
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Kunsthal in de Reeshofpark

Buljubasic, Z.

Award date:
2007

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/ef610891-8312-46fd-a7aa-3539f5e4db07


Mstudeerproject Architectuur 

Kunsthal in de Reeshofpark 

Naam: Zumreta Bu/jubasic 

ID: 531270 

Datum: 9 maart 2006 

Commissie: 
prof. ir. Ton Venhoeven 
drs. Pieter-Jan Gijsberts 
dr. Jeroen Boomgaard 



Afstudeerproject Kunsthal 'Reeshof 

Voorwoord 

Dit verslag is het eindresultaat van mijn afstudeerproject en daarmee de 
afsluiting van mijn studie Bouwkunde, afstudeerrichting Architectuur, aan 
de Technische Universiteit Eindhoven. Hierin beschrijf ik het 
vooronderzoek, mijn ontwerpmotivaties en natuurlijk het eindresultaat zelf. 
De weg naar het uiteindelijke antwerp was met pieken en dalen. Een ding is 
echter zeker, zonder dit was ik niet gekomen tot dat wat het nu is geworden. 
Het proces is te omschrijven als het zoeken naar de juiste ingredienten. 
Uiteindelijk moeten deze ingredienten sam en een gebouw vormen en als dat 
eenmaal zo is dan ontstaat er een geheel dat een overtuigend antwoord biedt 
op de gestelde opgave. 

Tijdens het afstuderen heb ik nodige ondersteuning gehad van een 
afstudeercommissie, bestaande uit prof. ir. Ton Venhoeven, drs. Pieter-Jan 
Gijsberts en dr. Jeroen Boomgaard. Hierbij wil ik gebruik maken van de 
gelegenheid en bovengenoemde mensen bedanken voor hun steun en 
interesse die zij hebben getoond gedurende de periode van mijn afstuderen. 
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Afstudeerproject Kunsthal 'Reeshof 

Sam en vatting 

Gebouw en kunst zijn beide autonoom, ze staan op zichzelf en zijn toch ook 
weer onlosmakelijk met elkaar verbonden. In mijn afstudeerproject wordt 
een gebouw ontworpen waarbij kunst, op een aantrekkelijke wijze, centraal 
staat. Daarvoor is een voorstudie verricht m.b.t. musea, de Kunsthal en 
kunstenaars, om referentiebeelden te verzamelen voor Het Programma van 
Eisen voor mijn on twerp. Dit on twerp heeft geresulteerd in een gebouw dat 
voor de helft uit de kunsthal bestaat en andere helft heeft verschillende 
functies gekregen zoals cafe, kinderopvang, zalen te huur, winkel, ed. 

In dit gebouw zijn er plekken gecreeerd voor verschillende soorten mensen, 
met verschillende soorten bezigheden. Door de directe link tussen deze 
functies en de kunsthal wordt het publiek met de kunst geconfronteerd, wat 
stimulerend kan werken voor een bezoek aan de kunsthal. Kunsthal bestaat 
uit expositieruimte waarin de mogelijkheid is gecreeerd de kunst in al zijn 
facetten overdrachtelijk te maken. 

De afmetingen van ruimten, relatie met de ruimten onderling, 
perspectiefwerking, licht, beweging van mensen oftewel routing in het 
gebouw, zijn belangrijke aspecten voor dit ontwerp. De vorm van het geheel 
is een afgeleide hiervan. Het resulteert in een aantal elementen die van het 
gebouw zelf een kunstwerk maken. Nieuwsgierigheid, verwarring, 
eindeloosheid, fragmenten, verweving (zowel tussen de ruimten onderling 
als tussen het gebouw en haar omgeving), routing zijn ingredienten voor dit 
plan. Plan dat meerwaarde moet geven aan de Reeshof en het antwoord is 
voor de gestelde vraag naar meer faciliteiten . 

2 



Afstudeerproject Kunsthal 'Reeshof 

Inhoudsopgave Inleiding ........................................................ 35 
Devorm ......................................................... 35 

Inleiding .............................................................. 4 De omgeving ................................................. 38 
Museumanalyse .................................................. 5 Conclusie .......................................................... 40 

Inleiding .......................................................... 5 Bijlagen .............................................................. 41 

De geschiedenis van het museum .................. 5 
Rol in de samenleving ..................................... 7 
Referentie projecten ....................................... 9 

De Kunsthal. .............................................. 1o 
Groninger museum .................................... 11 

Het Valkhof ............................................... 13 
Insel Hombroich ....................................... 14 

Kunstanalyse ..................................................... 15 
Maurits Camelis Escher ............................... 15 
Bruce Nauman .............................................. 16 
James Turrell ................................................ 17 
Frederick Kiesler ........................................... 18 

PVE .................................................................... 19 
Inleiding ........................................................ 19 
Uitgangspunten ............................................. 19 
Het Programma van Eisen .......................... 20 

Situatie analyse ................................................. 25 
Inleiding ........................................................ 25 
Wijkvoorzieningen ........................................ 25 
Reeshofpark .................................................. 26 

Ontwerp ............................................................ 28 
Inleiding ....................................................... 28 
Ruimte ........................................................... 29 

Tentoonstellingsruimte ............................ 29 
Ontvangsthal ............................................. 33 

Gebouw .............................................................. 35 

3 



Afstudeerproject Kunsthal 'Reeshof 

Inleiding 

Bij het zoeken naar een afstudeeronderwerp ben ik zich af gaan vragen waar 
mijn interesses liggen en wat ik fascinerend genoeg vindt om zich een 
langere tijd mee bezig te houden. Na een aantal onderwerpen op een rijtje te 
hebben gezet, heb ik gekozen voor het ontwerpen van een kunsthal. 
Museumarchitectuur en daarmee ook musea en kunsthal, vind ik heel 
fascinerend, het speelt een grote rol in onze samenleving en toch is het feit 
dat maar een klein percentage van de Nederlandse bevolking hier een 
bezoek aan brengt. Met mijn afstudeeropgave wil ik hier verandering in 
brengen. Een toename van de bewekers aan de musea zou naar mijn 
mening bereikt kunnen worden door deze instelling op een andere wijze te 
benaderen. Wat de musea en de kunsthal verder bijzonder maakt is het 
publiek, dit zijn publieksgerichte gebouwen die te maken hebben met steeds 
wisselend publiek. Ik wil dit uitdagende onderwerp m.b.t. kunsthal verder 
bestuderen en alternatieven aandragen hoe men een kunsthal op een andere 
wijze kan benaderen, hoe de architectuur wordt ingezet om bij mensen 
interesse te wekken voor de kunst en wat de mogelijkheden zijn om kunsthal 
met andere functies te verweven in een gebouw. 
Voordat op deze ontwerpopgave nader wordt ingegaan volgt allereerst een 
ander verrichte voorstudie. Een voorstudie dat bestaat uit analyse museum 
en analyse kunstenaars. Zo is de opbouw van dit verslag ook ingedeeld, in 
volgorde van het ontwerpproces. Na dit vooronderzoek komt het gedeelte 
van Programma van Eisen (in de vorm van ruimtelijke eisen aan het 
antwerp) waarin uitgangspunten, aan de orde komen. Daarna wordt er 
ingegaan op de gekozen omgeving voor het gebouw. Dit zal uiteindelijk 
resulteren in een architectonisch on twerp voor een gebouw waarin kunsthal 
grootste dee} van gaat uitmaken. 

4 



Afstudeerproject Kunsthal 'Reeshof 

M useumanalyse 

Inleiding 
Kenmerkend voor een kunsthal is dat bet een instelling is dat door de staat 
wordt gefinancierd, geen eigen budget heeft en ook geen eigen collectie. Dit 
zijn ook enige verschillen met bet museum. Om een goed beeld te schetsen 
over bet functioneren van een kunsthal is in dit hoofdstuk ingegaan op de 
geschiedenis van bet museum en de rol die deze instelling heeft gehad in de 
maatschappij in de loop der tijd. Verder worden paar musea geanalyseerd 
met betrekking tot bet functionele aspect waaruit een aantal referentie 
uitgangspunten meegenomen zullen worden in bet verdere ontwerpproces. 
Tevens zal een referentie aan de orde komen die een voorbeeld geeft van bet 
samengaan van kunst en natuur op een sublieme wijze. 

De geschiedenis van het museum 
Het museum als instelling die wij tegenwoordig kennen is ongeveer 260 jaar 
geleden ontstaan in Italie. In 1746 werd in Rome voor bet eerst een 
architectonische ruimte ontworpen met de specifieke functies van een 
museum: Museo di Villa Albani. Later in 1775 werd Museo Pio Clementi no 
in Vaticaan ontworpen. Vooral bet laatst genoemde museum, van de 
architect Michelangelo Simonetti, is dankzij voor musea architectonisch en 
symbolisch waardevolle elementen zoals de rondbouw en de brede 
monumentale trap aan de ingang, uitgegroeid tot een van bet belangrijkste 
voorbeeld van de Europese museumbouw tijdens de Verlichting. 
In bet begin van de 19e eeuw werd Parijs bet centrum voor onderzoek naar 
en ontwikkeling van de museumtypologieen. Het architectonische 
'prototype' dat ontstond door de deelnemers, was uiteraard nadrukkelijk 
gebaseerd op bet klassieke model van Romeinse bouwwerken, waarbij 
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tentoonstellingszalen zich bevonden rondom een centrale ruimte, de 
rondbouw. 
Bij de Duitse architecten heeft de ontwikkeling van deze modellen en het 
definieren van nieuwe typologieen vrij snel geleid tot de realisatie van een 
aantal 'mesterwerken' in de museumarchitectuur. De Glyptothek (1816-
1830) en Alte Pinakothek (1824-1836) in Miinchen, het Altes Museum 
(1823-1830) in Berlijn en de Hennitage in Petersburg. HetAltes Museum in 
Berlijn, van architect Karl Friedrich Schinkel, kan worden beschouwd als 
een van de eerste en meteen het grootste voorbeeld van museum-paleizen in 
Europa. 
In de 2oe eeuw kwam het einde aan van het imperialistische museum type als 
gevolg van het verdwijnen van de grote wereldrijken. De musea werden wel 
in stand gehouden, maar ze fungeerden nog uitsluitend als werkplaats en 
opslagplaats voor archeologen, wetenschappers en historici. Bovendien 
begonnen rond de eeuwwisseling vertegenwoordigers van 'avant-garde' het 
museum als instelling sterk te bekritiseren, omdat zij musea beschouwden 
als monumenten van (door hun verachte) gevestigde orde en de behoudende 
krachten binnen de maatschappij. Dit uiterste negatieve houding, die het 
museum neerzette als een instelling met een conservatieve en achterhaalde 
sociale betekenis, leidde er toe dat er in de periode na de eeuwwisseling 
am per nieuwe musea werden gerealiseerd of zelfs ontworpen. 

