol in het ontwerpproces. Musea hebben vaak 

een functie als landmark, icoon of trekpleister. Een goed 
functionerend museum geeft een boost aan haar omgeving. 
Het is immers een attractie in de stad die bijdraagt aan de 
aantrekkingskracht van het centrum. Het is wederom een vraag 
van dominantie, waarbij voor sommige locaties een imposant 
dominant museum het antwoord is, terwijl op andere locaties 
het museum recht wil doen aan de (historische) context waarin 
het zich bevindt. Een ding is zeker de relatie Architectuur-stad is 
altijd te vinden in de context. 
Het doel van de ontwerpopgave is dan ook de context en de 
tentoonstelling te bestuderen om daarin vervolgens een adequaat 
antwoord te ontwerpen. 
Voor het ontwerp en het concept van de tentoonstelling heb 
ik mij Iaten inspireren door het boek: "een kleine geschiedenis 
van bijna alles" -van Bill Bryson, het universiteits college "Big 
History" van Fred Spiers (hier komt de naam Grote Historie 
vandaan) en tot slot het goede advies van H.W. Lintsen 
hoogleraar geschiedenis (van de techniek) aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Met deze input ben ik van binnenuit het 
museum op gaan bouwen. Waarbij ik begon met een structuur 
van kamer. In deze fase hadden de kamers nog geen context 
aileen een chronologie en een thema. Met deze structuur ben ik 
gaan ontwerpen op de beleving van de tentoonstelling, waarna ik 
het geheel heb opgeblazen en net zolang vervormt tot het als een 
gebouw in elkaar pastte. 
Hierin heb ik mij continu gericht op mijn fascinatie voor het 
verhaal. Het verhaal dat mij overtuigde om dit museum als 
afstudeeropdracht te kiezen en dat mij aanzet tot een heerlijk 
gevoel van leergierigheid. Omdat bijna alles in "de grote 
historie'' in de basis relatief makkelijk uit te leggen is, behalve 
misschien de relativiteitstheorie, met als gevolg een duidelijk 
referentiekader waarvandaan je kunt redeneren. 
Naast de fascinatie voor het verhaal heeft mijn fascinatie 
voor het ledig erf en de stad Utrecht enorm geholpen. Het is 
moeilijk te blijven zoeken naar een oplossing die net iets beter 
is als de vorige. Zeker als je werkt onder tijdsdruk en het vaak 
makkelijker lijkt gewoon genoegen te nemen met het huidige 
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resultaat. De locatie heeft mij tijdens het project enorme 
kopzorgen bezorgd vooral de verhouding in schaal tussen 
programma/omgeving en de natuurlijke grens van de Utrechtse 
singe I. 
Het was daarom van levensbelang voor mijn project om 
referentie in architectuur op te nemen. Vooral mijn studiereis 
naar Rusland voor de herbestemming van een industriele 
watertoren en mijn persoonlijke reis naar Berlijn en de "neue 
nationalgalerie" van Mies van der Rohe en het Berlijns museum 
van Liebeskind. Twee musea die twee totale andere insteken in 
de relatie architectuur/tentoonstelling Iaten zien, maar waarbij 
het toch op de een of andere manier voortvloeit vanuit de 
eigenschappen van de tentoonstellingen. Een verbinding waarop 
het succes van elk museum berust. 
Genoeg vooraf gepraat, voor u ligt het afstudeerverslag van Jetro 
Dam student Architectuur & Constructief Ontwerpen aan de 
faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Eindhoven. Met als 
Begeleiders prof. Ir. Jan Westra, dr. lr. Faas Moonen en ir. Arch. 
Emile van Vught. Het resultaat van 6 maanden onderzoeken 
en ontwerpen, het verslag is opgebouwd in grofweg drie delen 
met als eerste deel "de randvoorwaarden'' gevolgd door "het 
antwerp" en afgesloten door "techniek & methode" ik wens u 
veelleesplezier en dank u voor uw aandacht. 



"Grote Historie" 
"Welkom. En mijn gelukwensen. Ik ben heel blij dat het je is 
gelukt. Het was niet gemakkelijk om hier te komen. Eigenlijk 
denk ik dat het nog moeilijker was dan je denkt. Om te beginnen 
moesten voor je aanwezigheid hier biljoenen rondzwervende 
atomen op een complexe en intrigerend dienstbare manier zich 
samenvoegen om jou te scheppen. Dit is een ordening die zo 
ingewikkeld en bijzonder is dat het nooit eerder is geprobeerd 
en alleen deze enen keer zal bestaan. Gedurende de vele jaren 
die komen (hopen we) zullen deze minieme deeltjes zich zonder 
protest bezighouden met al die miljarden kundige, cooperatieve 
verrichtingen die nodig zijn om je te behouden en je de hoogst 
aangename, maar in het algemeen ondergewaardeerde toestand 
te Iaten ervaren die we het bestaan noemen:' 
Een kleine geschiedenis van bijna alles - Bill Bryson 

Dit is de openingstekst van Bill Bryson boek "een kleine 
geschiedenis van bijna alles:' Eigenlijk vraagt hij je of je 
weleens over je bestaan hebt nagedacht Een kortere versie 
zou zijn geweest: Hey, je weleens afgevraagd hoe het kan dat 
je uit miljarden levenloze deeltjes bestaat? Nadat ik mezelf in 
gedachten had verdeelt in miljarden levenloze deeltjes besefte ik 
dat er vooral heel veel onduidelijkheid om dit wereldbeeld heen 
hangt. Waarbij de kernvragen vrijwel altijd neerkomen op dingen 
zoals; Wat is Ieven? Hoe is het begonnen? Waar kom ik vandaan? 
Enzonogheelveelmeer. 
Dit zijn simpele vragen die door de geschiedenis heen al 
vele duizenden malen zijn gesteld en beantwoord in zowel 
theologische als wetenschappelijke zin. Ik wist dan ook wei 
de antwoorden, (in grove lijn): Big Bang, Genesis, Darwin 
enzovoorts. Echter het antwoord dat ik heb is bijna altijd in een 
absolute zin. Ik wist bijvoorbeeld wel dat de "Big Bang theorie" 
het ontstaan van het Heelal benaderd vanuit het idee, dat een 
oerknal in miljoenste delen van seconden de materie van het 
universum creeert en de ruimte in slingert. Maar ik wist eigenlijk 
niet hoe dit idee in "gods"naam tot stand is gekomen en waarom 
dit idee een zekere mate van acceptatie in onze samenleving 
heeft. De wetenschap neemt dus een mythische status in mijn 

wereldbeeld in. Ik acht het waar vanuit mijn vertrouwen in het 
systeem. 
Grote Historie richt zich puur op de grote lijnen van de 
geschiedenis en beantwoord daarmee de "grote" vragen. Het 
beschrijft natuurkundige processen met een mix van verhaal en 
wetenschap, waarbij het juist gaat om: 1) hoe werkt het? en 2) 
hoe weten we dat? Zowel door het schetsen van een globale lijn 
als door het vertellen in historisch verhaalvorm is het stof die 
geschikt is voor een breed publiek. Het plaatst mensen in het 
grote perspectief van de kosmos geschiedenis en geeft inzicht in 
processen en theorie die invloed hebben op hun dagelijkse zijn. 
Waardoor het grote educatieve waarden heeft. 
Een Groot Historisch Museum is dus een museum van 'een' 
wereldbeeld dat eigenlijk theologie, wetenschap en historie 
verbindt. Het formuleert een globaal beeld waaraan mensen hun 
eigen wereldbeeld kunnen ijken en kunnen ontdekken wat de 
verhalen achter veel van de meestal wel bekende theorieen zijn. 
Het is dan ook niet de bedoeling dat het museum een absolute 
waarheid predikt. Juist door het combineren van theorie met 
verhaal vertelt het ook de onduidelijkheden en onzekerheden 
van methodes en theorieen. Zodat het mensen aanspoort hier 
zelf over na te denken. De vragen van ons bestaan zullen zeker 
ook na het museum reden tot goede discussies blijven. 

