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VOORWOORD

Het verslag dat voor u ligt is geschreven als 

afstudeeropdracht van de masteropleiding 

Architecture Building and Planning aan 

de Technische Universiteit Eindhoven. 

Deze opdracht is gekoppeld aan het 

afstudeeratelier “The Ideal of Tranquility’ 

(‘Het Ideaal van Kalmte’) en bestaat uit een 

onderzoek en een ontwerpopdracht. Het 

onderzoek, gestart in september 2014, met 

als ideaal machinekalme gebouwen, heeft de 

opzet gegeven voor het onderzoek en ontwerp 

die in dit verslag gepresenteerd worden. 

Met dit verslag sluit ik een studie van 8 

jaar, waarvan 3 jaar aan de Technische 

Universiteit, definitief af. Grote dank gaat uit 

naar mijn begeleidende docenten Martien 

Jansen, André Walraven en Christiaan Rapp, 

voor hun inzichten, ideeën en referenties. 

Eva Aberle 

Augustus 2015
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Het afstudeeratelier ‘The Ideal of Tranquility’ 

is gebaseerd op maakbare architectuur. 

Architectuur die gebaseerd is op de 

architectuur uit de ‘First Machine Age’, een 

heroïsche periode die begon rond 1910. Deze 

spectaculaire en futuristische architectuur 

volgde de ontwikkeling in andere technische 

disciplines zoals bij de scheepbouw, 

vliegtuigen en vooral de auto-industrie. De 

nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen 

in deze disciplines werden ook toepasbaar 

voor de architectuur en betekenden dat de 

productie van gebouwen direct gedreven werd 

door de opkomst van nieuwe bouwtechnieken 

en materialen. De ‘Second Machine Age’, een 

periode rond 1960 die zich veel meer op de 

digitale ontwikkeling baseerde (voorbeelden 

zijn de Russische Sputnik en het Apollo 

programma van de Amerikanen), had voor de 

architectuur grote gevolgen. De incorporatie 

van allerlei technieken in gebouwen vroeg 

voor een interactieve manier van ontwerpen. 

Aspecten zoals constructie, bouwfysica 

en design worden in een integrale manier 

gecombineerd waardoor het resulteert in 

architectuur die passend, functioneel en 

modern is. 

Naar deze ideologie wordt ook in dit atelier 

gestreefd. De zin ‘Keep it stupid simple’ is de 

leidende ideologie. Geen fantasiegebouwen, 

zoals Frank Gehry, maar goed doordachte 

gebouwen met een multifunctionaliteit en 

flexibiliteit zoals de gebouwen van Norman 

Foster. Flexibiliteit, standaardisatie, innovatie 

en neutraliteit zijn sleutelwoorden voor deze 

architectuur. 

In deze scriptie worden deze sleutelwoorden 

als handvatten gebruikt in zowel het 

onderzoek als het ontwerp. De functie, 

een publiek kunstdepot, heeft een 

multifunctionaliteit die contradicties heeft 

maar ook een mooie samenhang. Door te 

leren van casussen van architectuur die ook 

voldoen aan deze ideologie wordt de vraag 

beantwoord: “Hoe kan het principe van de 

box-in-a-box bijdragen tot aan de ene kant 

het opslaan van kunst, en aan de andere kant 

juist het toonbaar maken van kunst”. Door 

een gedetailleerde analyse van het ontwerp 

wordt dit aan u uitgelegd.

SAMENVATTING
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ABSTRACT

The graduation studio ‘The Ideal of Tranquility’ 

is based on makeable architecture, 

architecture which is based on elements 

from the ‘First Machine Age. This heroic 

time for new developments started around 

1910 and was a new way of designing. New 

spectacular and futuristic architecture was a 

reaction on the technical developments in the 

ship-, plane- and especially the car-industry. 

New developments tested in those disciplines 

were made available for the architecture. The 

production and making of buildings was now 

directly driven by the attendance of new 

technology and materials. 

During the ‘Second Machine Age’, around 

the 1960, new technology was more and 

more focused on the digital dimension; 

examples are the Russian Sputnik and 

Apollo programs. This meant also a change 

in the approach towards architecture. The 

corporation of a variety of new technology in 

the buildings asked for a new interactive way 

of designing. Aspects such as construction, 

building physics and design are combined 

in an integral manner thereby resulting in an 

architecture that is appropriate, functional 

and modern.

This is the ideology which the graduation 

studio ‘The Ideal of Tranquility’ is based on. 

‘Keep it Stupid Simple’ is the leading phrase. 

No fantasy building, like the architecture of 

Frank Gehry, but well thought of buildings 

with a multi functionality and flexibility like 

the designs of Norman Foster. 

Keywords for this kind of architecture are: 

Flexibility, standardization, innovation and 

neutrality. 

In this thesis these keywords are the 

guidelines for both the research as for the 

design. The function, a public art depot, has 

a multifunctionality which has contradictions 

but also a nice coherence. By learning from 

case studies which are fitting in the ideology 

of the graduation studio, the leading question 

“how could the principle of a box-in-a-box’ 

contribute in storing of art on the one hand 

and the accessibility of art on the other?” 

will be answered. This all will be explained 

through detailed analyses of the program, 

function and design. 
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METHODOLOGIE

De afstudeerfase aan de faculteit Bouwkunde 

van de Technische Universiteit in Eindhoven 

bestaat uit twee onderdelen. Deel één is een 

gezamenlijk onderzoek dat met een heel 

afstudeeratelier volbracht moet worden, 

en deel twee is een individueel project dat 

voortborduurt op de uitkomsten en ideeën 

opgedaan uit het gezamenlijke onderzoek. 

Bij het afstudeeratelier ‘The Ideal of 

Tranquility’ is de opdracht van het 

individuele afstudeerproject gebaseerd op 

een onderzoeksgedreven ontwerpproces. 

Onderzoek naar hoe andere architecten iets 

aanpakken en casestudies naar bepaalde 

gebouwen hebben geleid tot bepaalde 

ontwerpbeslissingen die voor het individuele 

project noodzakelijk waren. De focus bij dit 

onderzoekend ontwerpen ligt op het thema 

integraal ontwerpen en de maakbaarheid 

van architectuur door middel van ‘machine-

kalme’ gebouwen. De keuze van het 

programma en de locatie waren vrij, mits er in 

het programma een zekere complexiteit van 

verschillende functies was. 

De functie van het gebouw zal goed 

worden onderbouwd door middel van een 

typologieënonderzoek, waardoor er de 

juiste onderbouwing met de aannemelijke 

veronderstellingen worden verantwoord. 

Het verslag dat voor u ligt heeft dezelfde 

structuur als het verslag van het 

vooronderzoek waarin het ontwerp wordt 

uitgelegd van grof naar fijn. Door middel van 

tekeningen, schetsen, schema’s en teksten 

zal het gebouw tot in detail worden verklaard. 
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INTRODUCTIE | PROBLEEMSTELLING

Persoonlijke interesse

Ik ben opgegroeid tussen kunst en 

kunstenaars. Alles om mij heen was kunst: 

schilderijen, beelden, porcelein en andere 

kunstvoorwerpen. De meeste kunst behoort 

tot mijn grootouders Rob en Marijke Stultiens, 

beiden kunstenaar en kunstliefhebber tot 

in hun late jaren. Zodoende staat hun huis 

vol met kunst die ze hebben gemaakt en 

verzameld. Ondanks alle schoonheid en het 

genoegen waarmee ze daar wonen, is het 

huis nu wel een beetje vol. Hierdoor ontstaat 

de vraag; wat gaat er gebeuren met deze 

kunstverzameling als zij er niet meer zijn?

Algemeen probleem

Niet alleen mijn grootouders zitten met dit 

probleem. In de huidige maatschappij, waarin 

er steeds minder geld beschikbaar is voor 

cultuur, wordt voor de huidige kunstenaars 

de vraag wat te doen met alle kunst meer en 

meer relevant. Verkopen is lastig en eenmaal 

opgeslagen is het niet meer te zien voor het 

publiek. 

Niet alleen bij kunstenaars thuis heerst dit 

probleem. Nederlandse gemeenten hebben 

tienduizenden kunstwerken in depots liggen, 

waar het publiek ze niet kan zien. De werken 

zijn gekocht in de tijd dat het Rijk een speciale 

regeling had voor kunstenaars, De Beeldende 

Kunstenaars Regeling (BKR) tussen 1956 

en 1987. Kunstenaars die niet aan de 

bak kwamen, konden destijds hun werk 

inleveren bij het Rijk. Een speciale commissie 

schatte de waarde en gaf de makers een 

vergoeding. De werken kwamen bijvoorbeeld 

in overheidsgebouwen te hangen. De regeling 

werd in 1987 afgeschaft omdat die te duur 

werd.