De Tweede Wereldoorlog betekende het definitieve einde van de 19e eeuwse 
museum type. De naoorlogse reconstructie en herinrichting van musea werd 
aangegrepen om alle sporen van de 'aangeklede' inrichting, die werd 
beschouwd als symbool voor de wansmaak van de (verdreven) fascistische 
regimes, uit te wissen. Hierdoor herrezen in de oorlog verwoeste musea in 
de jaren vijftig in een geheel nieuwe gedaante. Dit leidde tot een 
herwaardering van het 'museum als kunstwerk'. 
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In dejaren 60 en 70, ontstond een grote productie van nogal eenvormige 
musea. Dit als gevolg van de inmenging van internationale organisaties, 
deze stelden dat musea over de hele wereld aan dezelfde eisen gaan voldoen. 
Deze regels hadden als doel het museum een volledig publiekgerichte, 
dienstverlenende en didactisch opzet te geven. De regels waren opgesteld uit 
de ideologische overtuiging dat 'de bevolking' ongehinderd kennis moest 
kunnen nemen van hun culturele erfgoed. Het ging zelfs zover dat men deze 
didactische doelstellingen beschouwde als de enige rechtvaardiging van het 
bestaansrecht van het museum. 
Door de vele reclame en de pogingen om musea en exposities onder de 
aandacht te brengen nam de esthetische en de vormgevende vrijheid in het 
museumontwerpen snel toe. 
Vandaag de dag worden de concepten van het museum gewaardeerd waarin 
de interactie van de ruimte met de tentoongestelde objecten centraal staan. 
De ruimte moet dan op ieder afzonderlijk object worden afgestemd om zo de 
optimale wisselwerking te bereiken. Hiermee wordt de aandacht volledig 
gericht op de individuele kwaliteiten van de objecten en op een zodanige 
wijze van exposeren dat die kwaliteiten ook werkelijk worden getoond. 
Daarom richten de tentoonstellingen zich meer op het goed laten zien van 
een paar kunstwerken dan het overvoeren van de bezoekers met grote 
aantallen kunstwerken. 

Rol in de samenleving 
We hebben hierboven kunnen zien dat de architectuur van het museum in 
de loop van de tijd altijd sterk was verbonden met de veranderingen in de 
maatschappij en de cultuur. De wijzigingen in het concept van het museum, 
al vanafhet ontstaan van deze instelling, zijn te danken aan 
maatschappelijke en/of culturele ontwikkelingen. 
In tegenstelling tot andere soorten gebouwen hebben de technologische 
vernieuwingen maar weinig invloed gehad op het concept van het museum. 

7 



Afstudeerproject Kunsthal 'Reeshof 

Veel belangrijker voor de ontwikkeling van het museum was de tijdgeest, het 
museum zou kunnen worden beschouwd als een 'weerspiegeling' van de 
tijdgeest. Onder invloed van voortdurend veranderende tijdgeest worden de 
wijzigingen in het concept van het museum niet alleen doorgevoerd in 
gebouwtypologieen maar ook in functietypologieen: de rol van het museum 
is steeds met de tijdgeest mee veranderd. Hieronder een paar voorbeelden 
van de rol van het museum in de maatschappij: 

• Het museum als heiligdom 
Als je ze werkelijk als zodanig kunt beschouwen, waren (katholieke) kerken 
de eerste musea. Het 'tentoonstellen' van heilige voorwerpen werd als een 
van de belangrijkste taken van de kerk beschouwd. 

• De Tempel 
In het begin van de 18e eeuw werden een groot aantal musea gesticht ter 
meerdere eer en glorie van de regent ofvorst van de streek ofhet land. 

• Het Paleis 
Hierbij gaat het net als bij de museum- tempe} om het etaleren van rijkdom 
en pracht door de vorst of door de staat. Dit gebeurde in een gebouw dat nog 
weer wat imposanter was dan de bestaande musea. 

• Het instituut 
Begin 2oe eeuw fungeerde het museum slechts nog als werkplaats voor 
wetenschappers. Het werd beschouwd als een achterhaalde instelling, en 
publieke functies had het museum dan ook niet of nauwelijks. 

• Het informatiecentrum 
In de jaren 6o en 70 werd het museum als een open, oftewel een 
drempelloze en publiekgerichte instelling beschouwd. Dit concept stelde de 
integratie van het museum als culturele instelling met andere culturele 
voorzieningen centraal. 

• De schatkamer 
De musea die gebouwd zijn in de periode tot het einde van de jaren So, 
kenmerkten zich aile door een traditionele inrichting. De routing, vaak een 
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opeenvolging van lineair geordende ruimtes, en de beleving van deze 
ruimtes hadden hierin een centrale rol. Tegelijk met deze weer wat meer 
klassiek-elitaire opzet werd de drempel als scheiding tussen museum en 
buitenwereld herge'introduceerd. Het museum hervond zijn rol van 
schatkamer. 

• Het 'nieuwe' museum 
Vanaf begin jaren 70 rich ten musea zich meer en meer op een 'brede' 
publiek. Als gevolg hiervan zijn de programmatische eisen aan de 
museumruimte en de organisatie van het museum erg veranderd. De nadruk 
is gelegd op het kunnen verwerken van grate bezoekersstromen en het zo 
lang mogelijk vasthouden van deze bezoekers (met een boekhandel, winkel, 
cafe,etc). 

• De 'landmark' 
Gedurende jaren 80 kreeg het museum naast zijn bestaande functie nog een 
extra functie erbij: het instrument voor stedelijke vernieuwing. De komst 
van cultuurtoeristen vormde naast een belangrijke inkomstenbron voor het 
museum tevens het stimulans voor de directe omgeving van het museum. 

Referentie projecten 
Ieder referentieproject heeft haar eigen specifieke eigenschappen waarom 
het project interessant is als referentieproject voor een kunsthal. Op welke 
manier is het mogelijk om het antwerp te laten reageren op de omgeving, 
hoe wordt er omgegaan met verschillede expositieruimtes, hoe is de routing 
van de bezoekers georganiseerd, welke denkwijze heeft de ontwerper, 
toegankelijkheid van het gebouw,etc? 
Door verschillende projecten met elkaar te vergelijken worden de 
bovengestelde vragen beantwoord. Aan de hand van deze analyse is het 
mogelijk om de verkregen informatie te verwerken in het programma van 
eisen voor de kunsthal. 
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Kunsthal Rotterdam 
200. 000 bezoek.els per joor 
26 e>q::>altle's per joor 
G«n.hoogleexpo.1Uim1e 6.2m 

De Kunsthal 

De Kunsthal van Rem Koolhaas, is gekozen als belangrijkste 
referentieproject o.a. vanwege de wijze waarop het gebouw reageert op haar 
bezoekers en omdat dit de enige kunsthal is in Nederland. 
Het gebouw is gelegen aan de rand van het museum park in Rotterdam. Aan 
de ene zijnde van het de Kunsthalligt het park en de andere zijde grenst aan 
de Westzeedijk, dit is een drukke verkeersweg. Parallel aan de Westzeedijk 
loopt een secundaire weg, loodrecht op deze weg ligt een voetgangerspad. 
De kunsthal is als het ware hoven op de kruising van deze twee wegen 
gebouwd. Een hellend pad, voetgangerspad, loopt dwars door het gebouw 
heen en verbindt het park met de Westzeedijk. Ook de parallelweg 
doorkruist het gebouw. Interessant is het feit dat door het leiden van de 
verkeersroutes dwars door het gebouw heen een interactie ontstaat tussen 
het gebouw en de omgeving waar het gebouw staat. 

De kunsthal bestaat uit een multifunctioneel auditorium, 2 grote - en 
verschillende kleinere expositieruimtes. Het auditorium fungeert hier als 
entreeruimte omdat deze in directe verbinding staat met de ingang. Doordat 
de ruimte een hoogteverschil van een verdieping overbrugt sluit deze aan 
zowel op de eerste expositiehal op de begane grond als op de tweede 
expositiehal op de eerste verdieping. Het auditorium staat tevens in directe 
verbinding met de derde expositiehal waardoor het als een soort 
orientatiepunt in het gebouw fungeert. Hiemaast kan deze ruimte gebruikt 
worden voor de expositie's maar ook voor lezingen en dergelijke. 
De grote expositiezalen in de Kunsthal zijn vrij flexibel van opzet waardoor 
ze ideaal zijn voor tijdelijke exposities. Ze kunnen makkelijk op 
verschillende manieren aangepast en ingericht worden. Er zijn ook een tal 
kleinere ruimtes aanwezig binnen de kunsthal, om kleine exposities te 
organiseren. Deze ruimtes liggen niet in directe verbinding met het 
auditorium. De interne routing loopt als een hoekige spiraallangs 
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Auditorium Kunsthal R'dam 

Voetgangerspad dwars door bet gebouw 

verschillende expositieruimtes. Aan bet eind van de route bevindt men zich 
automatisch weer bij bet begin. Slechts op paar pun ten in bet gebouw moet 
men afwijken van de spiraal om een expositieruimte te bezichtigen. Dankzij 
bet ingenieuze circulatiesysteem is bet ook mogelijk dat als men voor een 
specifieke expositie komt deze dan ook rechtstreeks te kunnen bereiken 
zonder langs de overige exposities te moeten. Wat routing betreft zit bet 
gebouw zeer efficient en goed doordacht in elkaar, maar dit is ook 
noodzakelijk gezien bet aantal bezoekersaantallen. Naast de expositiezalen 
en bet auditorium is er ook een winkel en een eetcafe. Doordat bet eetcafe 
een eigen ingang heeft staat bet hierdoor op zichzelf ten opzichte van de 
kunsthal. 
De ontsluiting van de kunsthal is verdeeld in bezoekers en personeel en 
goederen. De bezoekersentree bevindt zich halverwege bet voetgangerspad 
dat dwars door bet gebouw loopt. Men loopt bet gebouw als bet ware binnen 
voordat de entree wordt bereikt. De ingang van de expeditieruimte en bet 
personeel bevinden zich aan de parallelweg die onder bet gebouw door 
loopt. 

