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SAMENVATTING

De maatschappelijke rol van het 
Museum voor Moderne Kunst verandert 
voortdurend, waardoor ook het museum 
als instituut verandert. Ondanks deze 
veranderingen blijft het exposeren en 
conserveren van kunst de belangrijkste 
taak van het museum. 

De bescheiden houding die het museum 
aanneemt ten opzichte van de kunst 
is onder andere terug te zien in de 
architectuur van het gebouw. Door de 
grote verscheidenheid aan kunstvormen 
die de opkomst van de moderne kunst 
met zich heeft meegebracht, is een grote 
flexibiliteit noodzakelijk. Naast de kunst 
heeft ook de locatie van het museum een 
grote invloed op de architectuur. Hierin 
wordt ook gestreefd naar een bescheiden 
opstelling, hoewel het belangrijk is dat 
deze opstelling niet ten koste gaat van de 
zichtbaarheid en toegankelijkheid van het 
museum.

Een landschappelijke omgeving voegt een 
extra dimensie toe aan het museum. Bij het 
toevoegen van elementen in het landschap 
is de omgang met de natuur belangrijk. 
Toegevoegde elementen versterken het 
oorspronkelijke landschap, waarbij een 
juiste balans tussen contrast en aansluiting 
bepalend is. Het landschap fungeert als 
decor voor kunstwerken of als kunstwerk 
op zich.

Naast het landschap is de kunst een 
belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. 
Moderne kunst kent veel verschillende 
kunstvormen met verschillende eisen ten 
behoeve van het tentoonstellen. Door het 
creëren van verschillende omstandigheden 
en een hoge flexibiliteit kan elk kunstwerk 
tentoongesteld worden. 

Met het ontwerp, een ensemble van 
gebouwen in een landschap met een 
museumtuin, is geprobeerd een goede 
balans te vinden tussen het landschap, 
het gebouw en de kunst. Hierbij is de 
architectuur ondergeschikt aan zowel de 
natuur als de kunst en zijn de gebouwen 
hierop afgestemd. De verschillende 
programmaonderdelen zijn verspreid over 
het gebied en de overgang van buiten naar 
binnen verloopt geleidelijk.

DUE TO THE CONTINUOUSLY CHANGING ROLE OF 

THE MUSEUM OF MODERN ART IN SOCIETY, THE 

INSTITUTION OF THE MUSEUM HAS CHANGED. 

HOWEVER, EXHIBITING AND CONSERVING PIECES 

OF ART IS STILL THE MAIN TASK OF THE MUSEUM, 

DESPITE THE SOCIAL CHANGE.

THE MUSEUM ADOPTS AN UNOBTRUSIVE 

ATTITUDE TOWARDS THE ART, WHICH IS 

REFLECTED IN THE ARCHITECTURE OF THE 

MUSEUM BUILDING. THE VAST DIVERSITY OF ART 

FORMS, DERIVED FROM THE EMERGENCE OF 

MODERN ART, DEMANDS A HIGH FLEXIBITY OF 

EXHIBITION ROOMS. IN ADDITION, THE MUSEUM’S 

CONTEXT HAS A MAJOR INFLUENCE ON ITS 

ARCHITECTURE. ALTHOUGH A MODEST ATTITUDE 

IS ASPIRED, THE VISIBILITY AND ACCESSIBILITY OF 

THE MUSEUM SHOULD BE PRESERVED. 

SINCE THE MUSEUM DEPENDS ON THE 

LANDSCAPE, THE UNDERSTANDING OF 

NATURE NEEDS TO BE CONSIDERED WHEN 

ADDING ELEMENTS TO THE LANDSCAPE. IN 

THIS, THE BALANCE BETWEEN CONTRASTING 

AND MERGING ARTIFICIAL ELEMENTS ADDS A 

VALUE TO THE NATURAL LANDSCAPE. BESIDES 

SCENERY, THE ENVIRONMENT ALSO ACTS AS 

PIECE OF ART.

ANOTHER MAIN PRINCIPLE IN THE DESIGN OF THE 

MUSEUM IS HOW TO DEAL WITH THE DIFFERENT 

ART FORMS. THE WIDE VARIETY OF ART FORMS 

IN MODERN ART HAS RESULTED IN DIFFERENT 

REQUIREMENTS FOR EXHIBITION ROOMS. THE 

MUSEUM HAS THE ABILITY TO EXHIBIT EACH 

PIECE OF ART DUE TO ADAPTABLE ROOMS AND A 

RANGE OF EXHIBITION CONDITIONS.

THE DESIGN CONSISTS OF A COLLECTION 

OF BUILDINGS, CAREFULLY POSITIONED IN 

THE LANDSCAPE. MOREOVER, A SCULPTURE 

GARDEN IS PART OF THE MUSEUM. THE AIM OF 

THE DESIGN IS TO CREATE AN ENVIRONMENT 

IN WHICH LANDSCAPE, BUILDING AND ART 

COLLABORATE. THE ARCHITECTURE IS TAILORED 

TO THE NEEDS OF BOTH NATURE AND ART. 

THEREFORE, THE ARCHITECTURE REMAINS 

MODEST AND THE DIFFERENT FACILITIES 

ARE SCATTERED ACROSS THE LANDSCAPE. 

FURTHERMORE, THE TRANSITION FROM THE 

LANDSCAPE TO THE BUILDING RUNS GRADUALLY.
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VOORWOORD

Dit verslag is geschreven in het kader van 
het afstudeeratelier Museum voor Moderne 
Kunst, geleid door Christian Rapp, Martien 
Jansen en Marco Notten. 

Het afstudeeratelier is in februari 2015 
gestart met een gezamenlijk onderzoek 
naar musea. De resultaten van dit 
onderzoek dienen als basis voor het 
vervolgonderzoek en het uiteindelijke 
ontwerp, zoals beschreven in dit verslag.

Naast het vooronderzoek, hebben 
de begeleiders, medestudenten en 
museumbezoeken gezorgd voor veel 
inspiratie en nieuwe inzichten.
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INTRODUCTIE

kunst en als ontmoetingsplek, met de 
relatie tussen de bezoeker en de kunst als 
belangrijkste waarde.
 
De locatie van het museum is het 
Natuurpark van de Our in Luxemburg. 
De landschappelijke omgeving levert een 
bijdrage aan de beleving en zichtbaarheid 
van de kunst. De mate van inpassing van 
het gebouw in het landschap bepaalt 
de relatie tussen het museum en de 
omgeving.

STRUCTUUR

Het eerste deel van dit document bestaat 
uit een onderzoek om tot het ontwerp te 
komen, waarbij het hiervoor genoemde 
statement het vertrekpunt is. Dit onderzoek 
naar literatuur, gebouwen en locatie dient 
als directe aanleiding voor het ontwerp.

Het ontwerpproces wordt beschreven 
in het tweede deel. Hierin wordt ook 
het ontwerp uiteengelegd, waarbij 
teruggekoppeld zal worden naar het 
onderzoek. Dit deel beperkt zich tot 
belangrijke stappen in het proces en de 
belangrijkste resultaten.

Beide onderdelen hebben zich gelijktijdig 
ontwikkeld.

Musea nemen een belangrijke plek 
in binnen de continu veranderende 
maatschappij. Deze veranderingen 
hebben invloed op de maatschappelijke 
en architectonische betekenis van een 
Museum voor Moderne Kunst. Daarbij 
is de tentoongestelde kunst van groot 
belang. Deze factoren vormen, samen 
met de locatie, het uitgangspunt voor het 
ontwerp.

VOORONDERZOEK

Het onderzoek voorafgaand aan het 
ontwerp geeft antwoord op de vraag:

“WAT IS DE MAATSCHAPPELIJKE EN

ARCHITECTONISCHE BETEKENIS VAN EEN

MUSEUM VOOR MODERNE KUNST EN WAT

HEEFT DE OPKOMST VAN MODERNE KUNST

VOOR INVLOED (GEHAD) OP HET GEBOUWTYPE

MUSEUM?”