Hoe on twerp je een Groot historisch museum? Staat 
architectuur ten dienst van de tentoonstelling of is architectuur 
een toevoeging op de tentoonstelling. Is het een plek van 
overdenking of een dynamische plek waarbij je continu wordt 
uitgedaagd tot interactie. Een conventioneel museum heeft 
meestal grofweg drie doelen: het conserveert stukken van 
historische waarde, stelt deze stukken beschikbaar voor stu die 
aan deskundigen en het presenteert de stukken en de studies aan 
het publiek. Een groot historisch museum is hierin anders. Het 
is gericht op de presentatie van een grote lijn en functioneert 
daardoor eerder als brug of als overkoepeling van andere musea. 
Het beschrijft niet een specifiek thema zoals sterrenkunde 
of archeologie, maar kleine stukjes van meerdere thema's. 
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Voorbeelden van dit soort musea is NEMO (Renzo Piano) 
Amsterdam dit museum onderwijst op een speelse manier 
in de natuurwetenschappen en is thematisch opgezet waarbij 
er verschillende gebieden zijn gemaakt rondom een thema; 
zwaartekracht bijvoorbeeld. De bezoeker heeft een grote mate 
van bewegingsvrijheid tussen de verschillende gebieden, maar 
een totaal verhaal ontbreekt, logisch. Maar in een museum waar 
de grote lijn juist belangrijk is zo'n totale vrijheid niet geschikt. 
Andere musea richten zich juist op de chronologie van het 
verhaal. Voorbeelden zijn vaak historische musea die zich rich ten 
op een bepaald thema of verhaal. Grote Historie is anders, het 
richt zich wei op het verhaal van de kosmos geschiedenis, maar 
deze is zo groot dat in het verhaal telkens versprongen wordt 
in schaal. Het gaat zowel over het ontstaan van Ieven op micro 
niveau als over de processen die sterrenstelsels vormen. Het 
museum is dus zowel thematisch als chronologisch en vraagt 
dus om een aanpak die recht doet aan beide: een chronologisch 
thematisch museum, waarbij zowel de grote lijn als de 
afzonderlijke thema's tot hun recht komen. 
Dit uitgangspunt bepaald tot in grote mate het on twerp van 
het museum het wordt immers geen Museum dat zich richt op 
tijdelijke exposities zoals de Neue Nationalgalerie (Ludwig Mies 
van der Rohe (Berlijn)) of dat zich richt op een enkel thema zoals 
Het tropenmuseum (Amsterdam). De architectuur staat in dienst 
van de tentoonstelling, het geeft het ruimte. Samen zorgen ze 
voor de beleving van het museum, waarin dus het verhaal en de 
afzonderlijke thema's een duidelijke rol spelen. 
De opzet van het museum begint dus vanuit de tentoonstelling. 
De vraag is dus wat is de tentoonstelling. Een vraag die als 
student architectuur, maar in grove lijnen te vangen is. Terug 
naar Bill Bryson en "de kleine geschiedenis van bijna alles:' In dit 
hoek werkt hij vanuit drie grove stappen: 

1) Het heelal; de big bang, super nova's, relativiteit... 
2) De aarde; eigenschappen, geologie, plaattektoniek ... 
3) Het Ieven; wat is Ieven?, evolutie, virussen ... 

Hierin maakt hij voortdurend uitstappen naar specifieke 
wetenschappers, gebeurtenissen en wetenschappelijke 
stromingen. Waardoor het nu weer over radioactiviteit gaat en 

dan weer over kwantum mechanica, maar door het hoek heen is 
het een hele logische volgorde. Elk thema wordt daarmee vanuit 
het verhaal aan de hand van vier vragen behandeld: 

Wat is het? (Hoe oud? Hoe groot? ... ) 
Hoe werkt het? (Wat doet het? Hoe ontstaat het? ... ) 
Hoe weten we dat? (Wie heeft het bedacht? Onder welke 
omstandigheden? ... ) 
Wat betekent het voor ons? (Hoe belnvloed het mijn dagelijks 
zijn? ... ) 

Het Universiteitscollege Big History van Fred Spiers heeft een 
soortgelijke indeling waar in zeven stappen telkens het ontstaan 
van een bepaalde laag van ons bestaan wordt uitgelegd. De 
stappen zijn: 

1) Het ontstaan van het heelal; 
2) Het ontstaan van zonnestelsels; 
3) Het ontstaan van de aarde; 
4) Het ontstaan van Ieven; 
5) Het ontstaan van de mens; 
6) Het ontstaan van beschaving; 
7) Het ontstaan van de moderne samenleving. 

Het universiteitscollege richt zich veel meer op het beschrijven 
van processen dan op het vertellen van verhalen. Dit doet 
atbreuk aan het entertainmentniveau ten bate van het 
educatieniveau. Voor een museum dat een zo breed mogelijk 
publiek opzoekt is juist ook de entertainmentwaarde van belang. 
Een museum werkt natuurlijk anders als een hoek. Waar een 
hoek een verhaal vertelt in Iappen tekst met plaatjes, vertelt 
een museum een verhaal met voorwerpen, foto's, filmpjes, 
statistieken, schreeuwende krantenkoppen, radio verslagen, 
maquettes, ooggetuigen verslagen, proefjes en spelletjes. Een 
museum zal dus op zoveel mogelijk manieren de tekst van 
het verhaal vangen in andere media. Om mijn on twerp aan te 
Iaten sluiten op de tentoonstelling was het dus eerst zaak zoveel 
mogelijk het verhaal van het hoek te vertalen in andere vormen 
van media. Deze media is veelal in lage kwaliteit beschikbaar 
op het internet, in boeken en musea. Maar een groot deel is 



materiaal dat speciaal voor het museum gemaakt zal moeten 
worden in beeldmateriaal, proefopstellingen en maquettes. 
Gelukkig hielpen tal van mensen en musea mij met ideeen voor 
Het Utrechts Museum van de Grote Historie. 
Gebaseerd op het bedachte en gevonden museummateriaal is 
een structuur voor de tentoonstelling gemaakt. Het museum 
is opgedeeld in drie verdiepingen waarbij elke verdieping 
onderdeel is van een wereld met zijn eigen karakteristieken, de 
drie werelden zijn: ruimte, aarde en Ieven. Een wereld beschrijft 
een niveau in de kosmos- geschiedenis, zodat iedere wereld een 
heldere verbinding tussen te stukken in de tentoonstelling is. 
Elke wereld(verdieping) is onderverdeeld in meerdere kamers 
met ieder een eigen thema. Zo is er een kamer voor "het Ieven 
van een ster" en een voor "de gevaarlijke planeet:' Een kamer is 
enkel de naam voor de ruimte van een thema in architecturale 
zin hoeft dit niet een afgebakende ruimte te zijn. Aan de ruimte 
zelf en de verbinding tussen de ruimtes wordt in een later 
hoofdstuk aandacht besteed. 
De gevonden structuur afgebeeld in figuur 1 is de leidraad voor 
het ontwerp van het museum. Door eerst elke kamer in het 
museum te voorzien van een thema en tentoonstelling is de basis 
van het ontwerp gelegd. Er kon nu ontworpen worden in dienst 
van deze structuur. Waardoor elke ruimte van de tentoonstelling 
en het thema kon worden ontworpen. 

Figuur 1: Structuur schema tentoonstelling 
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Links: Het ledig erf 
in google maps. Met 
onderandere de singe! 
tolsteegbrugetc. 

Onder: Ontwerp voor 
appartementencom
plex op locatie Ledig 
erf door bureau AWG. 

Ledig erf. 