Groninger museum 

Het basisontwerp van de architect Alessandro Mendini, bestaat uit 3 
eenvoudige en strakke bouwvolumes die in de lengte van bet 
Verbindingskanaallos in bet water liggen en met elkaar verbonden worden 
door de gangen. Deze gangen dienen tevens als brug. Een hemelsblauwe 
ophaalbrug voor fietsers en voetgangers doorsnijdt bet complex. Dit unieke 
ontwerp verbindt niet alleen de twee oevers, maar maakt tevens onderdeel 
uit van een rechtstreekse verbinding tussen de binnenstad van Groningen en 
bet stationsgebied. Hierdoor fungeert bet gebouw als een toegangspoort 
naar bet centrum, waar men 'dwars door been gaat'. Ieder bouwvolume 
bestaat uit meerdere delen, paviljoens, die op elkaar of naast elkaar 

11 



Afstudeerproject Kunsthal 'Reeshof 

Groninger museum, Groningen 

Trap als orientatiepunt 

geplaatst zijn. Als eerste blikvanger is er natuurlijk de ruim dertig meter 
hoge goudkleurige (dit verwijst naar de kostbare inhoud) toren in het 
midden. Deze toren herbergt het depot (de opslagruimte) en is tevens de 
ingang van het museum. Het depot, bij musea vaak weggestopt in kelders of 
onopvallende bijgebouwen, is volgens Mendini hart van het museum, de 
schatkamer waarin de kostbare bezittingen bewaard worden. Daarom heeft 
het een centrale plaats gekregen. 

De entreehal van het museum is openbaar gebied en is vrij toegankelijk 
tijdens openingstijden. Deze fungeert als ontmoetingsplaats maar is tevens 
ook informatieruimte. Hierin bevindt zich naast de informatiebalies ook een 
winkel een doorgang naar het cafe-restaurant. Meest opvallende in deze 
ruimte is de wenteltrap. Deze aparte trap heeft verschillende betekenissen in 
het gebouw. Enerzijds is het de toegangspoort tot de kunstwereld en 
anderzijds is het een kunstwerk op zich. De bezoeker moet deze trap afdalen, 
en niet zoals in de traditionele musea, de trap omhoog nemen. Het is ook 
centraal orientatiepunt in het gebouw, vanaf deze trap komt men in de 
gangen die naar de tentoonstellingspaviljoens leiden. Dit museum bevat 
vijftal verschillende paviljoens die zodanig flexibel van opzet zijn dat deze 
paviljoens weer onderverdeeld kunnen worden in kleinere expositiezalen. 
Tussen het centrale deel en de tentoonstellingspaviljoens zijn ovale 
expositieruimtes die buitenpleintjes vormen. 

Deze architect vindt dat het aanbrengen van versieringen diep in een mens 
geworteld zit en dat het versieren het uitgangspunt moet zijn van het 
ontwerpen. De mens is een individu en heeft behoefte aan persoonlijkheid in 
plaats van de anonimiteit van de functionele vormgeving. "Ieder mens is 
anders, dus waarom een voorwerp ook niet", zegt Mendini. 
Bovendien meent hij dat alles al eens verzonnen en toegepast is, dus wat 
overblijft, is slechts opnieuw toepassen. Dit uit zich in redesign. 
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Het Valkhof 

Het Valkhof museum in Nijmegen, van de architect Ben van Berkel, bevindt 
zich op bet kruispunt van de stad en landschappelijke omgeving, van 
historie en heden en van openbaarheid en geslotenheid. Omgeving en 
programma werken op elkaar in en resulteren in een intense structuur, 
waarvan de rijkdom zich openbaart in de relatie tussen de dingen -- tussen 
landschap en kunst, uitzicht en routing, licht en architectuur, bomen en 
techniek. De museumverdieping is opgetild naar bet niveau van de stadswal 
en bet zicht op de Waal. Het gebouw is gericht op de stadswal, maar staat er 
tegelijkertijd los van. 

Het gebouw bestaat uit twee, haaks op elkaar inwerkende hoofdstructuren, 
die de werking van bet geheel bepalen. De eerste is de trap die voorkomt uit 
bet plein en wordt voortgezet in de balkonzone. Door dit, bet hele museum 
doorsnijdende, continu route, wordt bet gebouw in zijn diepste essentie 
direct verbonden met de stad ervoor en bet landschap erachter. De 
trapstructuur met de daaraan verbonden balkzone vormt de verbinding 
tussen Kelfkensbos, stadswal en bet uitzicht op de Waal. Tevens fungeert de 
trap als een publieke ontmoetingsplaats en een ruimtelijke dirigent. De 
tweede structuur verdeelt de 3 functies van bet museum over 2 lagen op een 
wijze die programmatisch bet meest efficiente gebruik mogelijk maakt. Dit 
houdt in dat de openbare publieksfuncties en administratieve en 
opslagfuncties op de begane grond drager zijn van de af te sluiten 
museumfuncties op de eerste verdieping. 

De museumverdieping is ingericht in 5 ruime, parallelle straten over de volle 
breedte van bet gebouw. Van Berkel heeft met zijn 'straten' een 
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Insel Hombroich 

onderliggende structurering in de expositieruimten aangebracht, die 
uitstekend geschikt blijkt voor een vanzelfsprekende overgang tussen de 
diverse cultuurperioden. Dit streng gereguleerde stratenpatroon wordt 
doorbroken door openingen en dwarsverbanden op verschillende plaatsen. 
Hierdoor ontstaan diagonale doorzichten door 2, 3 of meer zalen, die de 
bewekers mogelijkheid geven om een glimp op te vangen van hetgeen zich 
in de volgende ruimte bevindt. 

Het museum zoekt intensief contact met de buitenwereld, maar 
tegelijkertijd is de hoogste prioriteit om de collecties zo goed mogelijk te 
beschermen. De effectieve oplossing hiervoor is een gastvrij en levendig 
entreegebied met winkel, auditorium, het museumcafe en leeszaal, en de 
tentoonstellingsverdiepingen die gekenmerkt worden door een sfeer van 
rust en beschouwelijkheid. 
Wat ook heel belangrijk op te merken bij dit gebouw is het ontbreken van 
ieder indicatie in het exterieur van wat zich afspeelt in het interieur. 

Inset Hombroich 

Een schie11eilandje in het Ruhrgebied, dit landgoed is het eigendom de 
kunstverzamelaar Karl-Heinrich Miiller. Op deze 20 hectare groot 
parkachtig en terrasvormig aangelegd riviereiland, komen kunst en natuur 
op een prachtige wijze samen. Bij het on twerp van 11 kunstzinnige 
paviljoens, die op hun beurt andere kunstwerken opnemen, heeft de 
beeldhouwer Erwin Heerich zich gehouden aan het concept van soberheid 
en eenvoud. Op een sublieme wijze zijn de bouwwerken aangepast aan het 
landschap. Zo worden museumgebouwen met natuurlijke lichtinval op 
harmonische wijze in het landschap opgenomen. Aangezien het museum 
nergens gebruik maakt van kunstlicht, zorgen de stand van de wn en de 
verschillende seizoenen voor een afwisselend lichtspel in de ruimtes. 
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De structuur van de ruimte 

Kunstanalyse 
De mod erne conditie van de kunst houdt in dat, zoals Adorno zei, niets wat 
de kunst aangaat nog vanzelfsprekend is, zelfs niet haar bestaansrecht. 
Kunst is nu niet meer a priori gelegitimeerd omdat ze schoon is, maar juist 
omdat ze 'controverses uitlokt', 'pijnlijke kwesties aansnijdt', de mensen 
'uitdaagt', hen 'wakkerschudt', etc. 
Kunst is een woord, dat kenbaar maakt dat een object esthetisch 
vormgegeven kan zijn, waardoor dit object een meerwaarde heeft. Deze 
esthetiek is echter niet in enkele wetten of regels weer te geven. 
Wat mij heel erg aanspreekt is het soort kunst dat mensen aan het den ken 
zet waarbij men zich moet afvragen: kan dit wei en hoe kan het?, etc. 
Na een kunstanalyse is in dit hoofdstuk een selectie gemaakt van 4 meest 
interessante kunstenaars en hun kunstwerken, hun uitgangspunten, hun 
ideeen en andere informatie die voor mij als referentiestof kan fungeren 
omtrent het samenstellen van het programma van eisen voor het gebouw en 
het soort kunst dat daar geexposeerd kan worden. 