Om antwoord te kunnen geven op deze 
vraag is typologisch onderzoek gedaan 
naar de betekenis van een Museum 
voor Moderne Kunst en, parallel hieraan, 
een onderzoek naar vijf representatieve 
museumgebouwen. De bevindingen die 
zijn voortgekomen uit deze onderzoeken 
hebben geleid tot het volgende statement:

“NAAST HET EXPOSEREN VAN KUNST, HEEFT 

HET MUSEUM VOOR MODERNE KUNST EEN 

MAATSCHAPPELIJKE, SOCIALE OF ECONOMISCHE 

RELEVANTIE. HET MUSEUM STELT ZICH 

BESCHEIDEN OP TEN OPZICHTE VAN DE KUNST 

ZODAT DEZE NIET OVERHEERST EN GAAT 

DOOR MIDDEL VAN DE ARCHITECTUUR EEN 

DUIDELIJKE RELATIE AAN MET DE OMGEVING. 

DE TENTOONSTELLINGSRUIMTES HEBBEN EEN 

EIGEN KARAKTER PASSEND BIJ DE IDENTITEIT VAN 

HET MUSEUM, BIEDEN RUIMTE AAN EEN GROTE 

VERSCHEIDENHEID AAN KUNST EN STELLEN ZICH 

HIERIN FLEXIBEL OP.”

Het onderzoek heeft, naast dit statement, 
een kwalitatief en kwantitatief programma 
van eisen als resultaat.

AANLEIDING

De maatschappelijke relevantie van het 
Museum voor Moderne Kunst uit zich 
in het functioneren als podium voor de 
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INTRODUCTIE

De maatschappelijke rol van het Museum 
voor Moderne Kunst is sinds de opkomst 
van de moderne kunst veranderd. Steeds 
meer musea spelen in op de ervaring van 
de bezoeker, waarbij het belangrijk is dat 
het museum recreatief van karakter is.
Aanvullende faciliteiten, zoals een 
restaurant en een winkel, zijn een belangrijk 
onderdeel geworden van het museum. 

Aan de andere kant streven musea ernaar 
een rustige omgeving te creëren, waarin 
de kunst optimaal tentoongesteld kan 
worden. Ruimtes worden vaak ontworpen 
als ‘white cube’, waardoor de kunst wordt
onttrokken aan de werkelijkheid. De kunst 
zelf is het venster naar de wereld. 

Het statement doet uitspraken over de 
omgang met deze situatie en de omgeving. 
De invloed van de omgeving is specifiek 
voor de locatie en hierdoor onderbelicht 
gebleven. Een landschappelijke omgeving 
biedt kansen voor het Museum voor 
Moderne Kunst.

VRAAG

De synergie van het museum als podium 
en het landschap is samengebracht tot de 
volgende vraag:

“HOE KAN DE ARCHITECTUUR VAN EEN MUSEUM 

VOOR MODERNE KUNST IN HET NATUURPARK 

VAN DE OUR ZOWEL HET MUSEUM ALS DE 

KUNST ETALEREN EN TEGELIJKERTIJD ZORGEN 

VOOR EEN VERGAANDE INPASSING IN DE 

LANDSCHAPPELIJKE OMGEVING?”

SCHAALNIVEAUS

Om deze vraag te beantwoorden, wordt 
gekeken naar verschillende schaalniveaus 
en de relatie tussen deze niveaus. 

Het eerste niveau is het landschap en 
de zichtbaarheid van het museum in het 
landschap:

“WELKE FACTOREN HEBBEN INVLOED OP DE 

ZICHTBAARHEID VAN HET MUSEUM EN HOE 

WORDT OMGEGAAN MET HET LANDSCHAP?”

Het tweede schaalniveau is het gebouw. 
Hierbij is het belangrijk waar de grens 

tussen landschap en gebouw ligt en hoe 
deze kan worden vormgegeven:

“HOE KUNNEN DE OVERGANGEN TUSSEN 

HET LANDSCHAP EN HET GEBOUW WORDEN 

GEVORMD? HOE WERKEN HET LANDSCHAP EN 

DE ARCHITECTUUR SAMEN?”

Op de schaal van de bezoeker en de 
kunst wordt gekeken naar de relatie tussen 
de bezoeker en het landschap binnen 
het museum en de relatie tussen het 
landschap, de expositieruimte en de kunst:

“HOE IS BINNEN HET GEBOUW DE RELATIE MET 

DE OMGEVING ZICHTBAAR EN HOE DRAAGT DEZE

RELATIE BIJ AAN DE BELEVING VAN DE RUIMTE EN 

DE KUNST? WAT VOOR SOORT RUIMTES ZIJN ER

EN HOE VERHOUDEN DEZE ZICH TOT ELKAAR?”

De globale schaalniveaus landschap, 
gebouw en kunst vormen de drie thema’s 
die de basis zijn voor het onderzoek 
voorafgaand aan het ontwerp.
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1 - KUNSTMATIGE HEUVEL, SKOGSKYRKOGÅRDEN
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LANDSCHAP

Het is de vraag tot op welke hoogte het 
huidige landschap als natuur kan worden 
gezien. De museumtuin een belangrijk 
onderdeel van het museum en biedt ruimte 
aan kunstwerken die niet in een gebouw 
tentoongesteld kunnen worden. In dit deel 
ligt de nadruk op de betekenis van het 
landschap en de tuin voor het museum 
en wordt het gebouw gezien als element 
in het landschap. Het gaat er hierbij om 
hoe elementen in het landschap kunnen 
worden geplaatst en in hoeverre deze 
opgaan in de natuur of juist contrasteren.

NATUUR

Natuur kan worden gedefinieerd als:

“DAT WAT DE MENS OM ZICH HEEN ZIET ALS NIET 

DOOR HEM GEWIJZIGD” (“NATUUR”, 2015)

Aangezien de afgelopen eeuwen een 
groot deel van de natuur door de mens 
is bewerkt, kan eigenlijk nauwelijks meer 
worden gesproken van natuur in de 
letterlijke zin van het woord. Om deze 
reden is de omschrijving landschap 
geschikter:

“DE OMGEVING ZOALS DE MENS DIE 

WAARNEEMT” (“LANDSCHAP”, 2015)

Hoewel het landschap vaak in het verleden 
door de mens is bewerkt, kan het er toch 
natuurlijk uitzien. De menselijke invloed is 
dan niet of nauwelijks zichtbaar. Daarnaast 
kunnen menselijke invloeden na verloop 
van tijd vervagen doordat de natuur het 
aangelegde landschap weer overneemt. 
Het woord natuurlijk heeft dus niet direct 
betrekking op de natuur, omdat ook een 
aangelegd landschap een natuurlijk uiterlijk 
kan hebben.

ELEMENTEN

Het landschap bestaat uit verschillende 
elementen. Natuurlijke elementen als 
water, hoogte en begroeiing zijn van 
invloed op de perceptie van de omgeving. 
Deze elementen kunnen ook fungeren als 
grenzen en zorgen voor beschutting. 

Hoogteverschillen in het landschap hebben 
invloed op de zichtbaarheid en rangorde 
van elementen. Een element bovenop 

een heuvel is beter zichtbaar dan in een 
dal en hierdoor opvallender. Verder heeft 
de beschuttende functie van begroeiing 
invloed op de zichtbaarheid van overige 
elementen in het landschap.

ENGELSE LANDSCHAPSSTIJL

De Engelse landschapsstijl, ontstaan aan 
het einde van de achttiende eeuw, staat 
bekend om het natuurlijke uiterlijk. Dit komt 
doordat elementen uit het bestaande 
landschap worden gebruikt en uitvergroot, 
waardoor symmetrie vaak ontbreekt. 

In de Engelse landschapstuin zijn assen 
conceptueel en dienen deze meestal niet, 
zoals in de barok, als fysieke lijn, maar als 
zichtlijn. De zichtlijnen en het padenstelsel 
zijn zorgvuldig ontworpen in samenhang 
met de bebouwing, waarbij zicht, 
scenografie en beweging centraal staan. 
Verder is er vaak sprake van een sequentie 
van buitenruimtes of uitzichten. Kleine 
klassieke gebouwen, zoals in de tuinen van 
Stourhead in Wiltshire, dienen hierbij als 
oriëntatiepunt. De Engelse landschapsstijl 
combineert op deze manier natuurlijke en 
kunstmatige elementen, met een natuurlijk 
landschap als resultaat.