Vanaf de dom ongeveer vijf minuten !open langs de oude gracht 
(in zuidelijke richting). Kom je na een stukje twijnstraat met zijn 
delicatessenwinkeltjes op het Ledig Erf. Een pleintje aan de rand 
van het oude centrum dat bruist van energie. Het plein geeft huis 
aan twee cafes met terras en het Louis Hartlooper complex wat 
een soort van mix is tussen restaurant filmhuis en cafe. Het lijkt 
alsof het altijd druk is op het Ledig Erf wat niet raar is omdat het 
niet aileen het einde van de oude gracht is, maar ook de hoek van 
het museumkwartier en de belangrijkste zuidelijke toegang tot 
het centrum. Met op steenworpafstand het Centraal Museum, 
Dick Bruna Huis en Universiteitsmuseum Utrecht. Het plein 
wordt doorkruist door de Utrechtse singe! met daaroverheen 
de tolsteegbrug, waardoor het plein uit twee helften bestaat een 
zuidelijke en een noordelijke helft. Het zuidelijke dee! gaf vroeger 
huis aan een 2-tal cafes met terras, maar is a! sinds enige tijd 
in herontwikkeling. Het nieuwe plan bestaat uit grofweg drie 
gemetselde gebouwmassa's met vier lagen appartementen en een 
laag commercieel (een mix van winkel en cafe). Ontworpen door 
het Belgische bureau AWG. De architectuur is dan weliswaar met 
baksteen maar doet weinig eer aan de omliggende buurt. Het lijkt 
hier eerder om snel en massaal te gaan dan om het doorzetten 
van de kwaliteit van het Utrechtse centrum in het zuidelijke dee! 
van het Ledig Erf. Daarnaast is de overgang in gebouwvolume 
aan de tolsteegsingel kortweg lomp te noemen waar een schattig 
drie verdiepingen hoog historisch pand getlankeerd wordt door 
een zwarte kolos van vijf verdiepingen. Er restte mij dan ook 
niets anders dan deze geweldige locatie te kiezen voor mijn 
Museum van de Grote Historie. Om op zoek te gaan naar een 
andere omgang met deze waardevolle locatie. 
De plaatsing van een museum aan het Ledig Erf kan leiden tot 
een wederzijdse meerwaarde. Het is een prominente plek in 
de stad, gelegen aan de rand van het museumkwartier en op 
de verbinding tussen de Catharijnesingel, de Oosterkade, de 
Gansstraat en de Tolsteegsingel. Waardoor het goed bereikbaar 
is vanuit zowel het centrum als het omliggend gebied en kan 
bijdragen aan de status van het plein. Een museum inclusief cafe 
aan de zuidelijke zijde van het plein betekent een verhoging van 
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de horeca capaciteit en een verhoging in de aantrekkingskracht 
van het gebied wat Ledig Erf tot nieuwe hoogtes kan 
ontwikkelen. 
Naast dit verhaal is de keuze voor Utrecht een heel 
vanzelfsprekende keuze. Bij de locatie van een museum zoek je 
altijd naar een verbinding tussen plaats en tentoonstelling. Waar 
het bier een deels educatief museum bedraagt is de aansluiting 
met wetenschap, instituut en opleiding van cruciaal belang. Voor 
Grote Historie ben je daarbij opzoek naar instellingen met een 
verbinding in de volgende onderzoekstromen: 

1) 
2) 
3) 
4) 

Sterrenkunde; 
Bio medische wetenschappen; 
Theologie; 
Historie. 

Deze opleidingen op universitair niveau zijn gehuisvest in de 
steden: Amsterdam, Utrecht, Leiden en Groningen. De reden 
om dan Utrecht te kiezen is de aanwezigheid van het NOVA 
(Nederlands Onderzoekschool voor Astronomie), het SRON 
(Nederlands instituut voor ruimte onderzoek), de centrale 
ligging van Utrecht in Nederland en de presentatie van de stad 
als stad van historie, onderwijs en cultuur. 
Terug naar het plangebied: een vlak van bijna 2400 vierkante 
meter in een gebied waarbij de grootste kavel grofweg 600 
vierkante meter beslaat en een doorsnee kavel net onder de 300 
vierkante meter bedraagt. Een gebied waarbij elk bouwvolume 
een zekere mate van eigenwijsheid in zich heeft doordat het 
zich nauwelijks wat aantrekt van zijn buurman. Behalve dan 
misschien dat vrijwel elk gebouw keurig op de rand van de straat 
aansluit. Het huisvest een kleine encyclopedie in dakvormen, 
baksteengevels en kozijnen. Een zegen voor identiteit. 
De aansluiting van zo'n groot kavel op zo'n gefragmenteerd 
gebied is altijd een kopzorg. Ga je mee in de moeilijk leesbare 
"wetten'' van de locatie of rigoureus ertegenin. Voor mij is 
het belangrijkste in het museum, het interieur. De routing 
en beleving in het museum. Het exterieur is slechts een schil 
waarin het interieur heerst. De locatie heeft eigenlijk al alles 
wat ik wens een gezellige mix van historie, gracht, groen en 
horeca. Het doel is dan ook het museum toe te voegen aan dit 

Onder: Kaart van 
Utrecht. 



Hard loop & Wandel route ... .... 
Louis Hard Ioper Complex 
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3d model plangebied. 

17 



18 

~\ 

\ / )/ 
II 
' ' 

I 

Rechts: situatie 
ontwerp in locatie. 

Boven rechts: 
ontwerp in locatie 
Tolsteegsingel. 

Onder rechts: 
ontwerp in locatie 
Gansstraat. 



pallet zonder inbreuk te doen op de sfeer van de locatie, maar 
waarbij mensen toch de kwaliteit van het interieur kunnen 
proeven in het exterieur. Daarin moest ik mij houden aan de 
schaal en taal van de omgeving. Tussen de Tolsteegsingel met 
zijn drie verdiepingshoge historisch pandjes, het straatse van 
de Gansstraat en tegelijkertijd het verkeer van het ledig erf. De 
oplossing is twee gebouwvolumes die ieder aansluiten op het 
schaalniveau en ritme van de aanliggende panden. Waarbij een 
volume (museum) puur de expositieruimtes en verhaal van het 
museum huisvest en een volume (museum+) de aanvullende 
functies: zoals de entree, museum shop, garderobe, toiletten, 
kantoor, museum cafe en de werkplaats. Doordat het museum 
een volume boger is dan het museum+ gedeelte, is deze goed 
zichtbaar vanuit de omgeving, maar toch ingepast in de schaal en 
structuur van de omgeving. Het museum+ gedeelte kan hierdoor 
goed aansluiten op de omgeving waardoor het plan als geheel een 
nauwelijks dominante rol in de locatie aanneemt. Recht in de lijn 
van de tolsteegbrug bevindt zich het museumterras waar men 
aangenaam kan genieten van een drankje na een museum bezoek 
en uitkijkt over het plein met het Louis Hartlooper complex en 
de groene strook van de Manenburg en de Sterrenburg. Op deze 
lijn Twijnstraat, Tolsteegbrug steekt uit het museumvolume de 
Big Bang- : een landmark voor het museum. 

Stedelijk aanzicht Tolsteegsingel 
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Programma van eisen 
Voor het opstellen van het Eisenpakket voor het museum is 
gebruik gemaakt van het "Metric handbook planning and design 
data" van David Littlefield. Hierin wordt duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen twee delen; 1) het publieke gedeelte, waaronder 
de tentoonstellingsruimtes en de publieke voorzieningen; 2) 
het professionele gedeelte met ruimtes voor het personeel en 
voor het behoudt van het museum. Er is dan altijd nog wat 
keuzeruimte in het programma voor bijvoorbeeld studieruimtes. 
Vaak is dit een bibliotheek/archief met werkruimtes en een 
presentatieruimte. Voor het Museum van de Grote Historie is 
gekozen voor een bescheiden programma van eisen, niet aileen 
om de opdracht overzichtelijk te houden voor mijzelf, maar 
ook omdat, in de keuze van de locatie gekozen is voor Utrecht 
om juist aan te sluiten bij de educatieve voorzieningen reeds 
aanwezig. Daarnaast is het gebruikelijk om een gedeelte van het 
museum te reserveren voor een tijdelijke tentoonstelling, hier is 
wederom niet voor gekozen. Bij het ontwerp van het museum 
heb ik mij specifiek willen richten op de verhouding architectuur 
tentoonstelling, waarin de lijn van de kosmosgeschiedenis 
geschetst wordt. Teveel afleiding van die opdracht zou in het 
korte tijdsbestek niet verantwoord zijn. 
In de organisatie van het programma van eisen heb ik mij 
gericht op drie stromingen door het programma namelijk; 1) 
publiek; 2) goederen; 3) stafpersoneel. Waarin een rangorde zit 
in de omgekeerde volgorde. Zo is het wei de bedoeling dat het 
personeel bij de ruimtes van publiek en goederen komt, maar is 
het andersom niet de bedoeling. Door deze driedeling ontstaat er 
meteen een duidelijke beveiligingslijn door het programma heen. 
De architectonische keuze om de tentoonstellingsruimte los van 
de voorzieningen vorm te geven is duidelijk terug te zien in het 
schema. 
Het programma werkt vanuit de twee verdiepingen van het 
museum+ gebouw. Waarbij het personeel op de bovenste 
verdieping zit en de twee strom en van publiek en goederen op 
de eerste. Het goederen gedeelte is geclusterd met een goede 
ontsluiting naar de achterzijde van het gebouw. 
Kortom er is gekozen voor een bescheiden, specifiek op de 

opdracht, gericht programma van eisen. Daarnaast is het 
programma opgebouwd vanuit drie stromingen die op de twee 
verdiepingen van het gebouw zijn ge'implementeerd. 
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links: Weg naar de 
tentoonstellings 
ruimte. 