Maurits Cornelis Escher 
Maurits Escher, geboren in Leeuwaarden in 1898, is een van meest 
beroemde gra:fici van de wereld geworden door zijn onmogelijke tekeningen. 
Hij speelde met architectuur, perspectief en onmogelijke ruimtes. Door zijn 
werk laat hij ons zien dat de werkelijkheid wonderlijk, begrijpelijk en 
fascinerend is. Veder speelt het contrast zwart-wit een grote rol, waarin 
Escher balans tussen deze twee maakt. 
Naast een aantal prenten, die vooral Zuiditaliaanse en het mediterrane 
landschap tot onderwerp hebben, zijn er nog zo'n zeventig prenten (van na 
1937) met de mathematische inslag. Er zijn volgende 3 thema's te 
onderscheiden in Escher z'n mathematische prenten: 
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De relatie tussen ruimte en plat 

vlak 

~ de structuur van de ruimte. Hij liet de ruimte zoals hij die aantrof 
niet meer intact, maar bracht synthesen tot stand waarbij 
verschillende ruimten tegelijkertijd in een zelfde prent logisch 
aanwezig zijn. 

~ de structuur van het platte vlak. Hiervan zijn geen prenten, Escher 
paste deze toe in de metamorfoseprenten. 

~ de relatie tussen ruimte en plat vlak met betrekking tot het 
afbeelden. De ruimtelijke suggestie van vlakke afbeeldingen kan 
rover gaan dat op het platte vlak werelden gesuggereerd worden die 
in drie dimensies niet kunnen bestaan. Als men dit soort prenten 
analyseert wordt het snel duidelijk dat tekenen groot bedrog is. 
Afbeelding hiernaast laat zien dat een hand een hand tekent, als 
deze tweede hand tegelijk druk bezig is de eerste hand te tekenen en 
als dit bovendien nog eens getekend is, mogen we spreken van een 
soort superbedrog. Dit als gevolg van de suggestie dat wij 
driedimensionale wereld zien, terwijl het tekenpapier slechts 
tweedimensionaal is. 

Bruce Nauman 
Amerikaanse kunstenaar, geboren 1941, in Fort Wayne (Indiana). 
Aanvankelijk was Nauman schilder maar werd dan bekend door zijn 
driedimensionale werk, dat zeer gevarieerd is en o.a. behoort tot de Arte 
Povera, Conceptual Art en Land Art. 
Zijn werk toont veelal autobiografische aspecten en is vaak een visueel 
commentaar op Kunst in het algemeen. In zijn multimedia werken richtte 
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Eerste kernthema; Bruce Nauman 

Space light; James 
Turrell 

Nauman zich op 2 kernthema's. Eerste kernthema is de zintuiglijke 
waarneming en haar misleidingen. 
Hij experimenteert in zijn werk met de verhouding tussen lichaam en ruimte 
en de specifieke ervaring die zijn installaties met zich meebrengen. Nauman 
wil met zijn kunstwerken onze waarneming manipuleren en bepaalde 
gevoelens los maken. 
Hiernaast zijn tweetal voorbeelden uit zijn werken weergegeven. Door deze 
corridors neemt de toeschouwer de dimensies van de architectuur op zich. 
Gecreeerde ruimtes in zo'n corridor zijn vaak claustrofobisch maar toch 
lijken ze oneindigheidsgevoel te geven. In dit geval is de uitgebreidheid van 
de ruimte of anders gezegd de oneindigheid van de ruimte door de spiegel, 
geplaatst op het einde van de corridor, tot stand gebracht. Zoals hiernaast 
afgebeeld zijn er corridors waarin Nauman of een toeschouwer deze ruimte 
kan betreden als het ware binnenkomen. Tevens zijn er corridors waar dit 
absoluut niet mogelijk is vanwege de breedte ervan. Deze corridors 
vergroten het gevoel van het griezelige isolement dat hiermee wordt 
gecreeerd. 
Tweede thema is de lichamelijke ervaring (Nauman wordt vaak pionier van 
Body Art genoemd). 

James Turrell 
Bij Turrell zijn het licht en ruimte zelfhet object. Er zijn niet veel 
kunstenaars die met zo weinig materiaal zulke grote kunstwerken maken als 
James Turrell. Deze Amerikaanse kunstenaar (Los Angeles 1943) heeft zich 
gespecialiseerd in het werken met licht. Zowel daglicht als kunstlicht 
gebruikt hij voor zijn kunst als materiaal en als object. Dit resulteert in 
zorgvuldig bepaalde installaties (light spaces), waarin de waarneming van 
licht, kleur en ruimte centraal staat. 
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Inside the endless house, een model op ware 
grootte gebouwd 

Het is altijd weer een verrassing om te ervaren hoe deze kunstenaar erin 
slaagt om met deze simpele middelen indringende en bijna meditatieve 
ervaringen op te roepen. 

Frederick Kiesler 
Een opmerkelijke visionaire architect, die zo goed als niets gebouwd heeft, 
maar die door zijn werk op het scherp van de snede van kunst of niet-kunst 
is opgevallen. Kiesler hield zich ook bezig met het inrichten van 
tentoonstellingen, meubelontwerpen, schilderen maar ook sculpturen 
maken. Hij is bekend geworden door het uitvinden van zwevende 
wolkenkrabbers en het eindloze huis. 
Wat Kiesler uniek maakt is dat hij zijn ontwerpen voortdurend als 
theoretisch onderzoek beschouwt en niet als een eenmalige poging om een 
esthetisch object te bouwen. Uitstekend voorbeeld hiervan is het Space 
house. Een model (eengezinswoning) dat op ware grootte gebouwd is in het 
midden van een gebouw. Deze staat aan het begin van een lange reeks 
verlokkingen die zijn ontworpen om de bezoeker te verleiden nog verder het 
gebouw binnen te komen. Langzaam lichtgrijs wordende foyer van ongeveer 
6 meter lang (heeft psycho-functie: roept als het ware "kom verder"). Dit 
detail getuigt van nauwgezetheid waarmee de architect elke fase die de 
bezoeker doorloopt heeft gepland. 
Tevens is het belangrijk om te benadrukken dat Kiesler het huis ziet als een 
menselijk lichaam dat leeft van emoties en dromen via zijn psyche. Het is 
een product van erotische en creatief instinct. Als laatste elementen die een 
rol gaan spelen in mijn programma van eisen is dat Kiesler deuren als 
bedreigingen beschouwt voor de continulteit en het aspect van 
oneindigheid. 
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PVE 

Inleiding 
Normaal gesproken vindt er aan het begin van een project de analyse van 
programma van eisen plaats. Het programma staat dan beschreven in 
vierkante meters ruimte, vereiste hoogte, benodigde hoeveelheid circulatie 
ruimte, etc, etc. In dit geval was daar geen sprake van. Het programma van 
eisen is deels ontstaan uit eerder in dit verslag genoemde vooronderzoek en 
deels door mij opgestelde uitgangspunten, eisen en wensen. 
In dit hoofdstuk worden deze ingredienten voor het programma van eisen 
op een rijtje gezet. Deze uitgangspunten dienen als leidraad voor het verdere 
ontwerpproces. Uiteindelijk ontstaat een gebouw waarin de kunst centraal 
staat. 

Uitgangspunten 
Hieronder zijn tal van uitgangspunten op een rijtje gezet met betrekking tot 
o.a. architectuur en het functionele aspect. 

> Gebouw geeft het antwoord op de vraag, vanuit de locatie, meer 
faciliteiten in de wijk te creeren. 

> Vrij toegankelijk modern, publieksgericht gebouw waarin naast de 
kunsthal, tal van andere functies aanwezig zijn. 

> Gebouw gaat een sterke relatie aan met de omgeving, het wordt als 
het ware met de omgeving verweven. 

> Gebouw moet flexibel zijn om zonder al te veel aanpassingen 
gebruikt te kunnen worden voor andere doeleinden. 

> Ontmoetingsplaats creeren voor verschillende soorten mensen 
> Gebouw moet een kunstwerk op zich zijn, het moet een sculpturale 

uitstraling hebben. 
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Relatieschema Kunsthal Reeshof 

~ Programma in het gebouw niet naar buiten verhullen, maar door de 
vorm en uitstraling mensen nieuwsgierig maken zodat ze gebouw 
binnentreden. 

~ Schaal als gezichtsbedrog gebruiken, geen mogelijkheid creeren om 
de grootte van de ruimtes, aantal verdiepingen en de hoogtes af te 
lezen voordat men alle ruimtes bezocht heeft. 

~ Route in het gebouw moet een belangrijk element vormen m.b.t. het 
filmisch uitstellen van wat mente zien krijgt op welk plek en om de 
verschillende bezoekerstromen dichter bij elkaar te brengen. 
Fragmenten worden als middel hiervoor gebruikt. 

Het Programma van Eisen 
Het totale oppervlak van het gebouw bedraagt 5072 m2. Het programma is 
opgedeeld in 4 verschillende clusters. Deze clusters zijn gemaakt aan de 
hand van de functie's in het gebouw waarbij mogelijkheid bestaat om binnen 
een cluster verschillende ruimtes met elkaar te verbinden. 

~ Cluster 1: Informatiebalie, Creatieve ruimte, Kinderatelier, 
Kinderopvang, Vergaderzaal te huur, Kantoren, Vergaderzaal 
personeel, Kantine personeel, 

~ Cluster 2: Cafe, Zaal te huur, Galerij te huur, Expositieruimte 8 
(gratis tentoonstelling), Auditorium 

~ Cluster 3: Atelier kunstenaar, Laad- en losruimte, Technische 
ruimte, Winkel, We 

~ Cluster 4: Expositieruimten 1 t/m 7 

Alle clusters hebben direct of indirect relatie met de belangrijkste ruimte in 
het gebouw, het hart van het gebouw, ontvangsthal. In het overzicht 
hiernaast zij alle ruimtes aangegeven met de relatie die ze met elkaar 
aangaan. 