BALANS

De kunstmatige elementen in de Engelse 
landschapsstijl lopen over in het bestaande 
landschap. Aan de andere kant kunnen 
elementen ook juist contrasteren met de 
natuur. Ergens tussen deze twee uitersten 
ligt volgens architectuurprofessor en 
schrijver Marc Treib een juiste balans, die 
hij als volgt beschrijft:

“SOMEWHERE BETWEEN THE TWO EXTREMES 

(...) LIES TE LANDSCAPE OF INFLECTION: PLACES 

THAT RETAIN IN PART THE NATURAL ORDER OR 

INDEIGENOUS MATERIALS WHILE ARTICULATING 

AN ARRANGEMENT DISTINCT FROM THE PRIOR 

OF THE LANDSCAPE - A DISTINCTION SUFFICIENT 

TO GENERATE A SENSE OF A NEW ENTITY.” (TREIB, 

1984)

ORDE

Het bewerken van de natuur door de mens 
kan worden gezien als het scheppen van 

2 - ELEMENT OP EEN TOP
3 - ELEMENT OP EEN HELLING
4 - ELEMENT IN EEN DAL



17orde in de chaos van de natuur. In de 
praktijk uit orde zich vaak in geometrische 
vormen in het landschap. Treib zegt over 
orde in het landschap:

“WE ORDER A LANDSCAPE TO MAKE IT 

PSYCHOLOGICALLY ‘COMFORTABLE’. THE 

CONSCIOUS SHAPING OF ELEMENTS ON THE 

LAND, CARVED FROM WILDERNESS, PARALLELS 

THE FURNISHING OF AN INTERIOR, TO MAKE AN 

OUTDOOR ROOM COMFORTABLE ON A VERY 

LARGE SCALE.” (TREIB, 1979)

Een comfortabel landschap heeft orde 
nodig, die bijvoorbeeld kan worden bereikt 

SKOGSKYRKOGÅRDEN

GUNNAR ASPLUND / SIGURD LEWERENTZ

1915-1940 

In het ontwerp voor de begraafplaats 
ten zuiden van Stockholm ligt de nadruk 
op de compositie van de gebouwen en 
paden in het bestaande naaldbos. Het 
landschap en de bebouwing stralen rust 
en stilte uit. De rechte lijnen gevormd 
door de padenstructuur en de bebouwing 
overheersen niet en worden meestal niet 
als rechte lijnen waargenomen. Twee 
duidelijke assen in het landschap zijn de 
toegangsweg tot het park en de weg die 
leidt naar de Kapel van het Heilige Kruis. 
De landschapselementen, waaronder 
een heuvel van gras, bevinden zich op de 
grens tussen natuurlijk en kunstmatig. De 
gebouwen contrasteren met het landschap 
in hun vorm, maar zijn zorgvuldig geplaatst 
in het landschap. 

5 - STOURHEADdoor het creëren van zichtbaarheid, 
overzicht en een gevoel van veiligheid op 
verschillende schaalniveaus. Treib beschrijft 
de tuin als het raakvlak tussen orde (de 
gemaakte omgeving) en chaos (de natuur).

Een voorbeeld van een landschap 
waarin de ordende elementen de 
natuur versterken, is de begraafplaats 
Skogskyrkogården bij Stockholm. Architect 
Tony Fretton zegt hierover:

“EVERYWHERE YOU LOOK THERE ARE LOVELY 

INCIDENTS THAT COHERE EMPIRICALLY INTO A 

WHOLE.” (BUXTON, 2011)

6 - PLATTEGROND SKOGSKYRKOGÅRDEN (LINKS)
7 - PAD NAAR KAPEL VAN HET HEILIGE KRUIS (RECHTS)



18 LAND ART

Een connectie tussen het landschap 
en de kunst is te vinden in land art. 
Deze beeldende kunstvorm, waarin het 
landschap het uitgangspunt is voor het 
kunstwerk, is ontstaan aan het einde 
van de jaren ‘60. Land art wordt door 
kunstenaar Michael Heizer als volgt 
omschreven:

“THE WORK IS NOT PUT IN A PLACE, IT IS THAT 

PLACE.” (SMITHSON, 1996)

Door het gebruik van natuurlijke materialen 
bevinden de kunstwerken zich op het 
raakvlak tussen landschap, architectuur 
en beeldhouwkunst. Het formaat van 
kunstwerken loopt sterk uiteen, maar over 
het algemeen beslaat land art een groot 
oppervlak.

Land art bestaat uit elementen die worden 
toegevoegd aan het landschap en met 
de natuur contrasteren, opgaan in de 
natuur of de natuur op een andere manier 
gebruiken. Daarnaast gaan kunstwerken 
door invloeden van de natuur na verloop 
van tijd op in het landschap of kunnen ze 
zelfs helemaal verdwijnen. 

ZICHTBAARHEID

De combinatie van natuurlijke en 
kunstmatige elementen zorgt voor een 
geordend en rustig landschap. Kenmerken 
van de Engelse landschapsstijl vormen 
hierbij het uitgangspunt en zorgvuldige 
plaatsing van elementen is elementair.

Door elementen te plaatsen in een dal 
stellen deze zich bescheiden op ten 
opzichte van het omliggende landschap. 
De aanwezigheid van begroeiing zorgt 
daarnaast voor beschutting, waardoor het 
landschap verschillende omstandigheden 
biedt.

Landschap en kunst komen bij elkaar in 
de vorm van land art. Deze kunstwerken 
veranderen na verloop van tijd onder 
invloed van de natuur. Het landschap 
zelf is het kunstwerk en daardoor een 
reclamebord voor het museum, zonder 
afbreuk te doen aan het landschap.
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8 - A LINE MADE BY WALKING, RICHARD LONG (BOVEN)
9 - HEMELS GEWELF, JAMES TURRELL (MIDDEN)
10 - LIGHTNING FIELD, WALTER DE MARIA (ONDER)
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GEBOUW

Het gebouw wordt gezien als een 
kunstmatig element in het landschap. De 
plek van het gebouw in het landschap 
en de overgang van binnen naar buiten 
spelen hierbij een belangrijke rol. De mate 
van contrast van het gebouw ten opzichte 
van het landschap bepaalt in hoeverre 
het museum zich inpast in de bestaande 
omgeving. 

ORIËNTATIE

Zoals eerder al is beschreven, kunnen 
elementen worden ingezet om het 
landschap te ordenen. Een element, in 

NOORDS PAVILJOEN

SVERRE FEHN

1962 

Natuur en cultuur komen bij elkaar in het 
paviljoen dat is ontworpen voor de Biënnale 
van Venetië. De orthogonale structuur van 
het gebouw wordt onderbroken om een 
bestaande oude boom niet in de weg te 
staan. De plaatsing en maatgeving van het 
gebouw is aangepast op het landschap 
en de begroeiing. De grens tussen binnen 
en buiten is amorf; het gebouw bepaalt 
alleen het onderscheid tussen open en 
gesloten delen en verbindt op deze manier 
natuur, object en bezoeker. De tweelaagse 
betonnen brise-soleil dakconstructie zorgt 
voor de verspreiding van natuurlijk licht en 
weerspiegelt hiermee de Scandinavische 
identiteit.

dit geval een gebouw, kan bijvoorbeeld 
oriëntatie vergemakkelijken, een stuk 
landschap omkaderen of een route 
initiëren. Het gebouw werkt samen met het 
landschap en de overige landschappelijke 
elementen. Daarnaast bestaat het gebouw 
zelf uit door de mens gemaakte ruimtes die 
van de natuurlijke ruimte zijn afgescheiden.

De natuurlijke ruimte die door deze 
ordening betrekking krijgt op de mens, 
wordt door architect Dom Hans van der 
Laan de ervaringsruimte genoemd. Waar 
de horizontale oriëntatie van de ervaring 
en de verticale oriëntatie van de natuur 

11 - ONDERBREKING STRUCTUUR (BOVEN)
12 - DAKCONSTRUCTIE (MIDDEN)
13 - AANZICHT (ONDER)
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samenkomen, ontstaat architectuur:

“DOOR DE ARCHITECTUUR WORDT ALS HET 

WARE EEN STUK NATUURLIJKE RUIMTE OP ZIJN 

KANT GEZET OM AAN DE ORIËNTATIE VAN ONZE 

ERVARINGSRUIMTE TE BEANTWOORDEN.” (VAN 

DER LAAN, 1992)

TRANSITIE

Het raakvlak tussen de natuur en het 
gebouw maakt duidelijk welke relatie het 
gebouw aangaat met het landschap. Een 
gebouw kan volledig verzonken zijn in het 
landschap, boven het landschap ‘zweven’ 
of een identiteit hebben die zich tussen 
deze twee uitersten bevindt. Tverrfjellhytta, 
een paviljoen van Snøhetta in het 
landschap van Noorwegen, is zo geplaatst 
dat het gebouw het landschap niet lijkt aan 
te tasten. Daarnaast heeft Superstudio 
verschillende studies gedaan naar 
elementen in het landschap. Hoewel het 
meestal gaat om gigantische, orthogonale 
structuren die sterk contrasteren met de 
omgeving, wordt de natuur gerespecteerd, 
waardoor de elementen het landschap 
aanvullen. 