] 

Entree, 
Het is een zaterdag in mei. Het weer is wisselvallig, de Iucht 
een afwisseling van regenwolken en blauw, de ideale dag voor 
een museumbezoek. Je pakt auto, trein, bus, fiets of je loopt. 
Voordat je er bent zie je hem a!, een solide monoliet die hoven 
het stedelijk landschap uitsteekt. Je stapt uit of af en begint te 
!open. Je komt op het plein waarover hardlopers !open van de 
Sterrenburg naar de Manenburg, mensen op terrasjes onder 
afdakjes genieten van een drankje, met tussendoor een gezellige 
stroom fietsers en zacht brommende auto's. Aan de zuidzijde van 
het plein ligt het: twee volumes de een deftig steen de ander net 
daarachter een enorme stalen constructie waarin in een doos van 
glas de ruimtes van het museum vrij zijn opgehangen. Je steekt 
over en je bent er. Er staat in grote letters Utrechts Museum voor 
Grote Historie. Je betreed het hofje van het museum, loopt langs 
het terras, met aan de andere kant de etalage van het museum 
plus het gebouw waarachter je mensen af en aan ziet !open naar 
het museumgebouw. Je ziet een stukje van een lift die mensen 
in een traag tempo omhoog brengt. Eenmaal binnen kom je een 
sobere witte ruimte gedomineerd door het Iicht dat via grote 
ramen de ruimte binnenvalt. Bij de balie koop je een kaartje en 
bij de garderobe geef je je jas af. 
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Links: Lift reist 
langzaam omhoog 
door het gebouw. 

I 
i 
I 

1 

Lift, 

Nadat je een kaartje heb gekocht volg je de borden naar de 
lift. Op de weg kom je langs de toiletten aan de rand van het 
gebouwvolume, waar een glazen tunneltje het ene volume met 
het andere verbindt. Aan het eind van de tunnel is de lift. Als 
je bij de lift aankomt, moet je even wachten, hij is net op de 
weg terug. Door het dak van het tunneltje zie je traag de lift 
naar beneden zakken, tot het onderaan tot stilstand komt en 
de liftdeuren openglijden. Op het moment dat de liftdeuren 
helemaal open zijn, springen er lam pen aan in de vloer van de 
lift .. Snel stap je in en na jou een gezin van vier en een ouder 
stel. De liftdeuren sluiten en je kijkt om je heen; de lift is als 
een lange gang rondom gesloten met mat koud staal, verlicht 
vanuit de vloer met zacht wit Iicht. De lift komt langzaam in 
beweging waarna het Iicht vanuit de vloer dimt. Op het plafond 
verschijnen beelden van sterren die langzaam voorbijschieten, 
op de achtergrond hoor je een stem die je in 60 seconden 
vertelt over de schaal van het heelal en ons menselijk beeld van 
de ruimte. Je leert dat het heelal waargenomen wordt als iets 
eindigs, maar dat eigenlijk niet is. Voor ons reikt het heelal niet 
verder dan de afstand die het Iicht heeft afgelegd in die miljarden 
jaren sinds het werd gevormd. Dit waarneembare heelal is 
grofweg (1600 000 000 000 000 000 000 kilometer}. De lift stopt 
op de derde verdieping. Langzaam glijdt deze keer de zijkant 
van de gangvormige lift open. Daarachter zie je een donkere 
gang waarvan de wanden schuin naar binnen convergeren op 
een deurvormige opening waardoor een vel Iicht de ruimte 
binnenkomt. Je stapt uit in de donkere gang. 
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Links: Eerste 
ruimte tentoon
stelling 

Het Atoom, 

De muren zijn van een grove zwarte steen met nissen waardoor 
Iicht zich langs nog onbekende objecten de ruimte in baant. Je 
richt je op het eind van de ruimte, ziet de felle streep Iicht en 
je gaat op weg. Na een paar stappen sluiten de liftdeuren zich 
waardoor de ruimte nog donkerder wordt. Je ontdekt in de 
nissen het verhaal van het atoom Frits 'een levenloos miniem 
object dat bestaat in iedereen: Door uitleg van theorieen zoals 
sterke en zwakke atoomkracht en experimenten zoals de 
deeltjesdetector van Rutherford verplaatst je je in de wereld van 
'jouw' Frits een wereld waarin niks elkaar aanraakt, maar waarin 
toch alles op een wonderbaarlijke manier beweegt op de maat 
van natuurwetten. Terwijl je loopt van lichtbron naar lichtbron 
wordt de vergelijking gemaakt met het heelal en worden er 
vraagtekens gezet bij het wonder van het Ieven. In de rest van het 
museum wordt regelmatig teruggekoppeld naar het verhaal van 
Frits; tijdens de big bang, in een ster, de aarde, het eerste Ieven, 
langs de evolutie totdat het uiteindelijk onderdeel wordt van jou. 
Het thema van het museum is gezet: wat ben je? En waar begin 
je? Aangekomen bij het einde van de gang, zie je recht op de 
muur de projectie van een BBC animatie van de 'Big Bang: Na de 
aanschouwing van dit wonderbaarlijke fenomeen stap je in het 
Iicht. 
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Links: hemellicht 
in de ruimte de 
oerknal. 

De Oerknal, 

Je bevindt je in een ruimte van 15 meter hoog. Gedomineerd 
door een immens hemellicht. De muren zijn gemaakt van grootte 
elementen dof wit keramiek, waarin de groeven met hun donker 
contrast het oppervlak opdelen in reusachtige blokken. De 
ruimte is leeg op een ouderwetse tv zonder signaal(sneeuw)na. 
De ruis van de oerknal, onzichtbaar overblijfsel van het begin. 
Tegenover de ingang is nog een gelijkvormige doorgang met een 
deur die leidt naar de volgende ruimte. 

In deze ruimte maakt de bezoeker kennis met de theorie rond 
de Big Bang. Van de achtergrondstraling van Arno Penzias en 
Robert Wilson tot de 'Inflationary epoch' van Alan Guth. Je 
raakt bekend met experimenten in de deeltjesversneller aan de 
hand van een maquette en luistert naar de radio-uitzending 
waarin Fred Hoyle als eerste de term 'Big Bang' gebruikt in 
een ongepaste grap. Net zoals de ruimte over het atoom Frits is 
ook in deze ruimte de tentoonstelling vormgegeven als fysiek 
onderdeel van de ruimte. Maquettes en objecten worden op 
massieve sokkels in de ruimte geplaats, terwijl informatie en 
beeldmateriaal op de muren geprojecteerd/bevestigd worden. 
De ruimte zelf is gemaakt van strak wit pleisterwerk, indirect 
verlicht vanuit een hoge plint aan de wand. De maquette van de 
deeltjesversneller staat aan het einde van de ruimte en legt door 
middel van ledverlichting met een paar drukken op de knop de 
experimenten in de 25 kilometer lange tunnel uit. Aan het eind 
van de ruimte bereikt men via een gang de volgende ruimte: het 
Ieven van een ster. 
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Links: planetari
um het Ieven van 
een ster. 

.. 