20 



Afstudeerproject Kunsthal 'Reeshof 

' 
- .. ·· •. ~\ 

• entreelont\engsthal 

• intmn aie centrum 

ownkel 

C\ergaderzaal te hwr 

•\ergaderzaal pers. 

expositi e n.i mt e Sx 

• \1\C's en kluisjes 

Dkirderaelier 

• caeJrestaurant 

a k i rderq:~VII'lg 

o galerij te hwr 

atelier 

• creed ieo,e ruimt e 

•kantoren 

•Ia~ en losruimte 

•zaal te huur 

•echnische ruimte 

ckantine personeel 

oauditorium 

In het diagram hiemaast is aangegeven welke deel van het totale oppervlak 
welke ruimte in beslag neemt. 
Hieronder zal in bet kort een opsomming worden gegeven van verschillende 
ruimten, hun karakteristieken, het aantal m2, betekenis voor het gebouw, 
toegankelijkheid, etc. 

~ Ontvangsthal (470m2, gem.h=l?ID) 
Dit wordt als het hart van gebouw beschouwd. Hierin worden plekken 
gecreeerd voor de ontmoeting, reflectie, meditatie, rust, dialoog maar ook 
confrontatie, van verschillende bezigheden. Deze ruimte dient tevens als een 
toe gang van het gebouw. Vanaf 3 ingangen is deze ruimte bereikbaar voor 
de bezoeker. Als gevolg van de routing en de organisatie zal deze ruimte niet 
op een niveau gesitueerd zijn maar op 3 verschillende niveau's, namelijk P-
2m, P-lm en P=o. Deze ruimte dient ook op verschillende plaatsen directe 
en indirecte zichtlijnen naar buiten (park) te hebben. 

~ Informatiebalie (25m2, P-lm)) 
Deze maakt deel uit van de ontvangsthal. Hier wordt alle informatie gegeven 
over de verschillende ruimtes waarvan men gebruik kan maken zoals de 
creatieve ruimte, de kinderopvang, de lezingenzaal,etc. Verder kan hier 
toegangskaartje voor de kunsthal gekocht worden . 

~ Winkel (75m2, h=10m,P-2m) 
In deze winkel kunnen boeken, tijdschriften, kaarten, souvenirs, ed. gekocht 
worden die te maken hebben met kunst. Daamaast is er een gedeelte van 
deze winkel beschikbaar voor andere soorten boeken, tijdschriften e.d. 
afhankelijk van de aanwezige gebeurtenis in dit gebouw. Als er bijvoorbeeld 
een ruimte gebruikt wordt voor muzieklessen, worden in de winkel 
materialen m.b.t. muzieklessen verkocht. Of wordt in een van de ruimtes 
danslesgegeven of een cursus make-up dan wordt het materiaal m.b.t. 
hierop in de winkel verkocht. 
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~ We Csom2,h==4m, P-2m) 
Hierin is er naast we voor dames en heren ook mogelijk om een kluisje te 
buren om eigendommen van de bezoeker op te bergen gedurende zijn I haar 
bezoek aan dit gebouw. 

~ Creatieve ruimte (63m2, h==4m, P-1m) 
Aangezien er plaats in dit gebouw voor de kinderen wordt ontworpen is bet 
ook nodig om een ruimte te ontwerpen waarin volwassenen versehillende 
soorten hobby's kunnen uitoefenen. Deze ruimte kan steeds wisselende 
inriehting hebben, afhankelijk van bet soort hobby of bezigheid waar naar 
vraag is in een bepaalde peri ode. Er dient voldoende liehtinval aanwezig te 
zijn en liefst een uitziehtlijn naar bet park. 

~ Kinderatelier en kinderopvang (112m2, h==3m,P-1m) 
Plaats waar kinderen beziggehouden worden gedurende bet bezoek van hun 
ouders aan de kunsthal of andere ruimte in dit gebouw. Deze wordt gratis 
aangeboden voor mensen die gebruik maken van dit gebouw, voor anderen 
is dit niet toegankelijk. Aangezien er voldoende gelegenheid in de wijk 
aanwezig is voor de kinderopvang is bet niet nodig om deze bereikbaar te 
maken voor niet-bezoekers. 

~ Vergaderzaal te huur (75m2, h==sm,P-lm) 
Een zaal dat wordt gebruikt voor groepen mensen die willen vergaderen 
buiten hun eigen bedrijf I kantoor. Deze ruimte dient reehtstreeks vanuit de 
ontvangsthal bereikbaar te zijn en in de buurt van informatiebalie 
gesitueerd. 

~ Kantoren, incl. kantine en verg.zaal personeel (S57ffi2, h==4m,P-2m) 
Meeste behoefte voor de kantoren komt vanuit de kunsthal als gevolge van 
allerlei organisatorisehe handelingen m.b.t. tentoonstellingen. Verder is in 
dit gebouw geen plaats voor bet verhuren van kantoren, dit zou aileen 
mogelijk zijn indien kunsthal zelf minder kantoor oppervlak nodig zou 
hebben. 
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~ Expositieruimten (totaal2563m2, h= 4 tot 9m,) 
Er komen 8 verschillende expositiezalen. Een hiervan moet een voorproefje 
geven als stimulans om de kunsthal te bezoeken. Deze zaal zal dan ook gratis 
toegankelijk zijn en zich op de begane grond (P-1m) van bet gebouw 
bevinden. Andere 7 zalen zullen met de trap bereikbaar zijn, en dus boger 
ten opzichte van andere ruimtes, niet-zijnde expositiezalen, gesitueerd 
worden. Eerste zaal is gelegen op niveau P+3m, volgende zaalligt op niveau 
P+4m en zo ligt elke volgend zaal1m boger ten opzicht van de vorige. De 
expositieruimtes moeten elk een eigen identiteit hebben, totaal van elkaar 
verschillen. 

~ Cafe (238m2, h=8m, P-1m) 
Cafe zal op 2 manieren toegankelijk zijn, namelijk via de expositiezaal (nivo 
P-1) die uitkomt op de ontvangsthal of via buiten. Enerzijds maakt bet cafe 
deel uit van dit gebouw en anderzijds niet, doordat er verder geen 
verbinding wordt gelegd naar deze ruimte. Zichtlijnen zullen dan ook aileen 
aanwezig zijn richting bet park. Bij dit cafe hoort ook een open ruimte 
aanwezig te zijn voor bet terrasje, voor in de zomer. 

~ Auditorium (218m2, h=6m) 
Ruimte die gebruikt kan worden voor de verschillende lezingen, 
presentaties, ed. 

~ Zaal te huur (313 m2, 5-6m) 
In deze zaal kan verhuurd worden voor verschillende doeleinden. Er kan een 
bruiloft plaats vinden, een verjaardagsfeestje, een dansclub, een leesclub, 
een kapperscursus, etc. 

~ Galerij te huur (100m2, h=7J.U) 
In deze ruimte is er plaats voor kunstenaars en kunstverzamelaars om hun 
collectie te exposeren en mogelijk ook verkopen aan de liefhebbers. Galerij 
zal dan ook in de buurt van expositiezaal, die gratis toegang biedt aan de 
bezoeker, gelegen zijn. Zo vormen ze samen een groter stimulans voor bet 
publiek om een kijkje te nemen in de kunsthal. 
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)> Laad-en losruimte (100m2, h=4m, P-1m) 
)> Technische ruimte (50m2, h=4m,P-1m) 
)> Atelier kunstenaar (63m2, h=4m,P-1m) 

Hierin is er plaats voor kunstenaars die aan het werk zijn. Zijn ze niet bezig 
met de voorbereiding op de tentoonstelling van hun kunstwerken dan zijn ze 
wei bezig met het maken van kunstwerken. Deze ruimte wordt op een 
rustige plek in het gebouw gesitueerd. 
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Omgevingsimpressie Reeshofpaark 

Situatie analyse 

Inleiding 
De situatie voor de ontwikkeling van het plan is uitgekozen vanuit een 
persoonlijke fascinatie voor de plek. Reeshofpark ligt in de Reeshof, 
uitbreidingswijk van Tilburg, 8km van het centrum en 15km van Breda. Dit 
is een nieuwbouwwijk die inmiddels 20 jaar bestaat. Aanvankelijk gepland 
voor paar duizend inwoners, is gegroeid tot 36.000. Het is een te groot 
gebied om als een wijk te beschouwen, daarom is het onderverdeeld in een 
aantal beheergebieden: Gesworen Hoek (beginjaren 'So gereed),Huibeven I 
Campenhoefl Heerenvelden (gebouwd tussen '84 en '92), Tuindorp De 
Kievit I Leeuwerik I Dongewijk I Dalem (jaren '90) en de Bijstervelden. 
De infrastructuur en met name het wegennet is qua ontwikkeling achter 
gebleven. De ontsluiting van de wijk vindt plaats door de rondwegen Burg. 
Baron van Voorst tot Voostweg, De Moerse Dreef, Heerenvelden Dreef en 
Huibeven Dreef. De meer westelijk gelegen wijken hebben afvoerwegen die 
aansluiten op de oorspronkelijke rondwegen. Daartegenover heeft het 
onlangs gerealiseerde station "Reeshof' bijgedragen aan de goede 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 
Op het moment is de bevolkingssamenstelling in de Reeshof heel gevarieerd. 
Grootste deel bestaat uit jonge gezinnen met kinderen maar er zijn ook veel 
alleenstaanden, gezinnen zonder kinderen en ouderen gevestigd. 

Wijkvoorzieningen 
De Reeshof streeft al vanaf het begin naar eigen identiteit, een identiteit die 
gerealiseerd moet gaan worden door het nastreven van 2 principes: 
zelfstandigheid en diversiteit. Wat zelfstandigheid betreft moet de Reeshof 
als zelfvoorzienende wijk kunnen functioneren met voldoende scholen, 
recreatieve voorzieningen en ook voldoende culturele voorzieningen. 
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Winkel centrum Heyhoef rechts bovenin 
Station Reeshoflinks onderin 

Het tweede principe, diversiteit, wil men zowel met betrekking tot de 
woondichtheid als met betrekking tot de uiteindelijke bevolking realiseren. 
Met andere woorden men wil een levendig en leefbaar woonmilieu creeren 
door afwisseling en contrast te bieden. 
Nu de grenzen van de wijk eindelijk in zicht komen, wordt men 
geconfronteerd met het feit dat het voorzieningenniveau te laag is in 
vergelijking met het aantal woningen dater gebouwd is afgelopen 20 jaar. 
Naast het wijkgebouw, 2 sporthallen, skatebaan, speeltuin, zwembad en 2 
winkelcentra is er in de wijk dringend behoefte aan meer faciliteiten. 