Het gebouw is het verbindende element 
tussen de natuur en de mens. Van der 
Laan zegt over het gebouw het volgende: 

“DE GROTE RUIMTE MAAKT IN DIT GEVAL NIET 

PLAATS VOOR EEN JUXTAPOSITIE VAN TWEE 

ONBEPERKTE HALF-RUIMTES, MAAR, TERWIJL 

DE OORSPRONKELIJKE RUIMTE IN STAND BLIJFT, 

ONTSTAAT ER EEN NIEUWE RUIMTE. TEGEN DE 

ACHTERGROND VAN DE NATUURLIJKE RUIMTE 

14 - THIRD CITY, SUPERSTUDIO (BOVEN)
15 - TVERRFJELLHYTTA, SNØHETTA (LINKS)

VERTOONT ZICH DOOR EEN SUPERPOSITIE DE 

ARCHITECTONISCHE RUIMTE.” (VAN DER LAAN, 

1992)

Naast de plaats van het gebouw in het 
landschap, is relatie tussen binnen en 
buiten. Deze relatie wordt in hoge mate 
bepaald door de transparantie van de 
gevels. Transparantie zorgt voor een 
duidelijke relatie tussen het landschap en 
het interieur, terwijl gesloten gevels het 
interieur aan de werkelijkheid onttrekken. 
Het Noordse Paviljoen van Sferre Fehn 
heeft een duidelijke houding ten opzichte 
van de natuur en past zich aan aan de 
omgeving, waarbij de grens tussen buiten 
en binnen zacht is. 

INFERIEUR

Het gebouw zorgt voor orde in de natuur 
en gaat hiermee een duidelijke relatie aan.
In deze relatie is het gebouw ondergeschikt 
aan de natuur. Deze bescheiden opstelling 
komt onder andere tot uitdrukking in 
het contact met de ondergrond en het 
materiaal van de gevels. Het gebouw 
is een toegevoegd element dat het 
bestaande landschap aanvult en zo min 
mogelijk aantast. Aan de andere kant zorgt 
contrast er tot bepaalde hoogte voor dat 
het omliggende landschap wordt versterkt 
en aangevuld.

De overgang van buiten naar binnen 
verloopt geleidelijk, waardoor het 
landschap ook binnen het gebouw nog 
een belangrijke rol speelt en het gebouw 
tegelijkertijd toegankelijk is.
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KUNST

Het museum is een instituut waar iedereen 
toegang kan krijgen tot de kunst en 
waar kunstenaars hun werken aan de 
buitenwereld kunnen tonen. Daarnaast 
is het conserveren en beschermen van 
de kunst de belangrijkste taak van het 
museum.

DIVERSITEIT 

Moderne kunst is ontstaan vanuit de 
behoefte van kunstenaars om een eigen 
manier te vinden om de werkelijkheid
te verbeelden en op die manier te breken
met de traditie. Dit heeft gezorgd voor een 
grote verscheidenheid aan kunstvormen, 
waarin er geen grenzen zijn aan afmetingen 
en verschijningsvorm van het kunstwerk. 

De vier meest voorkomende vormen van 
moderne kunst in musea zijn schilderijen, 
beelden, installaties en fotografie. Over het 
algemeen worden schilderijen bij voorkeur 
voorzien van natuurlijk daglicht van boven, 
terwijl bij beelden juist licht van de zijkant 
gewenst is en installaties en foto’s vaak 
alleen worden voorzien van kunstlicht. 
Daarnaast heeft ook de kunstenaar invloed 
op de manier waarop een kunstwerk 
tentoongesteld wordt. 

PERCEPTIE

De grote verscheidenheid zorgt 
voor discussie over de optimale 
omstandigheden om de kunst te 
exposeren. De ruimte waarin een 
kunstwerk tentoongesteld wordt, kan 
belangrijk zijn voor de kunstenaar. 

Opvattingen hierover kunnen variëren 
van globaal tot specifiek. Ontwerper en 
criticus Germano Celant heeft dit als volgt 
verwoordt:

“WHEN ARTIST DOES NOT USE THE SPACE AS 

THE POSTAMENT FOR HIS WORK, BUT AS AN 

INTEGRAL PART.” (CELANT, 1975)

Veel tentoonstellingsruimtes zijn ontworpen 
als ‘white cube’, met als doel om alle 
aandacht op de kunst te richten en alles 
wat afleidt weg te laten. Toch zien niet 
alle kunstenaars deze neutrale ruimte als 
ideale expositieruimte. La Congiunta van 
Peter Märkli is een voorbeeld van een 
gebouw waarin de kunst wordt onttrokken 
aan de buitenwereld, hoewel de ruimtes 
niet neutraal zijn. De beeldengalerij van 
Fondazione Prada in Milaan, ontworpen 
door OMA, heeft daarentegen wel een 
duidelijke relatie met de buitenwereld.

De wijze waarop een kunstwerk 
tentoongesteld wordt, beïnvloedt hoe de 
bezoeker het werk waarneemt. Ervaring, 
rust, interpretatie en tijd spelen hierbij een 
rol. Arden Reed gebruikt de term slow art 
om de ontmoeting tussen de bezoeker en 
het kunstwerk te beschrijven, waarbij hij 
de vierkante, op het eerste gezicht zwarte, 
schilderijen van Ad Reinhardt als voorbeeld 
gebruikt:

“SLOW ART IS COLLABORATIVE, IMPOSSIBLE 

WITHOUT VIEWERS’ PRESENCE. ONE RESULT IS 

THAT PAINTINGS, AS WE CONTINUE TO LOOK AT 

THEM, TURN INTO MOVING PICTURES BECAUSE 

THEY CHANGE.” (REED, 2014)
16 - SCHILDERIJEN AD REINHARDT
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LA CONGIUNTA

PETER MÄRKLI 

1992  
De betonnen gevels, zonder ramen, komen 
omhoog uit het landschap en vormen de 
harde grens tussen binnen en buiten. Het 
langgerekte gebouw staat geïsoleerd in 
een smalle vallei bij de Zwitserse plaats 
Giornico. De binnenruimte is volledig van 
de buitenwereld onttrokken. Er is geen 
elektriciteit; de enige vorm van licht is 
natuurlijk licht, dat het gebouw binnenkomt 
via de dakopbouw. Het gebouw is alleen 
toegankelijk via de metalen toegangsdeur. 
De monochrome uitstraling van de 
binnenruimtes zorgt ervoor dat alle aandacht 
is gericht op de sculpturen van Hans 
Josephsohn. Het gebouw bestaat uit drie 
aaneengeschakelde ruimtes die onderling 
verschillen in lengte en hoogte. De derde 
ruimte biedt toegang aan vier kleinere 
ruimtes. 

18 - SITUATIE (LINKSONDER)
19 - PLATTEGROND (RECHTSBOVEN)
20 - TOEGANG (RECHTSMIDDEN)
21 - INTERIEUR (RECHTSONDER)

17 - FONDAZIONE PRADA



24 COLLECTIE

Eerder is land art al besproken als 
kunstvorm. Deze kunstwerken kunnen 
zowel in het landschap als in een 
expositiezaal tentoongesteld worden. 
Andere stromingen binnen de moderne 
kunst die aansluiten bij land art zijn arte 
povera en minimal art. In deze stromingen 
wordt gezocht naar de essentie van de 
kunst en wordt een poging gedaan natuur 
en cultuur te combineren. Kenmerken 
zijn abstractie en gebruikt van simpele, 
vaak natuurlijke materialen. Ondanks de 
abstractie, hebben de kunstwerken een 
relatie met de werkelijkheid en hierdoor met 
de waarnemer. 