I 

Het Leven van een 
Ster, 
Je staat in een platte bol met een cirkelvormige plattegrond en 
een ovale doorsnede. In de bol is een vloer gemaakt die bestaat 
uit twee niveaus waarbij het centrale niveau iets lager is zodat 
het de vorm van de ruimte benadrukt. De bol is ingedeeld met 
stoelen die zo zijn gekanteld dat als je erop gaat zitten je een 
uitstekend zicht hebt op het bolvormige plafond. Het begin van 
de koepel en het eind van de muur wordt aangegeven door een 
plint waar de lichtarmaturen in zijn verborgen. Deze kamer 
heeft 'twee modes:' In de eerste mode is de kamer fel verlicht en 
de koepel donker, men loopt langs de, op de muur afgebeelde 
foto's van het zonnestelsel, men leert over de eigenschappen van 
planeten en luistert naar verhalen van wetenschappers over de 
mogelijkheden en werking van deze planeten. In Mode twee is 
het Iicht in de kamer gedimd en de koepel en het meubelstuk 
daaronder worden verlicht terwijl een vriendelijke stem je 
vertelt dat er zo een film gaat beginnen. De film gaat over de 
geboorte van een ster uit een neve!, de langzame ontwikkeling 
van planeten en uiteindelijk het schitterende einde van een 
supernova. De film is voorzien van animaties gecombineerd 
met foto's van de 'Hubble space telescope: De film draait om de 
15 minuten en duurt ongeveer 8 minuten. Na afloop leidt een 
volgende gang naar de 'het einde van de wereld' ruimte en naar 
de trap of lift naar de volgende verdieping. 
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Links: Tentoon
stellingruimte 
mens van weten
shap. 

Mens van 
Wetenschap, 
De overgang tussen de wereld 'ruimte' en de wereld 'aarde' is 
een trappenhuis in een betonnen stabiliteit kern. De trap loopt 
rondom en is opgehangen aan de wanden. Het licht dringt de 
ruimte binnen door een raam in het dak, waarbij men langzaam 
beweegt van heellicht naar heel donker. Tevens bevindt zich hier 
het toilet en een lift. Men heeft de tijd even voor zichzelf op weg 
naar het volgende niveau. De trap gaat in een comfortabel tempo 
omlaag en er is geen afleiding. 

Beneden aan de trap is het donker, een doorgang brengt je 
in een brede hoge gang. Je komt aan de rechterkant van de 
gang binnen, terwijl de gang zelf schuin naar rechts en schuin 
omhoog loopt, aan het einde van de ruimte zie je een opening 
in het plafond voordat de gang een knik naar links maakt. De 
gang is voldoende verlicht, maar toch voel je je ondergronds. 
De muren zijn gemaakt van naakt beton waarin de groeven 
van de bekisting het vlak opdelen in enorme bouwblokken. In 
de muren bevinden zich glazen platen die je doen denken aan 
aquaria, voor sommige aquaria staan sokkels met voorwerpen 
van proeven, experimenten of soms de sculptuur van een hoofd 
lijkend op een verstrooide professor. Je loopt langs de aquaria 
en ontdekt in elk het verhaal van een wetenschapper met 
brieven naar vrienden, schetsen, kaarten van ontdekkingen, 
formules en foto's. Je leest, bekijkt plaatjes en films en luistert 
naar audio fragmenten, waarin de wereld van de wetenschapper 
in kwestie duidelijk wordt. Op die manier maak je kennis met 
de soms verbazende rivaliteit, toeval en persoonlijke verhalen 
van onze natuurwetenschappers. Tegelijkertijd wordt duidelijk 
op welke manier elk van deze personen heeft bijgedragen aan 
ons wereldbeeld en hoe, soms de ogenschijnlijk meest simpele 
inzichten onze wereld, veranderd. Aan het eind van de ruimte 
sta je bij de knik naar links, het licht valt van boven en je kijkt 
omhoog. Je kijkt uit de wereld 'de aarde' in de wereld 'van leven' 
met daarboven de wereld 'ruimte: het gebouw geeft een beetje 
van haar structuur prijs. 
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Links: Einde van 
de wereld aarde. 

De Gevaarlijke 
Planeet, 
Nadat de gang naar links is gegaan, gaat deze onmiddellijk 
weer naar rechts. In de ruimte van deze knik staan een paar 
soli de blokken die als bank functioneren en er wordt op de 
wand een film afgespeeld. Het is juli 1994 de Shoemaker Levy 9 
komeet slaat in op Jupiter, wat voorspelt was een totale sisser te 
worden, veranderd in een grandioos spektakel. De inslag zorgde 
voor een enorme ravage en enkele maanden zijn de gevolgen 
duidelijk zichtbaar. Een klimaatverwoestend fenomeen. Je 
staat op en volgt de gang omhoog. Je komt langs de reactie op 
Schoemaker Levy in krantenberichten, boeken, stripboeken, 
documentaires en doom scenario's, maar ook statistieken. De 
hoeveelheid buitenaards materiaal dat elk jaar op aarde neerstort 
is ongeveer 30.000 ton, de kansberekening van een inslag van een 
apocalyptische komeet en de gevolgen voor de aarde. Vervolgens 
sta je voor het einde. Waar de gang convergerend afloopt in een 
punt, het Iicht schijnt in een schuine streep op de wand. Een 
trap loopt schuin weg van het einde, als een vluchtweg. Je loopt 
even naar het einde en kijkt omhoog: je ziet dat alle niveaus 
samenvallen in een koker. Je gaat de trap op naar de wereld 
'Ieven: 
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Links: visual 
wereld van het 
Ieven. 

Leven, 

De trap op en daar sta je: in het Ieven. Boven je hangen de 
volumes van de wereld ruimte en door het vloervlak steken 
de poorten naar het niveau aarde. Het is in de ruimte tussen 
de niveaus dat je ontdekt hoe alles is opgebouwd. De vloer is 
ontworpen als een huiskamer (een living) waarin eilandjes met 
informatie zijn geplaatst. Men loopt langs de eilandjes en wordt 
uitgenodigd op eigen tempo zittend, liggend of staand van de 
informatie te genieten. Het eerste eiland gaat over het Ieven uit 
niks. Je raakt bekend met het Stanley Miller experiment waarbij 
de basisingredienten van het Ieven worden vervaardigd in 
een simpele opstelling. Waarna je via de eilanden DNA, RNA, 
Evolutie, virussen bij de film 'The inner life of a Cel' eindigd.' 
Deze animatiefilm is gemaakt voor studenten aan Harvard 
University om de innerlijke werking van een eel te demonstreren. 
Het geeft een goed beeld van de complexiteit van ons Ieven 
en de hoeveelheid kennis en mysterie op dit gebied. Er zijn 
verschillende plekken waar men door middel van een Touch 
screen met databasis naar eigen believen dieper op de stof in kan 
gaan. Als je klaar bent op dit niveau vindt je vanzelfsprekend de 
brede trap terug naar de begane grond. 
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Links: Maquette 
foto van tentoon
stellings ruimte, 
tijdlijn. 

l 
L .. 

Tijdlijn, 

Terug bij het begin zie je de lift traag op weg naar de eerste 
wereld. Er zijn nog enkele meters voor de glazen tunnel terug 
naar het museum+ gebouw. Hier loopt men langs een grove 
tijdlijn van de geschiedenis met op de grond lijnen die in grote 
stappen de sprongen in de tijd weergeven. Op de tijdlijn staan 
voorwerpen en atbeeldingen horend bij de tijd. Aile elementen 
van het museum worden hier nogmaals aangestipt als een 
samenvatting die alles een plaats in de tijd geeft. Je ziet de Big 
Bang, de nevel van ons zonnestelsel, de aarde, Ieven, fossielen, 
dinosauriers en tot slot de mens. Hierna neem je de glazen 
tunnel en verlaat het verhaal van het museum. 
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Links: Maquette 
foto van het 
museum incl. het 
terras. 