Zo eindigden veel werken uiteindelijk op 

tochtige zolders en in vochtige kelders. Een 

deel is inmiddels al vergaan, verkocht of 

noodgedwongen vernietigd. Uit een enquête 

van het programma Nieuwsuur onder 

193 gemeenten blijkt dat ze bij elkaar nog 

ruim 55.000 kunstwerken in bezit hebben, 

waarvan het grootste deel, 42.000 stuks, 

buiten het zicht opgeslagen is. Rotterdam 

is koploper met 15.000 kunststukken in 

zijn opslagplaats. Groningen heeft 13.444 

kunstwerken opgeborgen in het depot.

Het is de hoogste tijd dat gemeenten iets aan 

de BKR-voorraad gaan doen. Bij voorkeur 

weer onder de mensen brengen, in het 

uiterste geval door middel van openbare 

verkoop.

afbeelding 1 links: Marijke Stultiens in haar atelier

afbeelding 2 rechts: Rob Stultiens voor een van zijn beelden
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INTRODUCTIE | PROBLEEMSTELLING

Afbeelding 3 boven: Artikel cultureel erfgoed 

Limburgs Dagblad

Afbeelding 4 beneden: Artikel Kunstdepots

NRC
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INTRODUCTIE | CONCEPT

In het voorafgaande onderzoek van het 

afstudeeratelier ‘The Ideal of Tranquility’ 

naar de vraag “Wat is de ontwerpaanpak om 

tot machinekalme architectuur te komen?” 

hebben we verschillende gebouwen van 

verschillende architecten onderzocht. Een 

van deze gebouwen is de Brandweerkazerne 

in Houten van Philippe Samyn. Samyn is 

geen typische architect. Zijn architectuur 

is veel meer gefocust op enginering en 

technieken dan op ontwerp. Hij noemt 

zich dan ook niet voor niets een Archineer. 

Zijn ontwerpen kenmerken zich door de 

combinatie van geometrische vormen met 

structurele elementen. Dit geldt ook voor 

de Brandweerkazerne. Ondanks dat we 

tijdens het onderzoek veel contradicties 

tegenkwamen die de puurheid van het 

ontwerp teniet doen, heeft het gebouw toch 

een zekere flexibiliteit in zich die zeer goed 

doordacht is. De parabolische vorm is het 

optimale resultaat van de zoektocht naar een 

vrijstaande constructie. Door deze vrijstaande 

constructie is de plattegrond totaal vrij van 

enige kolommen. Het creëert een grote open 

ruimte. De duidelijke scheiding van de schil 

met alles wat er binnenin gebeurt, maakt het 

gebouw zeer flexibel. 

Groep statement

“The key to our approach to component 

design is integrated design, aimed maximizing 

performance. Doing more with less, whether 

that will be materials, weight or energy”.

Persoonlijk statement

“De radicale scheiding van de schil met de 

interne organisatie representeert het idee 

van een schuilplaats. Deze scheiding van 

elementen zorgt voor een flexibel gebouw”.

Hoofdvraag

“Hoe kan een ontwerp met het principe van 

een schuilplaats bijdragen aan het opslaan 

van kunst aan de ene kant en het toonbaar 

maken van kunst aan de andere kant?”

Bijvragen

- “Wat is de juiste manier van opslaan?”

- “Wat is de juiste balans tussen opslaan en 

het tentoonstellen van kunst?”
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INTRODUCTIE | CONCEPT

afbeelding 5 boven: Brandweerkazere Houten van Samyn

afbeelding 6 links onder: Entree Brandweerkazerne

afbeelding 7 rechts onder: Werkplaats/garage Brandweerkazerne
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De meerderheid van alle kunstwerken ligt 

opgeslagen in depots en is dus niet in staat 

om zijn hoofddoel te vervullen: beschouwd te 

worden. Deze kunst kan opgeslagen zijn om 

zo lang mogelijk behouden te worden, om 

veiligheidsredenen, om curatoriële redenen 

of simpelweg om praktische redenen. Voor 

deze opgeslagen kunst is het controleren van 

het binnenklimaat van essentieel belang. Dit 

geldt zeker voor zeer kwetsbare kunstwerken 

zoals kunst van papier of gedrukte foto’s. 

In een gesloten depot kunnen de ideale 

temperatuur, vochtigheid en belichting 

toegepast worden, waardoor een zo stabiel 

mogelijk klimaat gereguleerd kan worden. 

Deze klimaatregulering staat soms haaks 

op de klimaatregulering van een publieke 

ruimte, die voornamelijk is bedoeld voor 

het menselijke comfort. Dat maakthet vaak 

veiliger om zeldzame, kwetsbare en kostbare 

kunst op te slaan in gesloten depots in plaats 

van ze tentoon te stellen in ruimtes waar 

het publiek vrij kan rondlopen. Bovendien 

hebben musea tegenwoordig dusdanig 

grote kunstcollecties dat ze lang niet alles 

kunnen laten zien. Een museum wil zijn 

tentoonstellingen vaak veranderen om het 

voor het publiek zo aangenaam mogelijk te 

maken. Zo besluit de curator wat er in de 

opslag ligt, en welke kunst er tentoongesteld 

wordt. 

Hierdoor is er de noodzaak om juist een 

combinatie te maken tussen een depot en 

een museum. Een gebouw waar de bezoeker 

alle facetten van een kunstcollectie te zien 

krijgt. Ook het onderhoud, de opslag en het 

transport van kunst is interessant voor de 

bezoeker. Om de juiste combinatie hiervan te 

vinden zal nu de typologie van een museum 

in het kort geanalyseerd worden. 

Het museum als een instituut is door de jaren 

heen ontwikkeld, veranderd en vormgegeven 

naar het concept van een museum dat 

we heden ten dage kennen. Een museum 

kan worden gezien als een plaats waar het 

verleden, heden en toekomst samen komen. 

Het is een plek waar de bijzondere facettenvan 

het verleden en het heden worden bewaard 

voor de toekomst. Sinds de negentiende eeuw 

wordt met museum bedoeld een gebouw dat 

zowel een verzameling huisvest als dient 

als een onderzoeksfaciliteit. Ondanks een 

verschuiving van de focus van het verwerven 

van kennis naar de collectie zelf, hebben 

de functies van de tentoonstelling en het 

onderwijs altijd naast elkaar bestaan.

Wanneer we naar het verleden kijken en 

de historie van een museum analyseren, 

was kunst echt bedoeld om te laten zien. 

Kunst was een uiting van rijkdom. Grote 

herenhuizen van rijke burgers hadden 

vaak een zogeheten ‘Wunderkammer’. 

Deze kunst- en rariteitenkabinetten die 

tijdens de Renaissance in Europa zijn 

opgedoken, kunnen worden gezien als de 

TYPOLOGIE | MUSEUM VS DEPOT
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TYPOLOGIE | MUSEUM VS DEPOT

voorlopers van de huidige musea voor 

kunst- en natuurgeschiedenis. Het waren 

verzamelaarskamers met allerlei curiositeiten, 

met een uitgesproken voorkeur voor het 

vreemde en het ongeziene. Opgezette dieren, 

zeldzame insecten, geraamtes of planten en 

allerlei exotische voorwerpen behoorden tot 

deze gevarieerde en fascinerende collecties. 

Het eerste doel van een dergelijk kabinet was 

het opdoen en verspreiden van kennis. Het 

was een opening naar de wereld, een kijkdoos 

naar verre plaatsen en vreemde culturen 

en een centraal punt met de nieuwste 

ontwikkelingen. Tijdens de achttiende 

eeuw verwierven musea de status van een 

nationale representatie. Dit werd benadrukt 

in de ontwerpen van de gebouwen, die de 

architectuur van paleizen en tempels van 

de klassieke tijden kopieerden. Tegelijkertijd 

werd het museum meer en meer een instituut 

op zich. Het werden autonome gebouwen, 

niet meer gekoppeld aan de ‘Wunderkammer’. 

Door de opkomst van het normale volk waren 

musea niet alleen maar toegankelijk voor de 

rijken, maar werden ze toegankelijk voor een 

algeheel publiek. Door deze verschuiving 

van publiek was een andere manier van 

tonen noodzakelijk. Een meer verklarende 

manier van tentoonstellen was nodig om de 

kunst begrijpelijk te maken voor de minder 

geschoolde bezoekers. Hierdoor werden 

gidsen en rondleidingen geïntroduceerd om 

extra informatie te geven. 

Afbeelding 8 & 9: Impressie van de 

‘Wünderkammer’
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TYPOLOGIE | MUSEUM VS DEPOT

Het museum kreeg een andere focus dan de 

educatieve en de ontwikkeling van smaak. De 

esthetische waarde van de tentoonstelling 

om een museum zo aantrekkelijk mogelijk te 

maken werd nu het hoofddoel. Desalniettemin 

werd een museum aan het eind van de 

negentiende eeuw nog steeds niet helemaal 

begrepen door de gewone man, en musea 

werden steeds meer beschuldigd als 

‘praalgraf van de kunst’. In de twintigste eeuw 

werd er pas echt geprobeerd om het beeld 

van een museum helemaal om te gooien en 

het begrijpelijker te maken voor het normale 

publiek. Er werd geprobeerd om de kloof 

tussen de verwachtingen van de bezoeker 

in lijn te brengen met wat het museum 

te bieden heeft. Volgepakte zalen werden 

getransformeerd in ruimtelijk ingerichte 

galerijen waar het esthetische effect van 

een kunstwerk belangrijker werd dan het 

didactische doel. Neutrale achtergronden, lege 

ruimtes en genoeg ‘lucht’ om een kunstwerk 

heen werden als de optimale omgeving voor 

de aanschouwing van kunstwerken gezien. 