Naar aanleiding van deze gegevens is er ruimte gecreeerd voor de 
ontwikkeling van ontbrekende culturele voorziening: een kunsthal. Deze 
voorziening heeft een uniek karakter, het voegt een nieuw element toe aan 
de al bestaande voorzieningen en het zal als trekpleister fungeren voor de 
Reeshof. 

Reeshofpark 
Het Reeshof park ligt aan de Campenhoefdreef en heeft een oppervlakte van 
ongeveer 22 hectare. Het is een park met duidelijke randen en daartussen 
een grote open ruimte. Het is opgebouwd uit een oostelijk en een westelijk 
gedeelte, gescheiden door het Kamerikpad. In het westelijk deel van het 
park liggen een bloemenweide, enkele ovaalvormige plantvakken en 
voorzieningen zoals de skatebaan en hondenlosloopzone. Het oostelijke 
gedeelte van het park is groter en meer intensief te gebruiken. 
De situatie kenmerkt zich voornamelijk door zijn aantrekkingskracht 
vanwege de Jigging. Het wordt beschouwd als een actief en groen 
middelpunt van de Reeshof. Direct grenzend aan dit park bevinden zich 
belangrijke ontsluitingswegen: Dongenwijk Dreef, Campenhoefdreef en 
Heyhoefdreef. Daarnaast is het station Reeshof maar 5 minuten lopend 
bereikbaar. Aan de Heyhoefdreef zijn winkelcentra en bibliotheek gelegen. 
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Met andere woorden aile belangrijke voorzieningen in de wijk zijn rondom 
dit park gelegen. Meeste bebouwing rondom het park bestaat uit 
eengezinswoningen. Deze zijn een verdieping hoog. De hoogste gebouwen 
zijn in de buurt van het winkelcentrum Heyhoef gelegen, ten westen van het 
park, appartementen gebouwen. Deze zijn 6 verdiepingen hoog. 
Naar aanleiding van de gegevens van deze situatie is dit de plek voor de 
kunsthal. Niet aileen vanwege de goede bereikbaarheid, zowel met de auto 
als met het openbaar vervoer maar ook omdat dit het middelpunt in de wijk 
is en het antwoord moet geven op de vraag naar meer faciliteiten. Het is een 
zeer aantrekkelijke locatie. Qua oppervlakte is het heel groot waardoor het 
gebouw als het ware als een kunstwerk, dat geexposeerd wordt, gaat 
fungeren. Het gebouw hoeft niet hoog te zijn om op te vallen vanwege 
omliggende bebouwing. Zichtlijnen vanuit de verschillende hoeken naar de 
locatie toe is duidelijk. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig 
grenzend aan het park. Bovengenoemde elementen zijn de belangrijkste 
ingredienten voor de locatiekeuze. 
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On twerp 

Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op het uiteindelijke antwerp. Het 
gebouw wordt besproken met betrekking op verschillende aspecten. Tevens 
zullen verschillende ontwerpbeslissingen worden toegelicht. Uiteindelijk 
resulteert dit in een gebouwontwerp. 

Naar aanleiding van de gestelde opgave om een kunsthal te ontwerpen ben 
ik gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om een kunsthal dichterbij mensen 
te brengen, als het ware 'drempel' te verlagen om interesse voor kunst te 
vergroten. Aangezien er uit onderzoeken blijkt dat maar 3% van de 
Nederlandse bevolking musea bezoekt, heb ik de opgave om hierin 
verandering in te brengen als een uitdaging beschouwd. Naast allerlei 
museumreclame in de media, ben ik van mening dat de aandacht hiervoor 
ook op een andere manier benaderd kan worden. Door combinatie te 
maken, kunsthal met de functies waarvan men vaak gebruik van maakt, 
komen mensen dichterbij de kunstwereld, onbewust of onverwachts. Ze 
worden in ieder geval direct mee geconfronteerd. Dan komen we op de 
vraag, hoe zorgen we ervoor dat deze confrontatie positief werkt op de 
toeschouwer, in de zin van dat het toeschouwer uitnodigt ofnieuwsgierig 
maakt om hiermee kennis te willen maken. Een antwoord hierop is mogelijk 
te vinden in de architectuur van het gebouw. Gebouw moet hierin een grate 
rol gaan spelen. Benadering van het gebouw en de architectuur hiervan. 

Uitdaging van dit afstudeerproject, met de gestelde uitgangspunten, die ik al 
eerder in dit verslag heb genoemd, heeft mij inspiratie gegeven om niet 
alleen een omhulsel voor de kunst te ontwerpen maar het kunstwerk zelf. 
Een gebouw dat als kunstwerk in het park wordt tentoongesteld. Een 
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e: 5 omrengeteg~m 
geven aan de verhouding breedte - hoogte 

kunstwerk dat zich niet in een oogopslag prijs geeft, dat om aandacht vraagt 
door zijn vorm I uitstraling, dat de vragen oproept van de nieuwsgierige 
toeschouwer die fragmenten te zien krijgen en niet het hele plaatje, dat oak 
mensen aantrekt die zich niet direct bezighouden met kunst, dat 
multifunctioneel is m.b.t. gebruik en niet eenzijdig zoals meeste musea en 
kunsthallen, dat als een meerwaarde wordt beschouwd voor de gekozen 
locatie. Met andere worden er moeten verschillende elementen worden 
gebruikt om zo'n aantrekkelijk gebouw te ontwerpen. 

Ruimte 
Ontwerpen vanuit de ruimte staat centraal. Elke ruimte, die in het 
programma van eisen is genoemd, is met veel aandacht ontworpen in de zin 
van de betekenis van het geheel. Grootste deel van het gebouw (50% van het 
vloeroppervlak) bestaat uit tentoonstellingszalen en omdat het gaat om het 
tentoonstellen van de kunst verdient dit onderdeel grootste aandacht. 

Tentoonstellingsruimte 
Behalve het 'tentoonstellingsvoorproefje' in de expositiezaal 8 op de "begane 
grand" zijn deze ruimtes gelegen bovenin het gebouw en zijn toegankelijk 
via de trap of de lift, die vanuit de ontvangsthal te bereiken is. Dit fungeert 
als een toegangspoort tot de kunst. 
Relatie die een kunstwerk aangaat met de ruimte waarin het tentoongesteld 
wordt is van groat belang. Elke kunstwerk vraagt om een specifieke soort 
ruimte, ruimte die op iedere afzonderlijk object wordt afgestemd, om zo de 
optimale wisselwerking te bereiken. Om veel mogelijkheden in de kunsthal 
te creeren is het nodig dat er verschillende soorten ruimtes aanwezig zijn. 
Hele hoge, vierkante ruimte, met weinig vloeroppervlak of grate 
vloeroppervlak weinig hoogte, ofhoekige ruimte zonder overzicht, ofruimte 
die grater lijkt dan ze daadwerkelijk is, enz. In de bijlage Plattegronden en 
Doorsnede zijn de verhoudingen breedte-hoogte-lengte weergegeven. 
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Expositiezaal 2 

Het totale oppervlak aan de expositieruimte in de kunsthal is opgedeeld in 8 
verschillende soorten ruimtes. Hierbij verschillen deze ruimtes niet aileen 
qua verhouding breedte-lengte-hoogte, maar ook qua uitstraling, ligging, 
mogelijkheden die gecreeerd zijn m.b.t. het tentoonstellen van kunst, ed. 
Om elke ruimte een eigen identiteit te geven zijn deze afzonderlijk 
ontworpen. Er worden geen zelfde elementen gebruikt in deze 
expositieruimtes. Ze hebben allemaal hun eigen ruimtelijk kwaliteit en eigen 
uitstraling. Hierbij is het filmisch uitstellen van fragmenten die beschouwer 
in deze ruimte krijgt te zien leidraad geweest in het ontwerpproces. Om het 
geheel spannend, nieuwsgierig, utopisch, niet overzichtelijk te laten zijn, 
worden elementen gei:ntroduceerd die dit benadrukken. Bezoeker weet niet 
wat er komen gaat, en kan slechts terugblikken naar waar hij al geweest is. 
Een sterk voorbeeld van deze is de expositie zaal 2. Hierin maakt de vorm 
van de ruimte bezoeker totaal in de war. Linksonder is de entree van deze 
ruimte, via een trap komt men van expositiezaal1, de expositiezaal 2 binnen. 
Trap is gericht op een muur die maar paar meter verderop ligt. Deze muur 
en het daglicht dat via het raam, in een rondje aangegeven, naar binnen valt 
wordt een richting naar rechts gesuggereerd. Ruimte lijkt heel klein maar in 
de werkelijkheid is dit niet het geval want eenmaallinks de hoek om bevindt 
zich een grote ruimte. Deze ruimte suggereert dat men naar de trap loopt en 
naar het licht dat via raam (bovenin het rondje aangegeven) naar 
binnenvalt, maar dat lijkt totaal onlogisch want op de plaats van de trap 
komen 2 muren bij elkaar in een punt wat weer suggereert dat deze ruimte 
ophoudt. In tegendeel, als men bovenop deze trap staat en kijkt naar links 
dan wordt deze bezoeker geconfronteerd met een hele grote zaal, zaal3, die 
heel anders van vorm is dan voorgaande. Zo wordt deze route door de 
expositiezalen voortgezet. Door de vorm van de ruimtes wordt de bezoeker 
op deze manier gedwongen om te zoeken naar aanwijzingen die gegeven 
worden om naar de volgende ruimte te gaan. Bezoeker is constant bezig met 
zich te orienteren, ruimte te bestuderen, in zich op te nemen, dit hele opzet 
proberen te begrijpen. 
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In de bijlage "Plattegronden" is te zien welke vorm elke ruimte heeft 
gekregen. Gekregen, in combinatie met de hoogte, als gevolg van het creeren 
van een mysterieuze ruimte die bezoeker verleidt om de route voort te 
zetten. Vanafbepaalde plaatsen zijn in elke expositieruimte verschillende 
soorten zichtlijnen gei:ntroduceerd, verticale I horizontale I diagonale. 
Deze soms directe, soms indirecte zichtlijnen zijn bewust gericht naar 
mensen of ruimtedelen op verschillende niveau's, maar ook af en toe naar 
buiten toe. Zo ontstaat een verwarring bij de beschouwer omdat deze een 
fragment ziet dat niet meteen definieerbaar is. Het is dan ook noodzakelijk 
om alle ruimtes te bezichtigen voordat men een beeld krijgt hoe het gebouw 
ruimtelijk opgebouwd is. 