Uitgang, 

Je komt terug in de gestucte burgerlijkheid van het museum+ 
gebouw, kijkt even in de winkel, bezoekt het toilet, haalt je jas 
op bij de garderobe, drinkt een drankje op het terras en vervolgt 
vervolgens je weg naar huis. 
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A to om 

( Living ) 
Tijdlijn 
van het 
Ieven 

DE WERELDEN 
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De Werelden 

Naast het verhaal in ruimtes is de architectuur in het museum 
gericht op de werelden. Als overkoepelend thema dat de 
overgangen en verbindingen in het museum definieert. In 
dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de gedachtes bij de 
vormgeving van de werelden en de overgang tussen werelden. 
Waarin het verhaal op een grotere schaal is vormgegeven. 
Beginnend natuurlijk bij de wereld 'ruimte: 
De wereld 'ruimte' is afgesloten van de buitenwereld, men is 
nog aan het begin van het verhaal en moet daarom eerst kennis 
opdoen om de grote lijn van het verhaal te kunnen doorzien. 
De wereld is vrij opgehangen aan de stalen portaalconstructie, 
waardoor de verschillende ruimtes zich niets van elkaar 
aantrekken. Het zijn slechts ruimtes in een leegte, onaangeraakt 
door iets van de buitenwereld. lets wat extern niet het geval is 
daar wordt deze wereld juist gemaakt doordat het telkens de 
structuur van het gebouw doorbreekt. Zo breekt 'het Ieven van 
een ster' door de gevel heen en de ruimte 'Big Bang' door het 
dak van het museum. De relatie tussen interieur en exterieur is 
daardoor heel nauw met elkaar verbonden al heb je dat in het 
interieur op eerste ogenblik niet door. In het interieur van de 
wereld wordt de bezoeker gevraagd zich in te Ieven in concepten 
die ons normaal bestaan ver te boven gaan. De we reid van het 
atoom, de Big Bang en het heelal op zich. lets waarvoor je de 
echte wereld maar beter even kunt vergeten. 

De wereld 'aarde' desorienteert de bezoeker doordat het bestaat 
uit een structuur waarin alles net iets gedraaid is. De vloer loopt 
schuin omhoog de wanden zijn net iets scheef ten opzicht van 
het gebouw. Symbool voor de vaak net verdraaide inzichten 
van de natuurwetenschappen. De bezoeker bevindt zich nog 
steeds in een isolement maar dit keer zijn er verbindingen met 
de rest van het museum in de vorm van vides. Door deze vides 
krijgt de aarde Iicht, maar geeft ook een zicht op de ruimte van 
de wereld 'Ieven: De verdieping is een duidelijke weg, waar 
'ruimte' een serie van ruimtes is, is 'aarde' een ruimte met een 
knik waardoor men vanaf het begin net niet, maar al vrij snel 

net het einde kunt zien. In de tentoonstelling maakt men dan 
ook meer een opeenvolging mee. De wetenschappers van 'mens 
van wetenschap' hebben telkens iets met elkaar te maken en de 
gevaarlijke planeet is opgebouwd vanuit oorzaak naar gevolg. 
Het totaal beschrijft een planeet bestaand uit formules en kansen 
waarin toch een bepaald iets fascinerends zit. 

Men neemt de trap uit de verdieping 'aarde' en komt middenin 
de verdieping 'Ieven: Daar wordt je onmiddellijk geconfronteerd 
met een ruimte waarin aile elementen van de route als 
architectonische symbolen in hun exterieur zijn af te lezen. Een 
vloer als grondvlak omkadert door de glazen lijn van de gevel 
en het ritme van de constructieportalen. Vanuit isolement naar 
samenleving. De ervaring van de verdieping 'Ieven' staat nauw 
met de stad verbonden. Je hebt tijd om rustig zittend te kijken 
met op de achtergrond het geluid van de stad, niet het meest 
drukke gedeelte slechts een zijstraat. Het Ieven is in vergelijking 
met de andere werelden in een constante snelle ontwikkeling, 
en is dan ook het best in vergelijking te stellen met ons dagelijks 
bestaan. Daarnaast is het Ieven, de wereld waar vanuit wij de 
andere werelden doorgronden en zijn de processen van het Ieven 
direct verbonden met de processen van de aarde en de ruimte. 
Terwijl het Ieven vrijwel geen invloed heeft op de processen van 
aarde en ruimte. En dus vrijwel aileen op haar eigen wereld. Wat, 
als je erover nadenkt, niet zo'n groot inzicht is, maar misschien 
toch van fundamenteel belang in ons levensbeeld. 
Het doel van de werelden is het verduidelijken van de grote lijn. 
Door de drie niveaus op hun eigen manier vorm te geven dragen 
ze bij aan de helderheid van het verhaal. 
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Links: mechanisch 
shema portaal 
constructie. 

Constructie, 

In het begin van het ontwerpproces ontstond het idee de 
tentoonstelling uit te voeren in drie lagen voortkomend uit de 
driedeling in het onderwerp en de beperkte ruimte op de locatie. 
Elke verdieping zou zijn eigen sfeer krijgen uitgevoerd in de 
architectuur van de verdieping. De schetsen die hierop volgden 
Iaten verschillenden composities van die lagen zien, waar 
vrijwel altijd een laag (de laag van het Ieven) transparant werd 
uitgevoerd. Vaak was voor de constructie een paar kolommen in 
de laag getekend wat eigenlijk altijd leidde tot een onbevredigend 
beeld. Er began een spel waarin schetsend werd nagedacht 
over de ligging van schil, constructie, en ruimte. Eigenlijk ging 
het hele antwerp nog maar over de samenkomst van die drie: 
constructie schil en ruimte. Waarin elk idee werd afgedaan, 
zoals het idee: een park van Ieven te maken door het maken 
van kolommen als bomen met daarboven een structuur van 
gewelven. Dit, omdat er altijd wei ergens iets dwarszat. 

De oplossing was simpel, voor het gebouw was de 
tentoonstelling, de route het belangrijkst Daaromheen hoorde 
eigenlijk niks meer dan het noodzakelijke om deze route tot 
een gebouw te maken. Daarom wordt de route opgehangen 
aan stalen portalen die zich minimaal inmengen met het 
interieur. Vervolgens wordt het interieur afgesloten met een 
schil die binnenstebuiten is gekeerd. Hierdoor kan de nu aan de 
buitenzijde gelegen constructie makkelijk verbonden worden 
met de stijlen van de schil en het binnenvlak van de gevel, het 
kan in een vlak worden uitgevoerd. 

De portaalconstructie bestaat uit portalen van 16 meter hoog 
met een overspanning van bijna 9 meter. Een portaal is een 
constructie die in zijn eigen vlak stabiel is door momentvaste 
verbindingen tussen de kolommen en de ligger. Hierdoor 
ontstaat er een samenwerking tussen deze twee elementen 
die in ons geval zorgt voor een momentreductie in de ligger. 
Doordat een portaal stabiel is in zijn eigen vlak, geeft het de 
mogelijkheid tot het creeren van constructievrije ruimtes, 
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Links: constructie 
maquette van 
'het ei: 

waardoor het portaal vaak is toegepast in de industriebouw. 
Het is mogelijk een portaal te schoren: wat inhoudt dat de 
horizontale kracht in andere woorden 'de stabiliteit' in eigenvlak 
wordt opgevangen door een aanliggende of soms in het portaal 
verwerkte constructie. Omdat er in het ontwerp geen aanleiding 
is tot het maken van een schorende constructie wordt de 
constructie ongeschoord uitgevoerd. Waardoor het verschijnsel 
'knik' van groot belang wordt. Waar een geschoord portaal 
netjes de momenten en vervormingen uit de basis mechanica 
volgt, werkt dit bij een ongeschoord portaal anders. Door in 
de praktijk optredende onregelmatigheden, zoals excentriciteit 
en horizontaalkrachten, zal de uitbuiging affien zijn met de 
knikinstabiliteit. Het ongeschoord portaal zal dus naar gelang de 
excentriciteit en optredende horizontaalkrachten naar rechts of 
naar links uitbuigen. Zoals te zien in figuur X. 

De stabiliteit in lengterichting zal geschieden volgens figuur 
X, waarbij de betonnen trappenkern als reusachtige koker de 
horizontaalkrachten naar de fundering toe afdragen. Door 
het gewicht van de koker ontstaan er geen trekkrachten in de 
fundering. De krachten bereiken de koker via de 1-profielen 
verwerkt in de gevelconstructie. Dit kan problemen geven 
in geval van de uitzetting van de staalconstructie maar 
waarschijnlijk zal dit beperkt blijven doordat de stijlen van de 
gevelconstructie maar in een richting werken. De vertikale 
krachten worden namelijk door de portaalconstructie gedragen. 
Hierdoor hoeft dilatatie per verbinding maar in een richting te 
werken. 
De constructie van de interne ruimtes zelf bestaat uit aan 
de portalen opgehangen stalen frames waartussen een 
wandconstructie van hout wordt gemaakt. Hierbij kunnen 
de balken netjes tussen de flensen van de staalframes worden 
bevestigd. 