Dit idee van tentoonstellen kreeg wereldwijd 

de overhand. 

Het enige probleem van het museum van 

de jaren 30 was het algemene idee dat een 

kunstwerk zichzelf wel uitlegt, wat niet 

correspondeert met de beperkte kennis 

van het algemene publiek. Hoewel de kunst 

netjes en overzichtelijk georganiseerd werd, 

werd er onvoldoende informatie gegeven bij 

de kunstwerken. Na de Tweede Wereldoorlog 

werd dit sobere concept van de jaren 30 

doorgezet en versterkt. Musea werden 

hierdoor in de vijftiger jaren slecht bezocht 

omdat ze nog steeds beschouwd werden als 

saai en elitair. Ook speelde de architectuur 

een grote rol in het slechte bezoekersaantal. 

De witte, lege ruimtes werden door de 

meerderheid van het publiek als niet effectief 

en onaantrekkelijk beschouwd. 

Bewegingen in de jaren 60 en 70 probeerden 

de musea weer aantrekkelijker te maken 

door het verbeteren en terugbrengen van 

de educatieve en amusementsaspecten. 

Door privatisering van veel musea werd 

bovendien het verkrijgen van zo veel mogelijk 

bezoekers van groot belang. Hierdoor werd 

de vermakende functie van een museum doel 

nummer één. 

Alhoewel er in de jaren 80 en 90 geen 

algemeen museumconcept meer was, was 

het gemeenschappelijke karakter het tonen 

van spektakel. Musea hadden eindelijk 

het middel gevonden om zo veel mogelijk 

bezoekers te trekken. Door het bouwen 

van spectaculaire ontwerpen, theatrale 

tentoonstellingen, tekstpanelen, boeken, 

video’s en touchscreens werd er alles aan 

gedaan om het de bezoeker zo leuk en 

interessant mogelijk te maken. 

Deze verandering in het tonen van kunst en 

het interactiever maken van het museum 

als instituut is in de tegenwoordige tijd nog 

steeds een groot discussiepunt. Er wordt 

veel gesproken over de toekomst van het 

museum, over ‘het museum van morgen’ of 

de transitie van het museum. Dit suggereert 

dat het museum in een overgangsfase zit 

en dat het museum van morgen er anders 

uit zal zien dan het museum van vandaag. 

Deze discussie is direct gelinkt aan een 

aantal zeer belangrijke vragen: Waar moet 

het heen met het museum, welke rol speelt 

het in de kunstwereld en in de samenleving 

en wat zijn de toekomstige taken? Heeft een 

museum nog wel maatschappelijk belang of 

heeft het zijn relevantie verloren? Er wordt 

dan ook door verschillende mensen gepleit 

voor een nieuw soort museum. Een museum 

dat in essentie weer teruggaat naar zijn 

oorsprong. “Musea moeten zich richten op 

datgene waar het om gaat, namelijk kunst 

verzamelen, kunst conserveren en kunst 

tonen” (Alexander Grevestein, voormalig 

directeur Bonnefantemuseum).
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TYPOLOGIE | MUSEUM VS DEPOT

Afbeelding 10 & 11: Modern depot ruimte
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TYPOLOGIE | PROGRAMMA

Het is erg jammer dat tegenwoordig een 

groot deel van de kunstwerken opgeslagen 

ligt in depots, niet toegankelijk voor het 

publiek. Het doel van dit project is dan ook om 

het publiek te laten zien dat er meer is dan 

alleen het showen van kunstwerken. Naast 

de bekende expositie zijn er namelijk ook 

nog de restauratiefaciliteiten, workshops, het 

verhandelen van de kunst, het inpakken en 

transporteren, acclimatiseren, etc., allemaal 

faciliteiten die normaal niet voor het publiek 

te zien zijn. De hierbij betrokken ruimtes 

liggen vaak in kelders en het publiek is zich 

er niet van bewust dat ze er zijn. Het museum 

is slechts het topje van de ijsberg. In het 

Publieke Kunst Depot, krijgen de opslag en 

onderzoeksruimtes een prominente plaats in 

het ontwerp. Ze zullen het hoofdelement zijn 

en centraal in het gebouw staan. 

Om het gebouw toch ook voor het publiek 

aantrekkelijk te maken zullen deze 

hoofdelementen gecombineerd worden 

met expositieruimtes die gekoppeld worden 

aan de depots. Deze koppeling zorgt voor 

wederzijdse voordelen, zonder de scheiding 

van twee duidelijk verschillende doelen, het 

tonen en het bewaren van kunst, uit het oog 

te verliezen. 

Het nieuwe ontwerp voor het 

Kunstcollectiegebouw van het Booijmans 

Van Beuningen museum in Rotterdam was 

een grote inspiratie voor het Publieke Kunst 

Depot. In dit project is de lijn tussen gesloten 

opslag en publiekelijk museum vertroebeld. 

In dit Kunstcollectiegebouw zal een groot 

gedeelte van de opgeslagen kunst uit het 

Booijmans weer voor het publiek toegankelijk 

worden. Daarnaast is er de mogelijkheid 

om ook voor particuliere verzamelaars of 

kunstenaars een opslagruimte te huren. 

Dit idee, een mix tussen privécollecties en 

gemeentelijke collecties, is in het ontwerp 

van het Publieke Kunst Depot ook van belang. 
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1 Depot ruimtes 2850
1.1 Depot gemeente 750
1.2 Depot Familie Stultiens 500
1.3 Depot verzamelaar (luxe) 500
1.4 Depot verzamelaar (normaal) 400
1.5 Depot verzamelaar (normaal) 400
1.6 Dept verzamelaar (budget) 300

2 Galerie 950
2.1 Beeldentuin 600
2.2 Binnen galerie 300
2.4 Opslag 50   

3 Expertisecentrum 300
3.1 Atelier schilderijen 100
3.2 Atelier beelden 100
3.3 Fotostudio 50
3.4  Opslag 50

4 Kantoor 125
4.1 Kantoor ruimte

4 werkplekken 40
4.2 Archief 15
4.3 Repro 5
4.4 Vergaderkamer 15
4.5 Sanitair 40
4.6 Werkkasten 10

5 Publiek 285
5.1 Koffiebar 100
5.2 Keuken 50
5.3 Opslag 25
5.4 Gardarobe 20
5.5 Toiletten

2 toiletgroepen 40
5.6 Entrée 50

6 Kunst routing 510
6.1 Sluis 100
6.2 Laden Lossen 50
6.3 Overslag 100
6.4 Acclimatisering 80
6.5 Registratie en nummering 100
6.6 Quarantaine 80

7 Goederen routing 90
7.1 Toe en afvoer goederen 50
7.2 gebouwbeheer en beveiliging 40

8 Opslag en productieruimten 350
8.1 berging algemeen 75
8.2 berging kisten en inpakmateriaal 75
8.3 berging wagenpark 50
8.4 berging materiaal 50
8.5 productieruimte hout en metaal 100

9 Technische ruimtes 110   
9.1 Klimaatinstallatie 80
9.2 Laagspanning 10
9.3 Serverruimte 20  

Totaal functionele ruimte

Functionele ruimte 5270
ontwerp verlies 4,5 % 237

Nuttig vloeroppervlak 5507
Verkeers en installatie ruimte 11,5 % 633

Netto vloeroppervloek 6140
Construtie 14% 860

Bruto vloeroppervlak 7000

1 Depot ruimtes 2850
1.1 Depot gemeente 750
1.2 Depot Familie Stultiens 500
1.3 Depot verzamelaar (luxe) 500
1.4 Depot verzamelaar (normaal) 400
1.5 Depot verzamelaar (normaal) 400
1.6 Dept verzamelaar (budget) 300

2 Galerie 950
2.1 Beeldentuin 600
2.2 Binnen galerie 300
2.4 Opslag 50   

3 Expertisecentrum 300
3.1 Atelier schilderijen 100
3.2 Atelier beelden 100
3.3 Fotostudio 50
3.4  Opslag 50

4 Kantoor 125
4.1 Kantoor ruimte

4 werkplekken 40
4.2 Archief 15
4.3 Repro 5
4.4 Vergaderkamer 15
4.5 Sanitair 40
4.6 Werkkasten 10

5 Publiek 285
5.1 Koffiebar 100
5.2 Keuken 50
5.3 Opslag 25
5.4 Gardarobe 20
5.5 Toiletten

2 toiletgroepen 40
5.6 Entrée 50

6 Kunst routing 510
6.1 Sluis 100
6.2 Laden Lossen 50
6.3 Overslag 100
6.4 Acclimatisering 80
6.5 Registratie en nummering 100
6.6 Quarantaine 80

Afbeelding 12: Programma van Eisen
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CASUS | INTRODUCTIE

Voor het ontwerp van het Publieke Kunst Depot 

(P.K.D..) is door middel van casusanalyses 

kennis vergaard om tot een zo goed mogelijk 

ontwerp te komen. Dit onderzoekgedreven 

ontwerpproces is noodzakelijk om tot juiste 

inzichten en mogelijkheden te komen. De 

geanalyseerde musea en galerieën zullen 

niet tot in detail verklaard worden omdat 

de bevindingen voornamelijk tijdens het 

ontwerpproces verwerkt zijn. De casussen 

geven een algemeen beeld waarom ze van 

invloed zijn geweest op het ontwerp van het 

P.K.D.. 