NEUTRALITEIT

Land art dient als een middel om de 
collectie zichtbaarder en toegankelijker te 
maken voor een breed publiek. Vanwege 
de uiteenlopende eisen voor het exposeren 
van moderne kunst is flexibiliteit van de 
expositiezalen noodzakelijk. De relatie 
met de buitenwereld varieert hierdoor, 
maar overal blijft deze relatie zichtbaar of 
voelbaar om te voorkomen dat de kunst 
wordt onttrokken aan de maatschappij en 
daarmee aan de werkelijkheid. Daarnaast 
zijn er gelegenheden om tot rust te komen 
en de relatie met de buitenwereld te 
herstellen. 

Land art dient als basis voor de collectie 
en wordt aangevuld met een passende 
permanente en wisselende collectie, 
waarin de veelzijdigheid van de moderne 
kunst wordt benadrukt. Het doel is om een 
rustige omgeving te creëren waarop de 
kunst optimaal waargenomen kan worden.



2522 - EUROPEAN COUPLE, DAN FLAVIN (BOVEN)
23 - RIVERBED, OLAFUR ELIASSON (LINKS MIDDEN)
24 - MAGIC, JOHN MCCRACKEN (RECHTSMIDDEN)
25 - UNTITLED, RONI HORN (LINKSONDER)
26 - AS YET UNTITLED, ANISH KAPOOR (RECHTSONDER)



26

LOCATIE

Binnen het Natuurpark van de Our is 
gezocht naar een geschikte locatie voor 
een Museum voor Moderne Kunst. 
Voorwaarden voor de locatie zijn een 
goede bereikbaarheid en bijzondere 
natuurlijke omstandigheden. 

OUR

Het Natuurpark van de Our is een gebied 
voor wandelaars en fietsers. De natuur,
middeleeuwse stadjes en overblijfselen
van kastelen maken het gebied uniek. 
Het gebied bestaat grotendeels uit een 
rotsplateau, dat wordt doorsneden door
valleien van de rivieren de Our, Wiltz en 
Clerve. Het Museum voor Moderne Kunst 
introduceert een nieuwe vorm van recreatie 
in het gebied, maar gaat ook een relatie 
aan met de natuur en historie.

TROISVIERGES

De rivieren en hoogteverschillen
resulteren in natuurlijke grenzen. De
plaats Troisvierges (ook wel Ëlwen of 
Ulflingen) ligt in het noorden van het 
natuurgebied, vlakbij de grens met België. 
Deze plaats is goed bereikbaar door de 
directe treinverbinding met zowel de stad
Luxemburg als Luik. Troisvierges is een
van de grotere plaatsen in het natuurpark
van de Our en heeft veel voorzieningen. 
Daarnaast vormt de plaats een belangrijk 
vertrekpunt voor wandel- en fietsroutes.
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27 - TROISVIERGES (BOVEN)
28 - LUCHTFOTO OMGEVING (RECHTSMIDDEN)
29 - ZICHT VANAF HET SPOOR (LINKSONDER)
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Het gebied Cornelysmillen ligt net iets ten 
noorden van het centrum van Troisvierges 
en bestaat uit beschermde moerasgrond 
met twee vijvers en unieke flora en fauna. 
Het gebied ligt in een dal van de Woltz.
Vanwege deze bijzondere natuurlijke 
omstandigheden is het gebied een 
knooppunt in het netwerk van wandel- en 
fietsroutes. De locatie verwijst naar de 
discussie over natuur, die in het onderzoek 
is beschreven. Het gebied bestaat uit door 
de mens bewerkte natuur, maar is daarna 
op een natuurlijke manier veranderd. 



2930 - LUCHTFOTO CORNELYSMILLEN (BOVEN)
31 - LUCHTFOTO VIJVERS (MIDDEN)
32 - VIJVER (ONDER)
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ONTWERP
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INTRODUCTIE

Het ontwerp is tot stand gekomen met 
behulp van de hiervoor beschreven 
theorie. Binnen de grenzen van het 
plangebied is een masterplan opgesteld 
dat bestaat uit een ensemble van 
gebouwen in een museumtuin. 

GRENZEN

Het grasland net ten zuiden van de vijvers 
vormt het decor voor het museum. Het 
terrein strekt zicht uit over 17 hectare 
grasland en heeft verschillende soorten 
grenzen. De belangrijkste grens wordt 
gevormd door de Woltz. Dit riviertje 
begrenst het gebied aan de noord-, oost- 
en zuidzijde. Aan de westzijde vormen 
een spoorlijn en een landweg de grenzen. 
De spoorlijn kan deels worden gezien als 
een natuurlijke grens, omdat deze wordt 
gekenmerkt door bijzondere begroeiing 
aan beide zijden van het spoor. Het gebied 
binnen de grenzen heeft een oppervlakte 
van ongeveer 17 hectare. De boerderij die 
zich op het gebied bevindt, verdwijnt.

MASTERPLAN

Aan het bestaande landschap zijn vijf 
gebouwen toegevoegd, die met elkaar 
worden verbonden door een padenstelsel. 
Het bestaande landschap is hierbij zoveel 
mogelijk intact gebleven. Verspreid over dit 
landschap worden de grotere kunstwerken 
geplaatst. 

GEBOUWEN

De twee hoofdvolumes bieden onderdak 
aan de kunst, waarbij onderscheid is 
gemaakt in een gebouw hoofdzakelijk 
voor schilderkunst en een gebouw voor 
beeldhouwkunst. De ondersteunende 
functies van het museum zijn 
ondergebracht in de drie bijgebouwen.

Het ensemble van gebouwen is erop 
gericht ordening aan te brengen in het 
landschap en hierdoor de bezoeker te 
sturen. Daarnaast wordt het bestaande 
landschap opgedeeld door de toevoeging 
van gebouwen en paden. Vooral het 
gebied tussen de twee expositiepaviljoens 
wordt hierdoor begrensd.
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PROGRAMMA

De hoofdfunctie van het museum is 
het tentoonstellen van kunstwerken, 
zowel binnen als buiten. Als aanvulling 
hierop zijn in het programma ook een 
auditorium, kantoorruimte, een winkel, 
horeca en een bibliotheek opgenomen. 
Deze voorzieningen zorgen ervoor dat het 
museum succesvol functioneert.

SCHEIDING

De verschillende onderdelen van het 
programma van het museum zijn uit 
elkaar gehaald en ondergebracht in 
vijf verschillende gebouwen, om een 
duidelijk onderscheid te maken tussen 
de hoofdfunctie van het museum, 
tentoonstellen, en de ondersteunende 
functies. Het programma is uiteindelijk 
verdeeld over vijf gebouwen, een getal dat 
voorkomt in de rij van Fibonacci. Door het 
programma te verdelen over vijf gebouwen 
wordt voorkomen dat het programma 
teveel versnipperd raakt.
 
De collectie wordt, naast in de 
tuin, tentoongesteld in de twee 
hoofdgebouwen. Deze gebouwen zijn 
gesitueerd in het centrum van het gebied. 
De bijgebouwen bevinden zich aan 
de randen of net buiten het gebied en 
markeren de toegangen. 

KUNSTVORMEN

De openheid van het landschap 
biedt mogelijkheden om ook hele 
grote kunstwerken te exposeren. In 
de gebouwen worden de kleinere 
en kwetsbaardere kunstwerken 
tentoongesteld, waarbij, vanwege de 
verschillende eisen, een onderscheid 
gemaakt tussen schilderijen en beelden. 
Waar schilderijen bij voorkeur van boven 
verlicht dienen te worden, is bij sculpturen 
natuurlijk licht vanaf de zijkant gewenst. 
Daarnaast zijn de zalen voor schilderkunst 
afgesloten van de buitenwereld, terwijl 
er in de zalen met beelden een relatie 
wordt aangegaan met het omliggende 
landschap. Schilderijen en sculpturen 
vormen de basis van de collectie en 
andere kunstvormen, zoals installaties, 
worden hieraan toegevoegd.