Algauw ontstond de naam "bet ei" voor de ruimte "het Ieven 
van de ster:' Het verdiende deze naam, omdat het de uitdaging 
was in het plan op constructie en bouwtechnisch niveau en het 
daarom vaak ter discussie stond tijdens de spreekuurtjes met de 
begeleiders en dus was er behoefte aan een efficiente naam voor 
dit object. Het ei breekt namelijk door de huid van het gebouw 
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en ligt daarom voor net iets meer dan 1/3 buiten de lijn van de 
schil en de constructie. Zoals de andere volumes van de wereld 
ruimte wordt ook het ei opgehangen aan de portaalconstructie 
maar het meest voor de hand liggende portaal is nou juist voor 
de helft weggeslagen door het naar buiten breken van het ei. 
Om dit portaal te ondersteunen en het ei te dragen is een Jigger 
aangebracht tussen de twee aanliggende portal en. Deze Jigger 
is iets naar binnen gelegd zodat hij net hoven de middenlijn 
van het ei ligt. Vervolgens is het ei opgedeeld in spanten in twee 
richtingen zoals is te zien in figuur x. In de richting evenwijdig 
aan het gebouw is maar een spant deze spant ligt net aan de 
binnenkant van de gevel en is van staal. In de andere richtingen 
zijn de spanten van hout en bevestigd aan die ene hoofdspant in 
de andere richting. Vervolgens is het geheel voorzien van drie 
ringen elk op een verschillende hoogte. Waarbij de middelste 
ring bij elke opening onderbroken wordt. Op deze plaatsen 
moeten de andere twee ringen volstaan. De ringen zorgen voor 
de vormvastheid van het geheel. 

De hoofdspant is te zien als een ligger met een gat erin. Deze is 
aan drie zijde verbonden aan de portaalconstructie door middel 
van pendelstaven. Op deze ligger grijpen de secundaire liggers 
aan die zijn te modeleren als krachten aangrijpend op de ligger. 
De secundaire Jiggers zijn verbonden aan de primaire ligger. 
Voor de bovenzijde van de primaire ligger zijn al deze punten 
direct verbonden met een pendelstaaf, dit zal geen probleem 
vormen. Echter voor de onderzijde is dit niet het geval. De 
primaire ligger zal hier vanwege zijn hogere stijfheid als een 
verende ondersteuning werken, waardoor het totaalbeeld van 
de secundaire Jiggers een ligger met een gat erin is, die aan de 
bovenzijde scharnierend is opgelegd aan de primaire ligger en 
aan de onderzijde verend is verbonden aan de primaire ligger. 
(de primaire Jigger buigt hier immers zelf door) Bij een Jigger 
met een gat erin ontbreekt het vermogen torsie en kip op te 
nemen. En zal dus op dit gebied ondersteuning nodig hebben. 

Het ei zal verder worden uitgewerkt en doorgerekend in het 
constructieve gedeelte. 
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Boven: detail van 
de gevel van het 
gebouw. 

Rechts: doorsnede 
over de lijn van de 
gevel. 

Staalframe 1 
Trekstaaf2 

Houten ligger 3 

Dubbel glas 4 
Aluminium kozijn 5 

Gipsplaat met stucwerk 6 

Betonwand 7 

Zwevende vloer 8 
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Bouwtechn iek, 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de principes en gedachten 
achter de bouwtechnische uitvoering. Inmiddels zijn a! een 
aantal beslissingen uitgelicht in het ontwerpproces. Zo is er 
sprake van een hangende constructie aan de portalen, dit geeft 
een duidelijke hierarchie in de techniek. De verbinding portaal 
binnen-constructie gaat immers door de lijn van de gevel, 
deze gevel wordt dus ofwel opgebouwd nadat de volledige 
portaalconstructie en binnen-constructie is opgebouwd of de 
gevel wordt geplaatst voor de bouw van de binnen-constructie. 
In beide gevallen zit het een de ander in de weg. Een uitdaging 
voor de techniek dus. 

Voor de gevel is een omgekeerd gevelsysteem toegepast waarbij 
de constructie van de gevel aan de buitenkant van het gebouw 
zit. Hierdoor krijgt de binnenkant een glad, strak vlak. De 
gevel wordt dan ook van buiten naar binnen opgebouwd en 
dus zijn de gevelpanelen aileen van binnenuit te monteren, er is 
ruimte vrijgelaten tussen de gevel en de binnen-constructie om 
toekomstige reparatie of onderhoud werkzaamheden te kunnen 
verrichten. De montage van de binnen-constructie geschied pas 
als de gevel aan de bovenzijde is opgebouwd, vervolgens kan men 
van binnenuit de binnen-constructie in zijn geheel op zijn plek 
hangen. Dit gaat via constructieve kabels die a! bij de montage 
van het gevelsysteem zijn bevestigd. Het nadeel van deze manier 
van opbouw is dat de gevel relatief moeilijk te bereiken is na de 
bouw en dat de bouw van de binnen-constructie moet gebeuren 
binnen de portalen met de bovenste helft van de gevel reeds 
gemonteerd. 

De tweede uitdaging is de waterafvoer vanaf het dak. Het dak 
bestaat uit dezelfde glazen gevelconstructie als de gevels (waarbij 
de stijlen en portalen als reusachtige zonwering werkt) waardoor 
het water een weg langs de stijlen moet zien te vinden voor het 
kan worden afgevoerd. Daarnaast vraagt de glazen gevel om een 
subtiele oplossing van de regenwaterafvoer langs de gevel. 

De waterafvoer door de stijlen is een serieus probleem waar nog 

geen adequate oplossing voor is bedacht. Een eerste gedachte is 
het maken van afvoergaten in de stijlen tegen het vlak van het 
glas, maar er zijn teveel onzekerheden om dit vast te kunnen 
stellen en voor een meer definitief plan zou hier zeker nog naar 
gekeken moeten worden. Voor de verticale waterafvoer langs de 
gevel is ruimte aan de binnenkant van de portalen waardoor er 
aan weerskanten van het gebouw om de 8 meter plaats is voor 
hemelwaterafvoer. 

De basis is een portaalconstructie waar aan de binnenkant een 
omgekeerd gevelsysteem in is gemonteerd. 
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Ontwerpproces, 
Stappen in het proces. 
Hier wordt dieper ingegaan op het tot stand komen van het 
on twerp, waarbij het proces is onderverdeelt in een zevental 
stappen. De stappen zullen een voor een aan bod komen. 
Natuurlijk hadden de stappen in het proces geen duidelijke 
scheiding en rolde de ene stap als natuurlijk in de andere. Bij 
elke stap zal kort worden toegelicht wat de gedachten achter de 
stap waren, wat de moeilijkheden waren en hoe ik het proces zou 
kunnen verbeteren. 

Onderzoek Big Historie. 
Om te beginnen aan een Big Historie museum moest ik mij 
eerst verdiepen in de materie. De logische eerste stap was 
het opzoeken en lezen van literatuur en het aanschrijven van 
deskundigen om afspraken te maken. Na het lezen en in kaart 
brengen van de materie had ik al een aardig idee van de materie 
en de structuren die ik eventueel aan zou kunnen brengen 
in de tentoonstelling. Ik was zeker van mijn zaak en had een 
afspraak met de professor geschiedenis van de techniek aan de 
Technische Universiteit Eindhoven dr Harry Lintsen. In zijn 
kantoortje gezeten begonnen de vragen: Welke techniek wil ik 
gebruiken voor het communiceren van mijn tentoonstelling?, 
wat is de doelgroep?, gebruikje een icoon voor het helder maken 
van de rode draad? Enzovoorts enz. De professor was kritisch 
waardoor ik een scala aan nieuwe aanknooppunten kreeg om 
verder te onderzoeken, het was tijd voor een tweede iteratie in 
de onderzoekfase. lk verbreedde mijn onderzoek naar opbouw 
van musea en tentoonstellingstechnieken, bezocht musea in 
Nederland en Duitsland. Uiteindelijk kon ik al deze materie 
samenvoegen tot een structuurplan van het museum waarin elke 
ruimte tot in detail is beschreven. De leerpunten die ik meeneem 
naar een vervolgproces zijn: In het begin het onderzoek breder 
opzetten en het onderzoek vanaf het begin richten op een 
duidelijk presenteerbaar product. 