Naast het gebouw van de Kunstcollectie 

van het Booijmans van Beuningen zijn er 

nog 3 casussen die voor het ontwerpen van 

het Publieke Kunst Depot van belang zijn 

geweest.

Deze referenties zijn: 

• Langen Foundation, Hombroich 

 – Tadao Ando

•Beyeler Foundation, Basel 

 – Renzo Piano

• Louvre, Lens 

 – SANAA 

De geselecteerde gebouwen zijn in hun 

programma allemaal ongeveer gelijk, een 

museum, maar in hun uitstraling zijn ze alle 

drie totaal verschillend. Elk project is dan 

ook benaderd vanuit een ander perspectief. 

Het ontwerp van Tadao Ando voor de Langen 

Foundation is geanalyseerd voor de relatie 

van een glazen buitenschil met een gesloten 

binnenkern. De manier waarop Tadao 

Ando omgaat met binnen en buiten is zeer 

interessant en wordt zo ook als referentie 

gebruikt in het  Publieke Kunst Depot. 

Zoals de Langen Foundation een referentie 

is voor de uitstraling van het gebouw, zo is 

de  Beyeler Foundation van Renzo Piano 

een inspiratiebron voor de structuur van het 

gebouw. Drie langwerpige volumes die langs 

elkaar heen schuiven met een kolommen-

structuur in een oost-west richting zijn zeer 

interessant. Ook de manier waarop Renzo 

Piano het gebouw laat reageren met de 

omgeving en hoe hij omgaat met de ‘koppen’ 

van het gebouw, zijn als inspiratie terug te 

vinden in het ontwerp van het P.K.D.

De derde referentie is het Louvre in Lens 

van het architectenbureau SANAA uit Tokio. 

Dit gebouw, voornamelijk gekozen vanwege 

zijn uitstraling, huisvest de kunst van het 

Louvre in Parijs die aldaar niet getoond kan 

worden en zodoende in een opslag terecht 

zou komen. Door een nieuw concept van 

het tentoonstellen van kunst, iets wat in het 

ontwerp van het P.K.D.. ook van toepassing 

is, wordt er met een ander oog gekeken naar 

voorheen verborgen kunst. Niet alleen door 

dit vergelijkbare programma en dezelfde 

manier van opslaan refereert het Publieke 

Kunst Depot naar het Louvre, maar ook 

de manier waarop er in de gevel om wordt 

gegaan met gesloten vlakken en transparante 

gevels refereert naar hun ontwerp. 
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CASUS | INTRODUCTIE

Afbeelding 13 boven: Langen Foundation

Afbeelding 14 midden: Beyeler Foundation

Afbeelding 15 beneden: Louvre Lens



AFSTUDEERVERSLAG EVA ABERLE

‘Het Publieke Kunst Depot’

Eindhoven University of Technology

26

Het ontwerp van Tadao Ando voor de Langen 

Foundation in Neuss is een van de grootste 

inspiratiebronnen voor dit project. De 

combinatie van een betonnen box met een 

glazen schil is het fundamentele concept 

waar het Publieke Kunst Depot ook mee 

ontworpen is. 

Tadao Ando heeft veel aandacht geschonken 

aan de identiteit van de kunst en de locatie en 

biedt de bezoeker een verkennende route door 

het gebouw en door de verschillende soorten 

kunst. In het exterieur creëert hij een barrière 

door de positie van een semi-circulaire wand 

om het gebouw heen, en met een poort in 

deze wand zorgt hij voor een balans tussen 

binnen en buiten. 

Ook zorgt de transparante glazen envelop voor 

een geringe grens tussen binnen en buiten, 

tussen de mens en de natuur. De betonnen 

wand zorgt niet alleen voor de bescherming 

van de fragiele kunstcollectie maar zorgt ook 

voor een grens tussen de Japanse kunst en 

de moderne westerse buitenwereld.

De kunstcollectie die dit gebouw huisvest is 

divers; van 12e-eeuwse Japanse kunst tot 

hedendaagse westers kunst. Deze collectie 

van de familie Langen is bepalend voor de 

indeling van het gebouw. Het ontwerp bestaat 

uit twee onderscheiden complexen: een lange 

betonnen kern met een glazen envelop voor 

de permanente collectie, en twee parallele 

betonnen vleugels die voor het grootste 

gedeelte onder de grond liggen voor de 

tijdelijke tentoonstellingen. Deze algemene 

geometrie is gebaseerd op een duidelijke 

en eenvoudige strategie van vormen en 

volumes. De toevoeging van een circulaire 

muur om het gebouw heen zorgt voor een 

uitnodigend element en functioneert als een 

soort begeleiding van het publiek naar de 

entree. 

De hoofdinspiratie voor het Publieke Kunst 

Depot is het volume van de permanente 

collectie, de betonnen box met glazen schil. 

De ruimte tussen de box en glazen schil is 

geïnspireerd op de Japanse Engawa, een 

soort veranda die als overgangsruimte tussen 

binnen en buiten functioneert. 

26

CASUS 1 | LANGEN FOUNDATION
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CASUS 1 | LANGEN FOUNDATION

Afbeelding 16 boven: Japanse expositie ruimte 

met ‘box-in-a-box’ principe

Afbeelding 17 links: Gang tussen box en gevel 

Afbeelding 18 beneden: Muur om het gebouw
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CASUS 2 | BEYELER FOUNDATION

De Beyeler Foundation van Renzo Piano is 

als inspiratiebron gebruikt voor het Publieke 

Kunst Depot door zijn goed doordachte 

structuur. Door verschuivende langwerpige 

volumes die de relatie aangaan met de 

omgeving en zich openen richting de 

kopgevels positioneert het gebouw zich 

perfect in de omgeving. Dit is de rede waarom 

het een inspiratie is voor het P.K.D.

 Het lange, smalle gebouw is ontworpen op 

een smal stuk grond, gesitueerd tussen een 

drukke straat en beschermd akkerland. Vier 

dragende muren van elk 127 meter lang zijn 

niet alleen de dragende elementen van het 

gebouw, ze bepalen ook de hele structuur 

en routing van het museum. Deze gesloten 

wanden in de zijgevels zorgen voor ruimte 

en beslotenheid terwijl de kopgevels juist 

voor openheid en licht zorgen. De kopgevels 

zijn helemaal transparant en kijken uit over 

het aangrenzende park. Zo wordt het groen 

letterlijk naar binnen getrokken. Dit wordt 

nog extra benaderd door het doorzetten van 

de lange wanden in een soort van vijver/

groenzone. Hierdoor is de massa van het 

gebouw niet alleen het interieur maar wordt 

het exterieur er ook in mee ontworpen. 

Afbeelding 19: Kopgevel Beyler Foundation
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CASUS 2 | BEYELER FOUNDATION

Facilitaire ruimtes

Routing

Expositie

Looproute

Zictlijnen

Afbeelding 20: Horizontale elementen

Afbeelding 21: Veriticale elementen

Afbeelding 22: Looroutes en zichtlinen

Afbeelding 23 : Programma

20

21

22

23
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CASUS 3 | LOUVRE LENS

Het Louvre museum in Lens van SANAA 

architecten is vooral een inspiratiebron voor 

het Publieke Kunst Depot door het gebruik 

van transparant glas in combinatie met 

gesloten gevels. Maar ook de manier waarop 

er omgegaan wordt met het tentoonstellen 

van de kunst is van grote invloed geweest. In 

deze casusanalyse wordt hier dan ook verder 

op ingegaan.

Exterieur

Het ontwerp is geen dominant fort, maar 

een laag en gemakkelijk bereikbaar gebouw 

dat integreert met de situatie zonder dat 

het gebouw de situatie domineert. De keuze 

van de locatie, een voormalig mijngebied, 

illustreert het doel om het museum mee 

te laten doen in de verandering van het 

gebied, zonder de rijkdom van het industriële 

verleden te vergeten. Het ontwerp speelt hier 

dan ook een grote rol in. De materialiteit, 

voornamelijk glas en staal, reflecteren niet 

alleen het landschap, maar ook de industriële 

geschiedenis van het gebied. Lange gevels van 

gepolijst aluminium, waarin het omliggende 

park van de voormalige mijn gereflecteerd 

wordt, zorgen voor een continuïteit tussen 

het museum en het landschap. Het gebouw, 

bestaande uit vijf langwerpige volumes die in 

de lengte met elkaar gekoppeld worden, deelt 

de lage hoekige architectuur en materialisatie 

van de industriële gebouwen die in de 

omgeving liggen. 