Tentoonstellingszalen worden als het ware aan elkaar geschakeld. Door deze 
schakeling ontstaat een route waarbij ruimtes in een keer achter elkaar 
bezichtigd kunnen worden. Omdat de expositiezalen ten opzichte van elkaar 
1m hoger gelegen zijn, vindt de ontsluiting plaats via een trapje. De route 
leidt naar een steeds hoger niveau waarbij de bezoeker steeds weer een 
drempel in de vorm van een trap moet nemen om de route te vervolgen. 
Dit is een sterk aanwezige route die niet doorbroken wordt. Doordat er geen 
deuren tussen deze ruimtes gebruikt worden, ontstaat er ruimte, die voor 
het gevoel van de beschouwer, oneindig doorloopt. Hiermee wordt de 
continulteit van het oneindige niet verstoord, zoals Kiesler het noemt. 
In het geval dat een ruimte afgesloten moet worden i.v.m. nieuwe 
tentoonstelling of om andere reden, is het mogelijk elke ruimte afzonderlijk 
af te sluiten door mid del van schotten die v66r elke trapopening geplaatst 
kan worden. Dit is niet erg want de tentoonstellingruimte die na een 
afgesloten ruimte ligt kan gewoon bereikt worden via de loopbrug. Deze 
loopbrug ontsluit elke expositiezaal afzonderlijk waardoor deze volledig 
onafhankelijk van elkaar kunnen fungeren, zonder routing te onderbreken. 
Deze loopbrug loopt rondom de ontvangsthal, begint op niveau P+3m en 
gaat omhoog tot P+9m. 
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Interieur expositiezaal 5 

Interieur expositiezaal 6 

Tentoonstellingzalen zijn vrij flexibel ontworpen zodat ze makkelijk, zonder 
al te veel veranderingen, gebruikt kunnen worden voor een andere soort 
functie dan het tentoonstellen van kunst. Het is denkbaar dat er een 
expositiezaal voor een periode leeg komt te staan, dat er even geen 
tentoonstellingen plaats vinden, dan is het mogelijk om deze te gebruiken 
voor bijvoorbeeld een theatervoorstelling, danslessen, leesclub, etc. 
Mogelijkheid om dit te realiseren is te danken aan het ontsluitingssysteem 
van de geschakelde ruimtes maar ook door goede bereikbaarheid van 
goederenlift voor verschillende zalen. In het geval dat er zware voorwerpen 
naar een van de zalen vervoerd moeten worden, kan het vanuit laad-en 
losruimte via een goederenlift naar de desbetreffende ruimte gebracht 
worden. Het is wel zo dat zaal1, 2, 6 en 7 direct verbinding hebben met deze 
lift andere zalen indirect, namelijk via loopbrug. 

Belichting van de expositiezalen is afhankelijk van het soort tentoonstelling 
dat er plaats vindt, oftewel soort kunstwerk dat er geexposeerd wordt. 
Sommige objecten hebben veellicht nodig anderen weer helemaal niet. Om 
de belichting optimaal te laten functioneren en aan de veranderende eisen te 
voldoen wordt er in elke expositiezaal gebruik gemaakt van de 
kunstverlichting. Een systeem dat regelbaar, maar niet bei:nvloedbaar is 
door weersomstandigheden. Gebruik van natuurlijk licht, dat via ramen 
naar binnen komt, is in dit gebouw echter aileen gebruikt om opvallende 
momenten te creeren. Een soort aantrekkingspunten waar bezoeker naar toe 
wordt geleidt om zo zijn route voort te zetten. Uitzondering hierop is de 
expositiezaal 6, waarbij een vide gei:ntroduceerd is die deze ruimte dwars 
doorheen snijdt. Zo ontstaan verschillende zichtlijnen niet aileen naar 
beneden en naar binnen maar ook naar buiten, hieronder zit namelijk een 
pad dat onder het gebouw loopt. Hierover zal in het onderdeel gebouw 
verder op worden ingegaan. 
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Bovenaanzicht ontvangsthal (rood,groen,paars) 

Ontvangsthal 
Ruimte die als toegang van het gebouw fungeert en alle andere ruimtes in 
het gebouw ontsluit, zowel verticaal als horizontaal, is een bijzondere plek 
en van groot belang voor dit gebouw. Deze ruimte is van buiten op 3 
plaatsen bereikbaar, zie pijltjes in de afbeelding hiernaast. Ze staat enerzijds 
in directe verbinding met het park en anderzijds is het in het midden van het 
gebouw gelegen. De wijze waarop deze verbinding met buiten tot stand is 
gekomen is afgeleid vanuit het idee om een introductieplatform te creeren. 
Zo komt de bezoeker op steeds ander niveau (P=o, P-1m of P-2m) het 
gebouw binnen. Ruimtebeleving als gevolg van deze ontwerpbeslissing heeft 
een meerwaarde gekregen. Op verschillende niveau's krijgt men verschillend 
beeld van deze ruimte. In de afbeelding hiernaast is de ontvangsthal in 
kleuren aangegeven waarbij Paars voor niveau P-1m staat, Rood voor niveau 
P=o en Groen voor niveau P-2m. 
Ontvangsthal heeft een heel belangrijke functie, namelijk het publieke 
ontmoetingsplaats. Hier komen mensen bijeen omdat ze op verschillende 
manieren gebruikt willen maken van dit gebouw. Sommige komen voor de 
kunsthal, anderen voor de creatieve ruimte, weer andere voor een 
vergadering, etc. Hier worden ze met elkaar geconfronteerd, er ontstaan 
contacten. Hier worden de plekken gecreeerd waar mensen praten, kijken, 
voelen, luisteren. Er vindt reflectie plaats, dialoog, confrontatie, interactie, 
beweging, inspiratie, uitwisseling. Al deze gebeurtenissen worden hier met 
elkaar verweven. 

Ontvangsthal is in tegenstelling tot andere vormen in dit gebouw een 
neutraal vierkant raster, waarin geen richting wordt gegeven. Bezoeker moet 
zelf gaan zoeken en beslissen waar die naar toe wil. Er zijn tal van elementen 
die aandacht trekken en een van de opvallendste is de trap die toegang biedt 
tot de kunsthal. Verder is de kunsthalroute via de loopbrug als dynamisch 
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Impressie ontvangsthal 

element aanwezig. Deze heeft een soort theatrale uitstraling. Hier vindt de 
beweging plaats van nieuwsgierige kunstliefhebbers die van de ene naar de 
andere expositiezaallopen, en ondertussen een kijkje nemen in de 
ontvangsthal. De ruimtebeleving van is hier interessant door steeds nieuwe 
perspectieven, stukjes die ontdekt worden en steeds veranderende licht. 
Vorm van het dak is ontstaan door de 'samensmelting' van daken van 
verschillende expositiezalen. Deze komen in een punt bijelkaar maar wel op 
verschillende hoogtes. Verbinding tussen deze verschillende daken vindt 
plaats door middel van glas. Via dit glas komt de licht naar binnen en 
tegelijkertijd trekt de aandacht naar boven toe. Wat dan boven te zien is, is 
niet duidelijk. Het is namelijk niet te schatten hoe hoog deze ontvangsthal 
nou eigelijk is. Maar duidelijk is het wel dat door dit lichtinval ruimte leeft 
en openheid uitstraalt. Ontvangsthal is niet in staat gesteld om wat er 
omheen zit aan de ruimte, niet aileen bovengelegen kunsthal maar ook op de 
begane grand gelegen ruimte met verschillende functie's, te verraden. Er is 
namelijk geen hierarchie, volgorde of iets anders aanwezig dat de schaal 
verraadt waardoor het extra aantrekkelijk wordt gemaakt om deze ruimtes 
dan ook te bezichtigen. 

Voor de overzicht van andere ruimtes in het gebouw wordt verwezen naar de 
bijlage Plattegronden. Hierin zijn vorm, afmeting, plaats, etc. duidelijk 
weergegeven. 
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Gebouw 

Inleiding 
Dit multifunctionele gebouw, met als basis kunsthal, creeert plekken van 
o.a. ontmoeting, rust, reflectie, meditatie, inspiratie, confrontatie, en vele 
anderen. Het is een plaats waar mensen samenkomen, een sociaal plaats, 
een plaats om na te denken, om kennis op te doen, om kunst te bewonderen, 
een amusemententenpark, etc. 
Het stelt de bezoeker of de toeschouwer in staat om intensiefte zoeken naar 
aanwijzingen om het gebouw in zijn geheel te begrijpen. Hierdoor maakt het 
gebouw zich aantrekkelijk, het stelt zich niet bloot maar vraagt wel aandacht 
om begrepen te worden. 
Het gebouw biedt ook tal van mogelijkheden, als gevolg van introductie van 
meerdere functies, om verschillende mensen tegelijkertijd naar hun zin te 
maken. Door het samenkomen van deze mensen in een gebouw, een ruimte, 
wordt er getracht bezoekers te prikkelen en kennis te laten maken met de 
wereld van de kunst. 