EXPOSITIEZALEN

AUDITORIUM

WORKSHOPRUIMTES

GARDEROBE

KANTOREN

BIBLIOTHEEK

CAFÉ

OBSERVATORIUM

RESTAURANT

WINKEL

33 - SCHEIDING FUNCTIES

34 - SCHEIDING KUNSTVORMEN

35 - VERDELING PROGRAMMA

DEPOT

TICKETVERKOOP



3535 - PROGRAMMA

1  SCHILDERIJEN
 DEPOT

2  BEELDEN
 AUDITORIUM
 

3 KANTOREN

4 CAFÉ
 MUSEUMWINKEL
 BIBLIOTHEEK

5 RESTAURANT
 OBSERVATORIUM

1

2

3

4

5
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SCENOGRAFIE

De hoofdingang van het museumterrein 
bevindt zich aan de oostzijde. Vanaf het 
parkeerterrein is het terrein te voet te 
bereiken via een lang recht pad dat eindigt 
bij het beeldenpaviljoen. 

TOEGANG 

De toegangsroute ligt verheven boven het 
landschap en zorgt ervoor dat de bezoeker 
al zicht heeft op het museum. Net voor het 
riviertje, dat het begin van de museumtuin 
markeert, bevinden zich aan de rechterkant 
het café, de museumwinkel en bibliotheek. 
Aan de linkerzijde kan een toegangsbewijs 
tot de tuin worden gekocht. 

Eenmaal op het terrein verschijnt aan 
de rechterkant een klein deel van het 
schilderijenpaviljoen, dat tegen een 
bosrand gesitueerd is. De bezoeker heeft 
de keuze om het doorgaande pad te 
verlaten om het paviljoen binnen te gaan 
of om door te lopen in de richting van 
het beeldenpaviljoen. Aan de linkerzijde 
bevindt zich een vijver met daarachter het 
kantoorgebouw.

SCHILDERIJENPAVILJOEN

Bij binnenkomst in het schilderijenpaviljoen 
komt de bezoeker in een grote open 
ruimte, die voor verschillende doeleinden 
te gebruiken is. De garderobe is in de 
kelder gesitueerd. De drie opeenvolgende 
expositiezalen zijn via de galerij vanaf 
verschillende kanten te betreden. De 
sfeer in de zalen verschilt duidelijk van de 
sfeer in de galerij, omdat het zicht op het 
landschap is verdwenen. De bezoeker 
gebruikt de galerij om naar de volgende 
zaal te gaan, waardoor het zicht op het 
landschap weer even terugkomt. De 
bezoeker bepaalt zelf de route door het 
gebouw.

MUSEUMTUIN

Nadat het schilderijenpaviljoen gepasseerd 
is, heeft de bezoeker een overzicht over 
het terrein, waar de kunstwerken los in het 
landschap zijn geplaatst. De bezoeker kan 
van het pad afwijken om een kunstwerk 
van dichtbij te bekijken. Een secundair 
pad, dat al in het landschap aanwezig was, 

loopt tussen de twee expositiepaviljoens 
door en maakt het mogelijk om tussen de 
kunstwerken te lopen. Het eindpunt van 
dit pad wordt gevormd door een verhard 
plateau. 

BEELDENPAVILJOEN

De bezoeker kan er ook voor kiezen om 
meteen door te lopen naar het eindpunt 
van het pad, het beeldenpaviljoen. De 
bezoeker betreedt het paviljoen in de 
overdekte galerij. Aan de linkerzijde bevindt 
zich, achter de waterpartij, het auditorium 
van het museum, terwijl links in de twee 
transparante expositiezalen beelden 
tentoongesteld worden.

RESTAURANT

Een alternatieve toegang tot het terrein 
bevindt zich aan de noordzijde. Deze 
toegang bevindt zich aan de wandelroute 
die ten noorden van het museumterrein 
loopt en is bedoeld voor wandelaars die, 
mogelijk toevallig, langs het museum 
komen. Vanuit het laaggelegen gebied 
met bijzondere flora en fauna is het 
beeldenpaviljoen goed te zien als 
losstaand gebouw in het landschap. 
Aan de rand van de vijver bevindt zich 
een restaurant met observatorium, dat 
een uitzicht geeft over de vijvers en 
bijbehorende begroeiing en vogels. 

36 - MUSEUMTERREIN

0         50       100                  200m
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37 - INGANG

37 - TOEGANG
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ISOMETRIE
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38 - ISOMETRIE EXPOSITIEGEBOUWEN
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PLATTEGRONDEN

De situering van de gebouwen zorgt er 
samen met de verschillen in ondergrond 
voor dat er in de museumtuin verschillende 
gebieden worden gevormd met 
verschillende karakters. De kunstwerken 
zijn verspreid over het gebied. De 
gebouwen zijn gepositioneerd evenwijdig 
met of loodrecht op een van de twee 
belangrijke assen in het gebied. Doordat 
niet alle gebouwen dezelfde oriëntatie 
hebben, ontstaan convergente en 
divergente tussengebieden.

ACHTERGROND

Een variatie tussen de twee 
expositiegebouwen wordt gevormd 
door de situering van de gebouwen. Het 
schilderijenpaviljoen is gepositioneerd 
tegen een bosrand; het beeldenpaviljoen 
ligt in het open veld. 

EXPOSITIEGEBOUWEN

Om de relatie met de omgeving te 
versterken, zijn de expositiezalen 
omkaderd door galerijen. Deze galerijen 
dienen daarnaast als expositiegebied en 
bieden bezoekers de mogelijkheid even tot 
rust te komen. De galerij verbindt binnen 
met buiten. 

De hoofdvorm van de expositiegebouwen 
is symmetrisch, geïnspireerd op de 
plattegronden van de Alte Pinakothek in 
München. De expositiezalen bevinden zich 
in het midden van het gebouw en worden 
omsloten door de galerijen. De twee 
expositiepaviljoens hebben dezelfde opzet, 
maar verschillen toch van elkaar.

BIJGEBOUWEN

De plattegronden van de bijgebouwen 
zijn afgeleid van die van de 
expositiegebouwen. De galerij is hierbij 
weggelaten, waardoor de bijgebouwen 
dezelfde breedte hebben als de 
expositiezalen.

40 - PLATTEGRONDEN BEGANE GROND

39 - ALTE PINAKOTHEK

0          15       30                    60 m
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41 - KELDER SCHILDERIJENPAVILJOEN (LINKSONDER)
42 - BEGANE GROND SCHILDERIJENPAVILJOEN (RECHTS)

SCHILDERIJENPAVILJOEN

Naast de verdeling van het programma 
over de verschillende gebouwen, is 
het programma ook binnen opgedeeld 
over de verschillende verdiepingen. In 
het schilderijenpaviljoen bevinden zich 
in de kelder de sanitaire voorzieningen, 
garderobe en het depot.

De galerij van het schilderijenpaviljoen 
is een binnenruimte met een relatie 
met het landschap. De wanden van de 
expositiezalen zijn dicht, waardoor er in 
de zalen geen zicht is op het landschap. 
De expositiezalen bestaan uit grote, 
rechthoekige ruimtes die flexibel in te delen 
zijn.

De rechthoekige ruimte die zich het dichtst 
bij de hoofdingang van het paviljoen 
bevindt, is open gelaten. Hierin bevinden 
zich de stijgpunten, informatiebalie en 
een open ruimte die voor verschillende 
doeleinden te gebruiken is.

0          5        10                    20 m
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43 - GALERIJ SCHILDERIJENPAVILJOEN (LINKS)
44 - EXPOSITIEZAAL SCHILDERIJENPAVILJOEN (RECHTS)



48 BEELDENPAVILJOEN

De plattegrond van het beeldenpaviljoen 
heeft dezelfde opzet als die van het 
schilderijenpaviljoen. Het verschil is dat 
de galerij van het beeldenpaviljoen een 
buitenruimte is, en dat de scheiding tussen 
binnen en buiten dus ligt bij de grens 
tussen de galerij en de expositiezaal. De 
wanden van de zalen zijn hierdoor van 
glas, waardoor het landschap duidelijk 
zichtbaar is vanuit de expositiezalen.

Op de plek waar het pad het gebouw 
ontmoet, is de expositiezaal weggelaten 
waardoor een open, deels overdekte, 
buitenruimte ontstaat. Naast de stijgpunten 
bevindt zich hier een ondiepe waterpartij, 
waarin kunst getoond wordt en die zorgt 
voor weerspiegeling. Deze waterpartij 
is geïnspireerd op Mies van der Rohe’s 
paviljoen in Barcelona. 

De meest zuidelijke zaal is ingericht als 
auditorium. Het auditorium wordt gezien 
als bijzondere expositieruimte, omdat deze 
gebruikt kan worden voor kunstvormen als 
muziek, dans en dichtkunst.