Juist het spel dat SANAA speelt met curven 

in de volumes in combinatie met de lichtheid 

die de detaillering uitstraalt, zorgt voor een 

gebouw dat zich tegen de zwaartekracht lijkt 

af te zetten en daarmee totaal verschilt van 

de industriële architectuur. Massiviteit is in 

dit gebouw, ondanks zijn grote oppervlak, niet 

te herkennen. 

Bij de aansluitingen van het ene volume op 

het andere, weerspiegelen ze elkaar. Het 

museum verdwijnt in zichzelf, het speelt een 

spel met de verdwijning.

Maar niet alleen de gevels zijn van belang 

in het spel der verdwijning. Ook het dak is 

hierbij van groot belang. Het dak is voor een 

groot gedeelte van glas, wat zorgt voor een 

voordeel in het binnen brengen van licht voor 

zowel het tentoonstellen van de kunstwerken 

als voor de mogelijkheid om de lucht vanuit 

het gebouw te kunnen zien. De schoonheid 

van deze gevels en daken zit hem in de 

sublieme oplossingen van het detail. 

Afbeelding 24: Exterieur Louvre Lens

Afbeelding 25: Combinatie transparant glas 

met aluminium gevel
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CASUS 3 | LOUVRE LENS

Interieur

Het museum is niet alleen een dependance 

van zijn grotere broer het Louvre in Parijs. 

Het Louvre-Lens is een volwaardig museum, 

waar op een totaal andere wijze kunstwerken 

bij elkaar worden gebracht. Geen gesloten 

ruimtes waar aan de muren kunst hangt die 

bij elkaar past in stroming, maar een grote 

open ruimte waar de kunstobjecten door 

elkaar heen zijn geplaatst. De orde en rust 

die er heerst in de Gallerie du Temps wordt 

mede gecreëerd door de manier waarop het 

daglicht naar binnen valt. De materialisatie 

van buiten wordt ook binnen doorgezet in 

grote aluminium wanden die verschuifbaar 

zijn. De kunstwerken zijn hiertussen geplaatst 

in een historische volgorde, beginnend rond 

3500 v. Chr. tot midden 19de eeuw. Met elke 

stap die je zet ga je steeds 100 jaar verder in 

tijd, waardoor de ruimte misschien wel meer 

bekeken wordt als een ervaring van tijd dan 

als een ervaring van ruimte. Dit curatoriële 

statement staat linea recta tegenover de 

organisatie van het Louvre-Parijs en is een 

nieuw concept van het tentoonstellen van 

kunst. 

Hierbij hoort ook het laten zien van de 

werken die niet tentoongesteld worden. Het 

Louvre-Lens speelt hier naadloos op in. 

Vanuit de grote open expositieruimtes zijn er 

doorkijken gemaakt naar de verdiepte depots. 

Dit concept van alles laten zien is van groot 

belang in het ontwerp van het Publieke Kunst 

Depot. 

Afbeelding 26: Inkijk in het depot

Afbeelding 27: Expositie ruimte
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DESIGN | HET PUBLIEKE KUNST DEPOT
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CONTEXT | KARAKTERISTIEKEN VAN DE OMGEVING

De locatie van dit afstudeerproject is 

het Sphinx-terrein in Maastricht. Deze 

momenteel verlaten en als parkeerplaats 

gebruikte plek midden in de stad maakt deel 

uit van een nieuw stedenbouwkundig plan, 

het masterplan Belvédère. Het ontwerp voor 

het Publieke Kunst Depot zal zich mengen in 

dit masterplan, en er mede voor zorgen dat 

het nu achterstallige stuk grond weer een 

sociaal en publieke functie krijgt. 

Historie van het gebied

Het Sphinx-terrein ligt in een gebied dat 

van oudsher de periferie van de binnenstad 

Maastricht van vormde. Het gebied heeft de 

vorm van een driehoek, die gevormd wordt 

door een uitvalsweg (de Boschstraat) en 

de stadsmuur, waar nu de singels liggen. 

Omstreeks 1865 was dit gebied opgedeeld 

in langwerpige kavels die gebruikt werden 

voor verschillende functies die elders in de 

stad moeilijk een plaats konden vinden, zoals 

landerijen, kweekvelden, een begraafplaats, 

een kruithuis en werkplaatsen. 

In de 19de eeuw bouwde de pater familias 

van Maastricht, Petrus Regoux, het gebied om 

tot zijn aardewerkimperium en de bakermat 

van de Maastrichtse industrie. De ommuurde 

enclave met daarbinnen een uitgestrekt 

complex van tientallen fabrieksgebouwen 

werd een stad in het klein. 

Afbeelding 28 boven: Sphinx fabrieksgebouwen 1865

Afbeelding 29 beneden: Sphinx in de jaren 30
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CONTEXT | KARAKTERISTIEKEN VAN DE OMGEVING

Monumentaliteit

Ook al is de monumentale waarde van het 

Sphinx-gebied niet hoog, de gebouwen 

zijn bijna allemaal na 1850 gebouwd, toch 

kent het een aantal belangrijke ‘landmarks’. 

Allereerst zijn de gebouwen in de punt van 

het gebied van hoge waarde. Deze rauw 

uitziende gebouwen, de Mouleurs, zijn 

gebouwd in het midden van de 19de eeuw 

en volgen de industrialisatie van België, lang 

voordat die in de rest van Nederland op gang 

kwam. Het is een periode waarin kinderarbeid 

nog voorkwam, en deze gebouwen met hum 

gemetselde muren en grote kapconstructies 

zijn hiervan de stille getuigen. 

Het grootste landmark van het gebied is 

“De Eiffel”. Deze voor de jaren ‘29 en ‘30, 

hypermoderne betonnen hoogbouw, is het 

gezicht van dit gebied en misschien wel van 

heel Maastricht. 

Verbinding

De Mouleurs en de Eiffel zijn grotendeels 

rijksmonumenten en handhaving van deze 

gebouwen is onverbiddelijk verbonden aan 

het nieuwe masterplan. De renovatie van 

deze gebouwen en de combinatie met andere 

monumentale kenmerkende onderdelen, 

zoals de Andrieskapel, in samenwerking met 

het terugbrengen van de verkavelingsrichting 

vertellen een verhaal dat essentieel is voor 

de geschiedenis van Maastricht. Na een 

jarenlange afscherming van de stad is het 
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Afbeelding 30 boven:  monumentale panden

Afbeelding 31 midden: verbindingen

Afbeelding 32 beneden: verkavelingen
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CONTEXT | KARAKTERISTIEKEN VAN DE OMGEVING

nieuwe masterplan van het Sphinx-gebied 

voornamelijk gefocust op het weer betrekken 

van het gebied bij de stad. Het openbreken 

van de dichte gevel van de Sphinx en een 

doorgang creëeren van het Bassin met het 

gebied achter de Sphinx is een van de nieuwe 

speerpunten. Hierdoor ontstaat er een nieuwe 

stroming en looproute die veel verder gaat 

dan alleen de ontwikkeling van het Sphinx-

terrein. Zo verbindt het plan de vestingwerken 

‘Lage Fronten’ met de binnenstad.

 

Identiteit

De identiteit van het gebied kenmerkt zich 

door de strokenstructuur in combinatie met 

de geslotenheid van de omliggende muur. 

Binnen deze muur heerst er voornamelijk 

een verstild, gemengd en ontspannen 

klimaat. Door de combinatie van gesloten 

tuinen, semi-openbaar groen en openbare 

pleinen wordt er een gebied gecreëerd dat 

voornamelijk gericht is op bewoners. Echter, 

aan de voet van de Eiffel wordt er een 

langwerpige openbare ruimte ontwikkeld, het 

Eiffelplein, die doorloopt tot in de oksels van 

de Mouleurs. Aan dit plein worden publieke 

elementen gesitueerd, zoals winkels, horeca 

en andere detailhandel. Het geldt als een 

soort overgangsgebied van publiek naar 

privé. 
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Afbeelding 33: bestemmingsplankaart

Perceel P.K.D..
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CONTEXT | HET PERCEEL

In dit overgangsgebied en aan dit plein is het 

Publieke Kunst Depot gevestigd. Dit perceel, 

in het noordelijke gebied van het plan, is 

ontstaan uit een rasterstructuur van 8 meter. 

Het ontwerp van het Publieke Kunst Depot is 

een resultaat van het volgen van dit raster en 

heeft daardoor ook de oost-west structuur. 

Deze oost-west structuur wordt nog eens 

extra benaderd door een hoogteverschilvan in 

totaal twee meter. Het Eiffelplein in het oosten 

ligt één meter lager, en de Frontensingel in het 

westen ligt één meter hoger ten opzichte van 

het perceel. 