Onderzoek Ledig erf 
De onderzoeksfase van het Ledig Erfliep min of meer parallel 

aan de onderzoeksfase van Big History. Waarbij het onderzoek 
begon op de schaal van de volledige stad Utrecht, de concentratie 
van haar Musea en de ontsluiting en toevoer van het gebied. 
Daarna richtte ik mij op de stedelijke structuur van het gebied 
en onderzocht de karakteristieken van de bebouwing. Daarnaast 
richtte ik mij tijdens meerdere bezoeken op de activiteiten en 
de stroming van het gebied, omdat het Ledig erf een haast bizar 
knooppunt is van tal van verschillende stromingen. ( dit was een 
van de redenen dat ik deze locatie koos) Onder andere deed 
ik na een opmerking van een begeleider, onderzoek naar de 
parkeerlocaties in het gebied. Het resultaat van het onderzoek 
was voor mij als ontwerper zeer bruikbaar in de rest van het 
ontwerpproces, vooral de schetsen van plattegrondjes op locatie 
met stromingen en verhoudingen waren zeer nuttig. 

Opzet Programma van Eisen 
De opzet van het programma van eisen is gebeurd in twee fasen, 
aan het begin van het project is vluchtig onderzocht wat de 
standaard afmetingen en verhoudingen zijn van een middelgroot 
museum. Hiermee is een globaal programma opgezet. Na het 
onderzoek van de locatie en Big Historie is hiermee doorgewerkt 
naar een definitief programma van eisen. Natuurlijk is dit in 
de praktijk een ongebruikelijke situatie, maar in het geval van 
een museum was het absoluut noodzakelijk eerst te weten 
wat de opzet van de tentoonstelling is, voordat het definitieve 
programma van eisen op kon worden gesteld. Door deze iteratie 
ronde in het programma kon ik het museum goed afstemmen 
op de locatie en de tentoonstelling. De moeilijkheid in deze 
fase was het bescheiden houden van het museum. Het is in de 
programmafase makkelijk heel veel te willen, maar daarvoor 
moet eerst kritisch worden gekeken naar de voorzieningen van 
de omgeving. 

Opzet Programma tentoonstelling 
Voor het opzetten van het programma van de tentoonstelling 
moest ik twee dingen doen. Allereerst moest ik de structuur 
en chronologie van "de kleine geschiedenis van bijna alles" 

61 



62 
Eerste schets van de ruimte 'mens van wetenschap.' 



doorgronden. En daarna moest ik vanuit de beleving van de 
bezoeker het verhaal door middel van beelden, filmpjes en 
voorwerpen uitbeelden. Hierbij was het een goede keuze mij te 
baseren op een boek waarin reeds veel afbeeldingen en bronnen 
vermeld staan. Daarnaast was het mogelijk via internet achter 
veel films over de verschillende thema's te komen. Natuurlijk 
berusten sommige van mijn ideeen zoals de maquette van 
de deeltjesversneller puur op mijn verbeelding. Toch is het 
mogelijk een redelijk grof beeld van een tentoonstelling op 
deze manier te schetsen. In de praktijk zou dit waarschijnlijk 
anders gaan, waarbij een groep deskundigen gevraagd wordt 
een tentoonstelling uit een bestaand archief sa men te steilen. 
Toch is het voor het ontwerp van het gebouw belangrijk dat de 
ontwerper nauw betrokken is bij de opzet van de tentoonstelling. 
De moeilijkheden in deze fase was het durven stappen te 
maken, omdat je geen deskundige bent is het moeilijk een heel 
realistische tentoonstelling neer te zetten. Daar draait het dan 
ook niet om, het doel van de opgave is de relatie tentoonstelling
architectuur, waarin je bepaalde aannames moet maken die niet 
100% op de wetenschap berusten. 

Ontwerpen vanuit ruimtes 
In deze stap heb ik het programma van de tentoonstelling 
vertaald in ruimtes gespecificeerd op dat programma. Hierbij 
was het geheel niet belangrijk enkel de beleving, routing en vorm 
van de ruimte, waarbij ik wei nadacht over de overgang van de 
ene naar de andere ruimte. Deze ontworpen ruimtes waren nog 
op veel gebieden aanpasbaar, in deze fase stelde ik eigenlijk aileen 
regels op om in de latere fase van het ontwerp het gebouw in 
een keer op de tentoonsteiling te ontwerpen. Deze fase was een 
enorme stap voor het gebouw. Plotseling wist ik precies hoe het 
interieur er uit kwam te zien, ik wist aileen nog niet hoe het in 
elkaar zou passen. 

Samenvoegen en ontwikkelen 
In deze stap moesten de ruimtes op de locatie samengevoegd 
worden tot een gebouw. Een gebouw dat in harmonie bleef met 
zijn omgeving en bestond uit een werkend programma inclusief 
constructie en bouwtechniek. Om deze stap goed te doorlopen 
heb ik continu varianten geproduceerd waarbij ik keek naar de 

ligging op de locatie, de inwendige structuur, de routing en het 
uiterlijk. AI snel ontstond er een leerproces waarbij ik langzaam 
antwoord kon geven aan het complexe ontwerpvraagstuk. 

Techniek 
In de laatste fase wordt er vanuit het ontwerp ingezoomd op 
enkele details in de technische uitvoering. Deze details worden 
vervolgens geanalyseerd en opgelost. Zodat deze wind en water 
dicht zijn, aile onderdelen makkelijk te monteren zijn en er 
wordt gekeken naar de bouwfysische eisen van verschillende 
onderdelen. De moeilijkheid van deze fase was vooral de 
gelimiteerde tijd van het project waardoor er op plaatsen nog 
onuitgewerkte problemen zitten. 
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Links: de geboorte 
van een ster 

Epiloog, 
Aan het einde gekomen van het afstuderen, geconfronteerd met 
misschien wel de belangrijkste vraag. Wil en kan ik architect 
zijn? Het was in mijn zoektocht naar de oplossing dat ik mijn 
liefde voor architectuur terug vind in het vak van Architect. De 
vragen lijken namelijk nooit op te houden. Elke keer als je denkt 
het antwoord gevonden te hebben, blijken ze je toch weer voor 
te zijn met een nieuwe vraag. Maar op een gegeven moment in 
je afstuderen kijk je niet alleen meer naar de vragen die voor 
je liggen maar ook na de vragen achter je en als je dan kan 
glimlachen weet je het antwoord. 
Het Utrechts Museum van de Grote Historie wat heeft het me 
geleerd over de relatie stad-museum en museum tentoonstelling. 
Ik denk dat de relatie een strategie is van de omgeving en het 
thema. Waardoor het lijkt alsof alle mogelijkheden gelijk zijn, 
maar dat bedoel ik niet. Bij een strategie is het immers zo dat 
zijn etfectiviteit bepaald wordt door de mate waarop het inspeelt 
op de situatie en de mogelijke veranderingen. Je zou dus kunnen 
zeggen dat dit ontwerp mijn strategie op deze situatie is. Een 
strategie waarin het museum zich duidelijk verhoudt met de 
omgeving, de tentoonstelling wordt overgebracht als een ervaring 
in de architectuur en waarin deze ervaring naar buiten toe 
transparant wordt gemaakt. Eigenlijk is mijn hele ontwerp van 
dit concept afgeleid. 
Dan rest mij nog het laatste genoegen en dat is het bedanken 
van aile mensen die mij in dit project hebben ondersteund met 
op de eerste plek mijn begeleiders: prof. lr. Jan Westra, dr. lr. 
Faas Moonen en lr. Arch. Emile van Vught. Daarnaast wil ik 
pro( Dr. lr. Harry Lintsen voor het stellen van kritische vragen 
en als laatsten mij atelier genoten voor hun steun, toeverlaat en 
gebuurt. Als allerlaatsten wil ik u bedanken voor het lezen van 
dit verslag. 
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