In de kelder bevinden zich weer de 
sanitaire voorzieningen en daarnaast een 
technische ruimte en workshopruimtes.

45 - KELDER BEELDENPAVILJOEN (ONDER)
46 - BEGANE GROND BEELDENPAVILJOEN (RECHTS)

0          5        10                    20 m
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47 - SFEERBEELD OPEN BUITENRUIMTE

48 - BARCELONA PAVILJOEN



52 BIJGEBOUWEN

Zoals eerder al aan de orde is 
gekomen, zijn de plattegronden van de 
bijgebouwen een afgeleide van die van 
de hoofdgebouwen. De stijgpunten zijn 
centraal in de gebouwen gepositioneerd 
en delen de ruimte op.

Het gebouw met café, winkel en 
bibliotheek markeert de toegang tot het 
museum. Het café en de winkel zijn op de 
begane grond gevestigd en op de eerste 
verdieping bevinden zich de bibliotheek en 
het sanitair. De ticketverkoop vindt plaats in 
het naastgelegen gebouwtje.

Het kantoorgebouw bestaat vooral uit open 
ruimtes met werkplekken. Daarnaast is 
op de begane grond een plaats een plek 
om te lunchen en zijn er op de verdieping 
een aantal kleinere kantoorruimtes en een 
vergaderzaal.

Het restaurant is gesitueerd ten noorden 
van het museumterrein en ligt aan de 
rand van de vijver. De begane grond en 
een deel van de verdieping bestaan uit 
restaurant en keuken. Daarnaast bevinden 
zich op de verdieping de sanitaire 
voorzieningen en heeft het observatorium 
dat op de plaats van het gebouw stond 
een nieuwe plek gekregen.

49 - BEGANE GROND CAFÉ (BOVEN)
50 - VERDIEPING CAFÉ (ONDER)
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51 - BEGANE GROND KANTOOR (BOVEN)
52 - VERDIEPING KANTOOR (ONDER)

53 - BEGANE GROND RESTAURANT (BOVEN)
54 - VERDIEPING RESTAURANT (ONDER)

0          5        10                    20 m
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GEVELS

Het museumgebied kent hoogteverschillen, 
terwijl het niveau binnen de gebouwen 
gelijk blijft. 

EXPOSITIEPAVILJOENS

De terugliggende koperen plint maakt 
deze hoogteverschillen waarneembaar 
en zorgt ervoor dat de betonnen vloer 
van de expositiegebouwen boven het 
landschap lijkt te zweven. De vloer is, net 
als het betonnen dak van de galerij, een 
horizontaal element in het gevelbeeld. 
De gevel tussen deze twee horizontale 
schijven is transparant en de reflecterende 
werking zorgt ervoor dat de gevel zich 
aanpast aan het landschap, zonder 
onzichtbaar te zijn. De afwijkende hoogte 
van de expositiezalen ten opzichte van 
de galerij is in de gevel terug te zien. De 
randen zijn bekleed met koperen panelen. 
De maat en constructieve opzet van de 
twee paviljoens zijn hetzelfde, maar er is 
een variatie in open en gesloten delen.

SCHILDERIJENPAVILJOEN

De glazen buitengevel van het 
schilderijenpaviljoen ligt in dezelfde lijn als 
de betonnen dak- en vloerrand. Dit zorgt 
ervoor dat de galerij een binnenruimte 
is. Het paviljoen is gesitueerd tegen een 
bos, wat zorgt voor een beschermende 
achtergrond. De bomen, die hoger zijn dan 
het gebouw, vormen het decor van het 
paviljoen.
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55 - ZUIDWEST GEVEL SCHILDERIJENPAVILJOEN / KANTOOR
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56 BEELDENPAVILJOEN 

De galerij van het beeldenpaviljoen is een 
overdekte buitenruimte. De wanden van de 
expositiezalen zijn de grens tussen buiten 
en binnen. De structuur van het gebouw is 
hierdoor goed zichtbaar in het gevelbeeld. 
Doordat een van de zalen is weggelaten, 
wordt een venster gevormd naar het 
achterliggende landschap. Een gebouw 
met soortgelijke uitstraling is Casa Redux, 
ontworpen door Studio MK27.

BIJGEBOUWEN

De bijgebouwen zijn wat betreft de 
gevelopbouw gelijk aan elkaar. De 
gevels bestaan uit twee open en twee 
dichte delen. De dichte delen markeren 
de grenzen van het museumterrein en 
de gebouwen openen zich naar het 
terrein toe. Op de eerste verdieping is 
rondom het hele gebouw een tweede 
huid van geperforeerde koperpanelen 
aangebracht om te zorgen voor privacy 
en bescherming tegen zonlicht. Op 
een aantal plaatsen zijn de panelen te 
verschuiven, zodat direct dag- en zonlicht 
binnenkomt. De hoogte van de gebouwen 
is gelijk aan de maximale hoogte van de 
expositiegebouwen.



5756 - CASA REDUX

57 - NOORDOOST GEVEL BEELDENPAVILJOEN /RESTAURANT
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SECTIES

In de eerste sectie is te zien hoe in 
het ontwerp is omgegaan met de 
hoogteverschillen in het landschap en 
hoe de expositiegebouwen zich tot 
elkaar verhouden. De vloer van het 
beeldenpaviljoen ligt 2,1 meter hoger dan 
de vloer van het schilderijenpaviljoen. Ook 
is te zien dat de vloeren op de meeste 
plaatsen hoger liggen dan het landschap. 
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59 - SECTIE PAVILJOENS / CAFÉ (1)

0          5        10                    20 m

58 - SECTIELIJNEN

1

2



60 De tweede sectie laat het 
schilderijenpaviljoen zien met de drie 
expositiezalen. Daarbij is ook te zien hoe 
daglicht in de zalen naar binnen komt. 
Daarnaast is de kelder te zien, waar zich 
het sanitair en depot bevinden.
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60 - SECTIE SCHILDERIJENPAVILJOEN / KANTOOR (2)
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CIRCULATIE

De eenvoudige en heldere opzet van de 
gebouwen geeft de vrijheid tot het bepalen 
van een route door het gebouw. 

PAVILJOENS

Mede doordat er twee aparte 
expositiegebouwen zijn, wordt de tuin 
actief bij het museum betrokken. De 
expositiegebouwen hebben elk slechts 
één hoofdentree, waardoor de gebouwen 
geheel bezocht dienen te worden. Dit 
heeft voordelen voor de oriëntatie van de 
bezoeker en voor de controle.

GALERIJEN

Binnen de paviljoens zijn de expositiezalen 
zijn met elkaar verbonden door middel van 
galerijen. Elke zaal heeft vier toegangen 
aan het uiteinde van de zaal. Er is geen 
gewenste route, waardoor de bezoeker 
kan ronddwalen of zich meteen naar de 
gewenste zaal kan begeven. Omdat de 
paviljoens maar op één plek aansluiten op 
het padenstelsel is het alleen mogelijk om 
het gebouw te verlaten op de plek waar 
de bezoeker het gebouw heeft betreden. 
Hierdoor is een lusvormige circulatie 
noodzakelijk, zonder dat de bezoeker twee 
keer dezelfde route bewandelt.

STROMEN

Omdat het programma gescheiden 
is, zijn er binnen de gebouwen geen 
verschillen in stromen tussen bezoekers 
en medewerkers. De ruimtes in de 
hoofdgebouwen die nier openbaar 
toegankelijk zijn, zijn afgesloten voor het 
publiek.
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61 - ROUTING
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LICHT

62 - LICHTTOETREDING SCHILDERIJENPAVILJOEN

63 - LICHTTOETREDING BEELDENPAVILJOEN

Een van de belangrijkste verschillen 
tussen de twee expositiegebouwen is de 
daglichttoetreding in de expositiezalen.

SCHILDERIJEN

De optimale omstandigheid om 
schilderijen te exposeren is door middel 
van daglichtvoorziening van boven. De 
expositiezalen van het schilderijenpaviljoen 
zijn daarom voorzien van daklichten 
die het daglicht diffuus verspreiden. 
Desgewenst kunnen de werken worden 
bijgelicht met spots. De wanden van deze 
tentoonstellingszalen zijn gesloten.