Afbeelding 34 boven: het gebouw op het perceel

Afbeelding 35 beneden: schematische doorsnede over het perceel
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CONTEXT | HET PERCEEL
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afbeelding 36:  Panorama van de locatie
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ARCHITECTUUR | CONCEPT

Het concept van het Publieke Kunst Depot 

is gebaseerd op het box-in-a-box concept 

van Samyn. Alhoewel dit in het ontwerp 

van de Brandweerkazerne in Houten niet 

heel erg duidelijk is, heeft Samyn dit wel in 

detail geperfectioneerd in andere gebouwen 

zoals de OCAS in Gent en het Academisch 

ziekenhuis in Brussel (zie general research 

boek, The Ideal of Tranquility). Net als 

in deze twee ontwerpen van Samyn is 

het Publieke Kunst Depot opgebouwd uit 

grote allesoverspannende spanten, waar 

een transparante buitenschil omheen zit. 

Binnen de spanten is de plattegrond vrij 

van constructie waardoor er losse boxen 

in geplaatst kunnen worden. Deze boxen 

zijn vrijdragend en staan volledig los van de 

hoofdconstructie. In dhet P.K.D. is dit nog 

meer verduidelijkt door de vloeren los te laten 

van de binnenboxen, waardoor het effect 

van een box-in-a-box nog duidelijker wordt. 

afbeelding 37:  Schematische doorsnede P.K.D.. 

Afbeelding 38. OCAS complex door Samyn

Afbeelding 39: Schematische doorsnede OCAS 

Afbeelding 40: Academisch Ziekenhuis Brussel door Samyn

Afbeelding 41: Schematische doorsnede Academisch Ziekenhuis

38 39 40 41
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ARCHITECTUUR | MORFOLOGIE

Leidende draad in het ontwerp van het 

Publieke Kunst Depot is de oost-west 

structuur van het masterplan in combinatie 

met het hoogteverschil in het gebied.

Deze structuur heeft de vorm van het gebouw 

bepaald: drie losse volumes die ten opzichte 

van elkaar verschoven zijn. Deze losse 

volumes worden geschakeld door een solide 

tussenstrook. Hierdoor lijken het drie aparte 

gebouwen, maar is het in werkelijkheid één 

geheel. 

Door de belijning van de strokenstructuur in 

het ontwerp om te zetten in een doorlopende 

plint wordt het hoogteverschil opgevangen. 

Door middel van geleidelijke trappen wordt 

het totale verschil van 2 meter over de hele 

lengte van het perceel overbrugd. Deze 

trappen met groenvoorzieningen vormen 

de overgang van stedelijk groen naar semi-

privé gebied. Het wordt een gebied dat bij het 

gebouw hoort, zonder het publieke plein af te 

sluiten. Via deze trappen is ook de entree van 

het P.K.D.. bereikbaar.

Afbeelding 42 boven: Morfologische opbouw 

Afbeelding 43 beneden links: Gebouwmassa vooraanzicht

Afbeelding 44 beneden rechts: Gebouwmassa zijaanzicht
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ARCHITECTUUR | COMPOSITIE

12 m

8 m

Relatie met omliggende gebouwen

Het Publieke Kunst Depot ligt in een situatie 

waar momenteel nog niets gebouwd is. Wel 

is er een stedenbouwkundig plan, waar het 

ontwerp van het P.K.D. op gebaseerd is. Om 

het ontwerp voor het P.K.D. te verklaren wordt 

ervan uitgegaan dat het stedenbouwkundig 

plan reeds gebouwd is. Zo kan de relatie 

tussen het ontwerp en de omliggende 

gebouwen verduidelijkt worden aan de hand 

van schema’s waarin ook de toekomstige 

bebouwing is meegenomen. 

De omliggende gebouwen zijn twee tot 

vier bouwlagen hoog. Hierdoor ontstaat er 

geen stedelijk gevoel van veel hoogbouw 

maar meer een vrij en open ervaren ruimte. 

Het volume van het Publieke Kunst Depot 

voldoet met maximale hoogte van twaalf 

meter aan de eis van 4 bouwlagen uit het 

stedenbouwkundig plan. Omliggende nog 

te bouwen appartementencomplexen zullen 

dan ook nooit op het dak van het P.K.D. kijken 

waardoor het ontwerp geen belemmering is 

voor de toekomstige bewoners. 

Maar niet alleen in de hoogte reageert het 

Publieke Kunst Depot op de toekomstige 

bebouwing. Ook in de breedte past het 

P.K.D.. binnen het stedenbouwkundig plan. 

De strokenstructuur van 8 meter is duidelijk 

terug te zien. Het in drievoud opgedeelde 

volume van het P.K.D. heeft zes 8-meter 

stroken in zich die precies zijn uitgelijnd in de 

Afbeelding 45 boven:  Schema hoogte van de volumes

Afbeelding 46 beneden: Schema breedte van de volumes
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ARCHITECTUUR | COMPOSITIE

gevel. 

In de langs-richting reageert het gebouw 

veel minder op de omliggende gebouwen, 

maar functioneert het veel meer als een 

overgangsgebouw van het groen naar het 

stedelijk weefsel. Het is een soort begeleiding 

voor bezoekers die niet alleen naar het 

Publieke Kunst Depot willen maar ook voor 

mensen die Maastricht willen verkennen. 

Door de lange plint lijkt het gebouw langer 

dan dat hij is. Maar met de langste gevel, de 

zuidgevel, van 100 meter en maar een hoogte 

van 12 meter, is het gebouw vooral laag en 

lang. Mede door de massieve plint staat het 

gebouw solide op de grond en krijgt het geheel 

een voornamelijk horizontale kijkrichting.

Om dit effect van horizontaliteit te doorbreken 

zijn er verticale gevelelementen toegepast. 

Deze lange vliesgevelelementen zijn net zo 

hoog als de gevel zelf, waardoor het gebouw 

ook een verticaliteit krijgt. De vliesgevel, die 

op een stramien van 2700 herhaald wordt, 

heeft open en gesloten gedeeltes. Hierdoor 

ontstaat er een speels effect tussen binnen 

en buiten. Niet alles van binnen wordt meteen 

prijsgegeven, maar er wordt toch genoeg 

nieuwsgierigheid gewekt van buiten. 

Afbeelding 47 boven: Schema doorgetrokken plint

Afbeelding 48 midden: Schema horizontaliteit in gevel

Afbeelding 49 beneden: Schema open en gesloten vlakkken



AFSTUDEERVERSLAG EVA ABERLE

‘Het Publieke Kunst Depot’

Eindhoven University of Technology

44

ARCHITECTUUR | PROGRAMMA

Het programma van het Publieke Kunst 

Depot bestaat zoals in een eerder hoofdstuk 

al uitgelegd uit verschillende functies. Aan de 

ene kant is er het opslaan van de kunst en aan 

de andere kant het exposeren ervan. In het 

programma zijn 6 verschillende depots als 

blokken in de ruimte gezet. Dit zijn de boxen. 

Hieromheen manifesteert de expositieruimte 

zich. Deze heeft geen begrenzingen en 

fungeert als een flexibel indeelbare ruimte 

voor de tentoon te stellen kunst. 

De 6 depots, variërend van 390 m2 tot 780 

m2, zijn zelfdragend en hebben hun eigen 

installatieruimte en ventilatievoorzieningen. 

Hierdoor is het mogelijk om elk depot een 

andere klimaatinstelling te geven afgestemd 

op de kunst die er opgeslagen is.  

Door middel van grote vides lijken de boxen 

nog meer los te staan van de buitenschil en 

de rest van het programma. Door deze vides 

worden er niet alleen horizontale verbindingen 

tussen de expositieruimtes gecreëerd maar 

staan deze ook in verticale richting met elkaar 

in verbinding en is het mogelijk om grotere 

kunstwerken te tonen. Via grote openingen in 

de boxen kan men vanuit de expositie ruimte 

in de depots kijken, zoals ook bij het Louvre in 

Lens is gedaan. 

Nooduitgang

Opslag

Renovatie

Depot

Kernen

Laden/lossen

Expositie ruimte

Restauratie atelier

Opslag

Depot

Laden/Lossen

Kernen

Nooduitgang

Expositieruimte
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ARCHITECTUUR | PROGRAMMA

DepotsInstallatie

Restauratie

Verticaal transport

Stabiliteits kernen

Brandcompartimenten

Depot 1: 430 m2
Depot 2: 480 m2
Depot 3: 570 m2
Depot 4: 780 m2
Depot 5: 390 m2
Depot 6: 570 m2

Naast het tonen en opslaan van de kunst, 

wordt er ook aan de kunst gewerkt. Dit 

gebeurt in het restauratieatelier in de kelder. 

Dit ligt direct onder de hoofdingang en wordt 

voorzien van een gedeeltelijk glazen plafond. 

Hierdoor is er bij binnenkomst een sneak 

preview richting het restaureren mogelijk. 

De driedeling in het ontwerp zorgt niet 

alleen voor een variëteit in het volume, ook 

in het programma is scheiding terug te 

vinden. De drie delen hebben elk hun eigen 

installatievoorziening, nooduitgangen en er 

zijn drie verschillende brandcompartimenten. 

De stabiliteit van het gebouw wordt 

gewaarborgd door twee stabiliteitskernen in 

het middelste volume. In deze kernen zitten 

ook de wc’s, opslag en een noodtrap. 
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ARCHITECTUUR | CIRCULATIE

In het gebouw zijn twee routes te vinden. 

Allereerst is er natuurlijk de route van het 

publiek. Bij binnenkomst en na aanmelding 

bij de balie mag men zich vrij over de begane 

grond en de eerste verdieping begeven. Door 

middel van drie trappen en één lift is het 

mogelijk om van verdieping te wisselen. De 

trappen bevinden zich alle drie in het voorste 

gedeelte van het gebouw, waardoor de 

bezoeker als het ware een rondje kan lopen 

en alle expositieruimtes kan zien. Via het 

middenvolume kan men ook de beeldentuin 

aan de achterzijde betreden. In de andere 

volumes is de achterzijde bedoeld als nood-

trappenhuis en nooduitgang. 

De kelder en de depots zijn daarentegen niet 

toegankelijk voor het publiek. Deze delen zijn 

alleen voor het personeel en de huurders van 

een depot te betreden. Wel kan het publiek 

via de vides in de kelder kijken en door grote 

ramen de inhoud van de depots bekijken.

Routing publiek

Nooduitgang

Stijgpunten publiek
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ARCHITECTUUR | CIRCULATIE

Routing personeel

Stijgpunten niet publiek
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ARCHITECTUUR | PLATTEGRONDEN
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ARCHITECTUUR | PLATTEGRONDEN
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1. Depots
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ARCHITECTUUR | PLATTEGRONDEN

1. Depots

2. Kern met toilet en opslag

3. Kantoor

4. Opslag

5. Expositie ruimtes

6. Noodtrappen

7. Vides

8. Café
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ARCHITECTUUR | PLATTEGRONDEN

1. Depots

2. Kern met toilet en opslag

3. Restauratie ruimte

4. Opslag

5. Installatie ruimtes

6. Noodtrappen

Kelder
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ARCHITECTUUR | GEVELS

Noord gevel

Oost gevel
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West gevel

Zuid gevel

ARCHITECTUUR | GEVELS
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ARCHITECTUUR | DOORSNEDE

1 2 5

Langs doorsnede
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0 + P

5000 + P
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10000 + P



57

ARCHITECTUUR | DOORSNEDE

1 2 5

Dwars doorsnede
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ARCHITECTUUR | INTERIEUR

Het interieur van het Publieke Kunst Depot is 

voornamelijk gericht op de losse depots die 

vrij in de ruimte staan. De depots domineren 

het gebouw. De massiviteit die ze uitstralen 

door hun opbouw uit beton wordt af en toe 

onderbroken door grote glazen ramen die 

ervoor zorgen dat het publiek kan zien wat 

er in de depots gebeurt. Naast het materiaal 

beton, zijn staal en glas twee andere 

materialen die in elke ruimte terug komen. 

Het glas zorgt voor een transparantie richting 

buiten. Door grote glazen gevels ter plaatse 

van de expositieruimte, is er van buiten 

goed te zien wat het gebouw qua kunst te 

bieden heeft en wordt er van binnen een 

optimale lichtheid gecreëerd om de publieke 

kunstwerken te bekijken. Toch worden de 

fragiele kunstwerken niet aangetast door 

het vele binnentredende licht doordat ze er 

voldoende tegen beschermd worden door de 

geslotenheid van de depots. Het stalen skelet 

is alom aanwezig. De grote spanten zijn 

overal zichtbaar en benadrukken het ‘box-

in-a-box’ concept. Juist deze combinatie 

van de drie materialen glas, beton en staal, 

zorgt voor een rustige uitstraling. Er wordt 

niet te veel toegepast, er is niks overbodig 

waardoor er optimale aandacht is voor de 

tentoongestelde en opgeslagen kunstwerken. 

Afbeelding 50 links: Schematisch weergave 

expositie ruimte

Afbeelding 51 rechts: Schematische weergave 

kijken in het dept
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ARCHITECTURE | INTERIEUR

Afbeelding 53: Impressie expositie ruimte
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CONSTRUCTIE | ONTWERP PRINCIPES

De constructie van het Publieke Kunst Depot 

is gebaseerd op de zelfdragende construc-

ties van Samyn. Grote spanten van 14 meter 

breed en 16 meter hoog bepalen het stramien. 

Ze vormen het primaire grid, met een hart op 

hart afstand van 5,4 meter. Door middel van 

secundaire liggers worden de spanten aan 

elkaar gekoppeld om uiteindelijk gestabiliseerd 

te worden door twee betonnen kernen in het 

midden van het gebouw. De spanten worden 

ook doorgetrokken tot in de kelder waar ze 

door een fundering worden ondersteund. De 

kelder zelf is volledig uitgevoerd als een beton-

nen bak. 

De constructie van de depots staat volledig los 

van de hoofdconstructie. De depots worden 

gemaakt uit prefab betonelementen die zelf al 

vrijdragend zijn. 

5.400

59.400

13.500
47190

13.500 3.345 13.500 3.345 13.500

5.400

102600

Constructie plattegrond

Constructie doorsnede langs richting Constructie doorsnede dwars richting
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STRUCTURE| DESIGN STRATEGY

Kelder

De kelder is de basis van de gehele 

constructie. Deze grote betonnen bak zorgt 

voor een scheiding tussen grond en water en 

het gebouw zelf. De hoofdconstructie komt 

hier op te staan waardoor het ook meteen de 

fundering vormt. 

Kernen

Vanwege de stabiliteit in het gebouw zijn 

er kernen nodig die ervoor zorgen dat het 

gebouw niet als een kaarthuis in elkaar stort. 

Deze kernen, die opgetrokken worden uit 

beton, bevatten facilitaire functies zoals een 

noodtrap, toiletten en opslag. 

Afbeelding 54 boven: Schema kelder

Afbeelding 55 beneden: Schema kernen
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CONSTRUCTIE | ONTWERP PRINCIPES

Spanten

Stalen spanten van 4,5 x 4,5 meter zijn de 

primaire constructieonderdelen. Door ze als 

portaal uit te voeren en er een lichte knik in 

te maken voor de hemelwaterafvoer, fungeren 

ze als een zelfdragende constructie. De hart 

op hart afstand van 5,4 m is mede bepalend 

voor het gevelaanzicht. 

Secundaire liggers

Om een goede krachtsafdracht te krijgen en 

om ervoor te zorgen dat de spanten niet als 

dominosteentjes omvallen, zijn er secundaire 

liggers nodig. Deze worden tussen de spanten 

in geplaatst. Hiermee worden alle drie de 

volumes aan de betonnen kernen gekoppeld 

waardoor het geheel een stabiele constructie 

wordt. 

Afbeelding 56 boven: Primaire spanten

Afbeelding 57 beneden: Secundaire liggers
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BOUWFYSICA| ONTWERPPRINCIPES

Zoals al eerder vermeld staan de depots 

volledig los van de expositieruimtes en de rest 

van het gebouw. Hierdoor hebben ze elk ook 

een eigen installatievoorziening waardoor het 

mogelijk is om elk depot apart in te stellen 

voor de juiste soort kunstobjecten. De 

installatie voor de rest van het gebouw wordt 

per volume geregeld. Hierdoor zijn er drie 

losse installatieruimtes die door middel van 

schachten en holle ruimtes in de vloer (het 

principe van een slim-line vloer) de buizen 

voor ventilatie en licht door het gebouw 

verdelen. 

Natuurlijke ventilatie is ook mogelijk door het 

openen van ramen in de gevel. Door twee rijen 

ramen op verschillende hoogtes ontstaat er 

een natuurlijke trek in het gebouw. 

Afbeelding 58: Installatie schema
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MATERIALISATIE | EXTERIEUR

Glas gevel met spiegelende folie

Transparant glas gevel

Natuursteen plint

De gevel van het Publieke Kunst Depot heeft 

twee verschillende uitstralingen. Als eerste is 

er de transparante gevel ter plaatse van de 

expositieruimtes en vides. Hierdoor ontstaat 

er van buiten een levendig effect door de 

bedrijvigheid die binnen te zien is. 

De tweede uitstraling is die van een spiegel. 

De gesloten gevels ter plaatse van de 

gesloten depots weerkaatsen de buitenlucht 

en de omgeving. Hierdoor zal het gebouw 

minder opvallen in de situatie en daardoor 

minder dominant zijn. 