BEELDEN

Bij het tentoonstellen van beelden is 
het over het algemeen gewenst om 
de kunstwerken vanaf de zijkant te 
voorzien van daglicht, omdat hierdoor 
een schaduwwerking ontstaat. Om deze 
reden hebben de expositiezalen van 
het beeldenpaviljoen een glazen gevel, 
waardoor natuurlijk licht in de zalen komt. 
Door het overstekende dak wordt het 
directe zonlicht geweerd.
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65 - PRINCIPESECTIE BEELDENPAVILJOEN

64 - PRINCIPESECTIE SCHILDERIJENPAVILJOEN
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CONSTRUCTIE

GRID

De gebouwen zijn gebaseerd op een grid 
van 4,2 meter. Dit betekent dus dat de 
hart op hart afstand van de kolommen 
4,2 meter is. De expositiezalen hebben 
een verhouding van 5 staat tot 8, een 
verhouding die is afgeleid van de rij van 
Fibonacci en de gulden snede. 

HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE

De constructieve opzet van de 
expositiegebouwen is gelijk. Beide 
gebouwen hebben een kolommenstructuur 
met kolommen van 700 bij 400 
millimeter als hoofddraagconstructie. 
Deze kolommen dragen de betonnen 
hoekelementen die het overstekende dak 
van de galerij en de opstaande gevel van 
de expositiezalen vormen. De kolommen 
steunen op hun beurt op de onderliggende  
betonnen hoekelementen die de vloer 
van de galerij en de plint vormen. Binnen 
deze contructie zijn transparante of dichte 
elementen geplaatst als grens van buiten 
naar binnen of om de zalen te omkaderen. 
De betonnen elementen zijn uitgevoerd als 
warme constructie en aan de buitenzijde 
bekleed met koper.

DAK

Het dak van de expositiezalen van het 
schilderijenpaviljoen voorziet de zalen van 
gefilterd natuurlijk licht. De dakconstructie 
bestaat uit betonnen balken met een hart 
op hart afstand van 2,1 meter. De ruimte 
tussen de balken is open en heeft een 
glazen dak, waardoor het licht naar binnen 
kan.

De dakconstructie van het 
beeldenpaviljoen is dicht en bekleed met 
koper.
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66 - CONSTRUCTIEVE OPBOUW SCHILDERIJENPAVILJOEN
67 - CONSTRUCTIEVE OPBOUW BEELDENPAVILJOEN



68

68 - EXPLODED VIEW (LINKS) 
69 - CONSTRUCTIEVE OPBOUW 3D (RECHTS)
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MATERIALISATIE

Uitgangspunt voor de materiaalkeuze is dat 
de materialen enerzijds contrasteren met 
de natuur en dus niet, zoals bijvoorbeeld 
hout, zonder veel bewerking verwerkt 
kunnen worden. Anderzijds is het gewenst 
dat de materialen zich aanpassen aan de 
natuur of na verloop van tijd veranderen 
door invloeden uit de natuur.

GLAS

De transparante delen zijn als 
vanzelfsprekend van glas. De kozijnen van 
dit glas zijn zoveel mogelijk weggewerkt. 
Het glas reflecteert het omliggende 
landschap en verandert dus steeds van 
uiterlijk. Daarnaast zorgt glas voor een 
minimale grens tussen binnen en buiten. 
Het ontwerp van Tadao Ando voor de 
Langen Foundation laat dit zien.

BETON

Het meest voorkomende materiaal is 
beton. Zowel de dak- en vloerelementen 
als de kolommen tussen die elementen 
in zijn van beton. Het beton wordt op 
verschillende manieren afgewerkt. 
Op plaatsen waar het beton met de 
buitenlucht in aanraking komt, zal het op 
den duur eroderen. 

Ook de wanden van de expositieruimtes 
zijn van beton. Een voorbeeld van een 
expositieruimte met een dergelijke 
sfeer is de König Galerie in Berlijn naar 
ontwerp van Brandlhuber. De ruwheid 
van de betonnen zorgt voor een neutrale 
uitstraling, maar voorkomt dat de 
expositieruimte monotoon is.

KOPER

Koper wordt gebruikt als gevel- en 
dakbekleding vanwege de duurzaamheid 
en lange levensduur. Daarnaast heeft 
koper de eigenschap dat de kleur 
verandert door oxidatie. Uiteindelijk krijgt 
koper een groene kleur, maar dit proces 
duurt jaren. Het materiaal is ook gekozen 
vanwege de warme uitstraling.
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70 - LANGEN FOUNDATION (LINKS)
71 - KÖNIG GALERIE (ONDER)
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REFLECTIE

Het ontwerpen van een museum is 
een complexe opgave, omdat met 
veel aspecten rekening moet worden 
gehouden. Daarnaast is er geen duidelijke 
omschrijving van een goed museum 
en zijn de meningen van architecten en 
kunstenaars hierover verdeeld. Het is dus 
aan de ontwerper om te bepalen welke 
aspecten belangrijk en leidinggevend zijn in 
het ontwerp.

De relatie met de kunst maakt de opgave 
nog complexer. Als ontwerper heb je 
de ambitie om een goed ontwerp te 
maken, waarbij het lastig is om daarbij het 
programma, de kunst, te verkiezen boven 
het gebouw. Juist door een zo neutraal 
mogelijk ontwerp te maken, wordt een 
uitspraak gedaan over hoe omgegaan 
moet worden met de kunst. Een hoge 
mate van flexibiliteit en een goede balans 
tussen neutraliteit en ambitie is elementair.

Daarnaast zorgt het ontwerpen in een 
landschappelijke omgeving voor een extra 
aandachtspunt, namelijk de omgang met 
de natuur. Het landschap heeft een grote 
toegevoegde waarde voor het museum 
en zorgt voor veel vrijheid. Door de hoge 
mate van vrijheid is het echter verleidelijk 
om een generiek gebouw te ontwerpen, 
omdat een groot open landschap niet 
meteen aanknopingspunten levert voor 
bijvoorbeeld een gebouwvorm. Het heeft 
even geduurd om grip te krijgen op het 
landschap, de afmetingen van het gebied 
en de rol die hierin is weggelegd voor het 
gebouw. 

Mede doordat de locatie niet meteen 
een duidelijke ontwerpbenadering 
heeft opgeleverd, is het project laat 
op gang gekomen. Literatuur over het 
landschap heeft uiteindelijk geholpen om 
uitgangspunten op te stellen voor het 
ontwerp. Toch heeft het te lang geduurd 
voor de definitieve plaatsing en maat van 
de gebouwen is bepaald, wat invloed heeft 
gehad op de uitwerking van het ontwerp. 

Ondanks deze kwesties is dit project erg 
leerzaam geweest. Het onderzoek naar en 
het ontwerpen van een museum heeft niet 
alleen de kennis over museumarchitectuur 
en kunst vergroot, maar ook de kennis 

over architectuur in het algemeen en 
welke uitspraken worden gedaan bij het 
ontwerpen van een gebouw. In combinatie 
met de relatie die het gebouw aangaat 
met het landschap, heeft dit gezorgd voor 
nieuwe inzichten en is het belang van het 
kijken naar de omgeving bij het ontwerpen 
opnieuw duidelijk geworden. 

De architecten die voorbijgekomen zijn, 
hebben gezorgd voor veel inspiratie, 
waarbij is gebleken dat het soms lastig 
is geweest om keuzes te maken. Dit 
heeft als gevolgd gehad dat geprobeerd 
is bepaalde ideeën te combineren in 
het ontwerp, terwijl deze met elkaar 
conflicteren en elkaar dus niet versterken. 
Dit heeft een aantal keer geleid tot 
problemen in het ontwerpproces.

Het vooronderzoek is nuttig geweest om 
een idee te krijgen van het museum als 
gebouwtype. Het individuele onderzoek 
dat daarna heeft plaatsgevonden, is nodig 
geweest om de stap naar een ontwerp te 
kunnen maken. Doordat dit onderzoek lang 
geduurd en doordat het maken van keuzes 
is uitgesteld, is aan de constructieve 
uitwerking van het gebouw niet genoeg 
aandacht en tijd besteed. Desalniettemin 
is het doel om een ontwerp te maken 
waarin het landschap, het gebouw en de 
kunst een relatie aangaan en waarin een 
balans wordt gezocht in zichtbaarheid en 
inpassing, grotendeels geslaagd.
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