Door de natuurstenen plint die het 

hoogteverschil van de situatie opvangt, wordt 

het gebouw als het ware opgetild. 
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1
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Exploded view hoekfragment

1. Goot

2. Vliesgevel dak systeem met goot

3. Geisoleerd glazen dakpanelen

4. Constructie

5. Vliesgevel

6. Te openen raam

7. Natuursteen plint
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MATERIALISATIE| DETAILS

Detail 1

Detail 2

Detail 3
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1
2
3
4

5

1. Goot

2. PLUVIA afwatersysteem

3. Isolatie

4. Leiding t.b.v. PLUVIA systeem

5. Vliesgevel systeem

6. Bevestiging zonwering

7. Stalen U-profiel

8. Isolatie

9. Staalplaat beton

10. Rooster

11. Bevestiging balustrade

12. Bevestiging glas op glas

13. Stalen zetwerk

14. HEA 300 

15. Bevestiging plafondpanelen

16. Licht armatuur

17. Stalen spant, 450 x 450 

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

Detail 1

Verticaal detail van dak en aansluiting vloer 

op constructie

MATERIALISATIE | DETAILS
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1200 mm

1

2

3

4
5
6
7

8

9

11

12

1. Vliesgevel systeem

2. Draaiend deel

3. Vliesgevel systeem

4. Isolatie

5. Muur tegels

6. Isolatie

7. Verticaal aluminium T-profiel

8. L- klamp t.b.v. bevestiging 

ophangsysteem geveltegels

9. Gevel tegel

10. Fixatie element t.b.v. bevestiging 

geveltegels

10. Prefab betonnen drainage goot

11. Geisoleerde kantplank

10

Detail 2

Verticaal detail van draaiend deel en 

aansluiting vliesgevel op plint

MATERIALISATIE| DETAILS
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1

2

3

4

6

1. Predab kelderwand

2. Stalen spant 450x450

3. Afwerkvloer met vloerverwarming

4. Betonvloer in situ

5.. Bevestiging stalen spant op 

fundering

6. Waterkerende folie

7. Fundering

8. Isolatie

5

7

Detail 3 

kelder aansluiting

8

MATERIALISATIE | DETAILS
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VISUALISATIE | RENDER
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VISUALISATIE | RENDER
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De insteek van het afstudeeratelier ‘The Ideal 

of Tranquility’ is het maken van een ‘tranquil’ 

gebouw. Vanuit het gezamenlijk onderzoek 

zijn er veel elementen naar boven gekomen 

die bijdragen aan een architectuur die past 

in dit ideaal. Hieruit werden de studenten 

geacht individueel een toepassing voor deze 

architectuur te vinden. Door middel van een 

ontwerpgedreven onderzoeksmethodiek is 

het eindproduct voor elke student een eigen 

ontworpen gebouw. In dit geval een depot 

voor kunst met als onderliggend thema het 

‘box-in-a-box’ concept. Door elementen 

te implementeren die uit het onderzoek 

naar boven kwamen, zoals de losstaande 

constructie van Samyn, is de vraag “Hoe kan 

een ontwerp met het principe van een ‘box-in-

a-box’ bijdragen in het opslaan van kunst aan 

de ene kant en het toonbaar maken van kunst 

aan de andere kant?” beantwoord worden. 

Steekwoorden in het ontwerp zijn integraal 

ontwerpen, standaardisatie, flexibiliteit en 

neutraliteit. 

Zoals al gezegd is het ontwerp van het 

UITLEIDING | CONCLUSIE

Publieke Kunst Depot gebaseerd op het 

‘box-in-a-box’ concept. Door een grote 

overspannende constructie die losstaat van 

de belangrijkste functie, de depots, wordt 

dit principe duidelijk gehandhaafd. Grote 

overspannende spanten met daartegenaan 

een vliesgevelsysteem zorgen voor een 

grote mate van standaardisatie. Hierbij 

spelen de stramienmaten een grote rol 

waardoor een bepaald grid in de gevel 

ontstaat. De afwisseling van open en 

gesloten gevelelementen en de inpassing 

van het volume in de situatie zorgen voor 

een variërend beeld zonder dat het gebouw 

dissoneert met de omgeving. 

De externe materialiteit van transparant glas 

in combinatie met spiegeld glas wordt in het 

gebouw aangevuld door de materialen beton 

en staal. De eenvoudige uitstraling die deze 

materialen hebben, zorgt voor een neutraliteit 

waardoor alle aandacht naar de kunst gaat. 

Het interieur wordt gedomineerd door de 

grote betonnen depots die vrij in de ruimte 

staan. Door een volledig eigen constructie 

en installatie zijn deze depots flexibel in te 

delen en voor verschillende soorten kunst te 

gebruiken. 

Door middel van grote ramen in de depots 

die grenzen aan de expositieruimtes is het 

voor het publiek mogelijk om ook te zien wat 

er in de depots gebeurt. Het is hierdoor geen 

mysterie meer en hiermee wordt de kunst nog 

toegankelijker gemaakt voor het publiek.

Met het ontwerp van het Publieke Kunst 

Depot wordt de eerder geformuleerde 

onderzoeksvraag beantwoord. De scheiding 

tussen, maar ook de combinatie van de 

depots en de expositieruimtes zorgen voor 

een optimale methode van het conserveren 

van kunst. Aan de andere kant wordt door het 

inzichtelijk maken van alle kunstgerelateerde 

functies, ook het toonbaar maken van de 

kunst gewaarborgd. Het ontwerp van het 

P.K.D.. is niet alleen een antwoord op het 

algemene probleem van het overschot aan 

kunst, maar is ook een nieuwe manier om 

kunst toegankelijker te maken voor een groot 

publiek. 



AFSTUDEERVERSLAG EVA ABERLE

‘Het Publieke Kunst Depot’

Eindhoven University of Technology

74



75

UITLEIDING | REFERENTIES

Boeken

1. Noordegraaf, J., 2004. Strategies of display: museum presentation in nineteenth- and twentieth-century visualculture. Ph. D. Erasmus Univer-

sity Rotterdam.

2. Von Naredi-Rainer, P., 2004. Museum buildings - a design manual. Basel: Birkhaeuser.

Artikelen

1. Museum Boijmans van Beuningen, 2013. Programma van Eisen Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen [pdf ], niet gepubliceerd.

2. Palmboom & van den Bout, jan. 2007. Sphinx Beeldkwaliteitsplan [pdf}, niet gepubliceerd

3. Annephine van Uchelen, mei 2014. Zeker 42.000 kunstwerken in gemeentelijke kelder. Nieuwsuur

Websites

1. http://www.arcspace.com/features/tadao-ando/langen-foundation/

2. http://www.langenfoundation.de/home/

3. http://www.fondationbeyeler.ch/en/Home

4. http://www.louvrelens.fr/nl (afbeelding introductie)

5. http://www.dezeen.com/2012/12/04/louvre-lens-by-sanaa-and-imrey-culbert/

6. http://www.louvrelens.fr/nl



AFSTUDEERVERSLAG EVA ABERLE

‘Het Publieke Kunst Depot’

Eindhoven University of Technology

76

UITLEIDING | REFERENTIES

Afbeeldingen

2: http://www.dbnl.org/tekst/_ons003197601_01/_ons003197601_01_0037.php

3: artikel ‘Meer aandacht voor cultureel erfgoed in Maastricht’

 - Verschenen op vrijdag 1 mei 2015 in Limburgs Dagblad

4: artikel ‘Kunst haal je niet ‘even’ uit het depot.

  - Verschenen op vrijdag 29 mei 2015 in NRC Handelsblad.

5: http://samynandpartners.be/nl/portfolio/fire-station-houten

6: http://samynandpartners.be/nl/portfolio/fire-station-houten

7: http://samynandpartners.be/nl/portfolio/fire-station-houten

8: http://www.celesteprize.com/eng_artista_news/idu:75115/idn:30704/

9: http://www.arte.rai.it/gallery-refresh/8-cose-che-i-creativi-fanno-in-modi-diversi/500/3/default.aspx#header

10: https://bruynzeel-storage.com/nl/portfolio-item/stedelijk-museum-amsterdam-nederland/

11: http://www.klomfar.com/archive/archiv/project/kulturdepot-sammlungszentrum-kunst.html

13: http://www.baukunst-nrw.de/en/projects/Langen-Foundation-Hombroich--313.htm

14: http://pressimages.fondationbeyeler.ch/en/architecture

15: http://www.louvrelens.fr/nl

16, 17 & 18: http://www.arcspace.com/features/tadao-ando/langen-foundation/

19: http://janemajorproject.blogspot.nl/2013/03/inspiration-renzo-piano.html

24, 25 & 27: http://www.domusweb.it/en/architecture/2013/02/11/a-museum-of-time.html

26: http://www.upculture.fr/blog/le-louvre-lens-chouchoute-ses-publics/

28 & 29: Palmboom & van den Bout, jan. 2007. Sphinx Beeldkwaliteitsplan, niet gepubliceerd

38: http://samynandpartners.be/nl/portfolio/ocas-2

40: http://samynandpartners.be/nl/portfolio/akademisch-ziekenhuis-az



77



AFSTUDEERVERSLAG EVA ABERLE

‘Het Publieke Kunst Depot’

Eindhoven University of Technology

78

THE IDEAL OF TRANQUILITY

The Public Art Depot

(Eindhoven, 2015)

Eva Aberle