Devorm 
Al eerder in dit verslag heb ik aangegeven dat het ontwerpen vanuit de 
ruimte van groot belang is. Zo is de vorm van het gebouw, als geheel, 
ontstaan. Als afgeleide van de verzameling vormen van ruimtes in het 
gebouw. Deze afgeleide geeft wel begrenzing aan, van de ruimte wat zich 
hierachter schuilt maar geeft absoluut geen aanwijzing van de opbouw van 
deze ruimtes. Het is niet van buiten te zien hoeveellagen dit gebouw heeft of 
hoe groot het is, enz. Het is in principe een massa met gaten, dat 
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Vormen van ruimtes worden aan elkaar 
geschakeld 

Zinken gevel plaat met een afdruk 

getransformeerd is tot een sculptuur. Een sculptuur dat interessante 
ruimtelijke gebeurtenissen in zich draagt. De uitstraling van deze sculptuur 
wordt naast de vorm versterkt door het materiaal toepassing voor de gevel. 
Zinken platen met een afdruk, 2m x 2m, zijn op alle gevelvlakken toegepast. 
Door het reflectievermogen van deze platen wordt het gebouw enerzijds 
opgenomen in haar omgeving, anderzijds wordt het sculpturale aspect 
versterkt. Met het zonlicht worden alle geveldelen belicht en door de 
verschillende standen van deze geveldelen, hebben ze ieder een eigen 
uitstraling richting de toeschouwer. Gevelbeeld ziet er steeds anders uit 
afhankelijk van de plaats waar men zich bevindt. 
Vormen van verschillende ruimtes gaan vlekkeloos in elkaar over, ze worden 
met elkaar vervlochten, ze worden verlengde van elkaar. Dit is tevens 
doorgevoerd in het dakvlak. 
Hoogte van het gebouw is wisselend. Sommige delen zijn 10m hoog andere 
zijn 20m, maar omdat het geheel uit allemaal verschillende hoogtes bestaat 
en op een sublieme wijze met elkaar wordt verweven, is het contrast in de 
hoogte niet al te opvallend. Er zijn geen delen die op zich een eyecatcher 
zijn, het werkt meer als een geheel dat opvallend is in de omgeving waar het 
staat. 
Het gebouw heeft geen 4 gevels maar veel meer. Elke ruimte in het gebouw 
heeft 1 of meer wanden die direct in verbinding staan met buiten. Niet aileen 
de vorm van het geheel is bepaald vanuit de binnenruimte maar ook de 
plaatsing van de ramen in deze gevels. Ramen worden beschouwd als o.a. 
een hulpmiddel om schaal van het geheel te kunnen bepalen en om naar 
binnen te kijken. Om schaal te bepalen is in de ramenpartijen een aantal 
verschillende vormen en afmetingen van ramen toegepast zodat het niet 
geldentificeerd kan worden met een schaal. In de bijlage Exterieur impressie 
is in de gevel verschil in de plaatsing van ramen ten opzichte van elkaar 
zichtbaar. Gevelbeelden verschillen totaal qua raamopeningen van elkaar. 
Sommige delen zijn vrij open, andere zijn totaal gesloten. 
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Exterieur impressie 

Het geheel geeft geen beeld van de grootte van het gebouw. Het geeft meer 
verwarring I desorientatie want er is ook geen hierarchie aanwezig van de 
plaats en manier van schakling van verschillende ramen. 
Tweede aspect hierbij is het 'naar binnen kijken'. Met de ramen is er geen 
schaal af te leiden maar dan moet het niet zo zijn dat deze ramen wel 
zichtlijnen naar binnen verschaffen waarmee vervolgens wel bepaald kan 
worden hoe de vorm van deze ruimtes is. Darmee is rekening gehouden 
zowel bij de plaatsing als bij de afmeting van de ramen. Zo worden in de 
gevelbeelden aileen fragmenten van het geheel aan gebeurtenissen binnen 
naar buiten blootgesteld. Dit is weer een van de elementen die bezoeker I 
toeschouwer I voorbijganger moet prikkelen om een kijkje binnen te nemen. 

Uitstraling van gevelbeelden naar buiten toe, dus vanuit binnen, is van groat 
belang. Zoals ik al eerder al zei, gevelbeelden zijn totaal verschillend ten 
opzichte van elkaar. Dit maakt het gebouw veelzijdig in de zin van taal dat 
gebruikt wordt bij het "aanspreken" van de toeschouwer. Zoals hiemaast 
afgebeeld, is aan het gevelmateriaal te zien dat het dezelfde gebouw is maar 
anders niet. Door de aanwezigheid van glas wordt het gebouw als het ware 
opengesteld en wordt een uitnodigend gebaar gemaakt richting 
voorbijganger I toeschouwer I bezoeker. Men wordt hierdoor aangetrokken 
wat niet gezegd kan worden voor de gevel dat bijna helemaal gesloten is, 
waarin slechts paar raamopeningen aanwezig zijn. Alhoewel het wel iets 
mysterieus uitstraalt, iets water binnen gebeurt wordt als het ware goed 
beschermd van de buitenwereld. 
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Deomgeving 
Om verder op de openheid van het gehouw op in te gaan zijn er in het 
on twerp 2 huitenroutes gei"ntroduceerd. Buitenroute noem ik het omdat dit 
voor te stellen is als een voetgangerspad dat in het park loopt. 
Een van deze routes, in de afbeelding hiernaast linkse groene lijn, loopt van 
huiten, via een trapje een loophrug hinnen. Deze loophrug loopt dwars door 
het gehouw heen. Eenmaal in de loophrug staat men in het hart van het 
gehouw: ontvangsthal. Dit is dan visueel contact wat er ontstaat en niet 
fysiek want in principe hevindt men zich nog steeds huiten. Deze loophrug 
eindigt in een trapje, dat weer naar heneden gaat, naar niveau P=o. Op dit 
punt is er een keuze heschikhaar gesteld. In het geval dat de heschouwer 
heeft hesloten meer van het gehouw te zien, is er links een ingang (P=o), 
hier treedt men het gehouw hinnen. Er is ook mogelijkheid om rechts door 
te lopen dan komt men het park weer in. 
Andere route loopt dwars onder het gehouw door, in de afbeelding hiernaast 
rechtse groene lijn. Door hier doorheen te lopen ervaart men een heetje 
sfeer van hinnen. Er ontstaan verschillende zichtlijnen naar hinnen die een 
toeschouwer aandachtig naar hinnen proheren te lokken. Eerder in het 
verslag aan de orde gekomen expositiezaal 6 (niveau P+8m) staat pal hoven 
deze route. Door de aanwezigheid van het vide is het mogelijk van heneden 
recht naar hoven, in de expositiezaal, te kijken. Dit vide loopt door tot het 
dak. Met andere woorden dit vide snijdt het gehouw horizontaal door en 
geeft de mogelijkheid op deze route om de hoogte van het gehouw te 
ervaren. 

Door middel van deze twee routes en drietal toegangen tot het gehouw 
wordt hinnen en huiten sterkt met elkaar verhonden. Deze gaan een relatie 
aan die resulteert in een gehouw dat helemaal opgaat in haar omgeving. 
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Interactie tussen binnen en buiten versterkt tegelijkertijd interactie de 
bewoners van Reeshof en het gebouw maar ook tussen voorbijganger en het 
gebouw. 
Gebouw als geheel, verrijkt met haar functie's, moet samen met haar 
context, een plek zijn waar mensen graag naar toe gaan omdat er iets te 
doen is. Context, locatie die ik heb gekozen is zeer geschikt hiervoor. Deze 
biedt mij ruimte om de gestelde opgave te vertalen in een architectonisch 
ontwerp. Een on twerp dat resulteert in een gebouw die op deze plek goed tot 
haar recht kan komen. Door alle elementen die dit gebouw vormen zoals het 
nu is, heeft het gebouw haar sculpturale uitstraling bevestigd gekregen door 
de locatie. Het gebouw biedt plaats voor o.a. de te exposeren kunstwerken 
maar tegelijkertijd wordt ze zelf, als een kunstwerk, in dit park geexposeerd. 

39 



Afstudeerproject Kunsthal 'Reeshof 

Conclusie 
Alles overziend ben ik van mening in geslaagd te zijn om mijn doelstellingen 
waar te maken. Een manier van denken, een kwestie van prioriteiten stellen 
verweven met een aantal persoonlijke fascinaties, zijn voor mij de 
bouwstenen van deze opgave. 
Ik vind het heel belangrijk dat ruimtes "werken", de ze een invloed hebben 
op mensen en de omgeving waarin deze gesitueerd zijn. Door bepaalde 
afmetingen van ruimten, relatie met de ruimten onderling, 
perspectiefwerking, licht, beweging van mensen oftewel routing, zijn 
belangrijke aspecten door dit on twerp. Hier is dan ook zorgvuldig aandacht 
aan besteed waardoor het proces geresulteerd heeft in een gebouw dat 
werkt. Werkt in de zin van de functie waarvoor het ontworpen is. 
Verzamelen van verschillende soorten mensen in een gebouw, een gebouw 
dat ontstaan is door configuratie van verschillende soorten ruimtes met 
verschillende functie te schakelen. Op deze manier worden ze dichter bij 
elkaar gebracht. Kunsthal wordt dichterbij mensen gebracht, mensen die 
zich niet bezig houden met kunst. De drempel wordt verlaagd door middel 
van verschillende aspecten, die als hulpmiddel worden ingezet om bezoeker 
van het gebouw, voorbijganger of toeschouwer te verleiden en uit te nodigen 
om binnen te komen, kunst te bezichtigen j bewonderen, kennis hiermee te 
maken, etc. Door de toegankelijkheid en het gedifferentieerde karakter van 
de ruimtes is het gebouw geschikt hiervoor. 
Dit gebouw is tevens het antwoord op de vraag naar meer faciliteiten in de 
wijk. 
Een ontwerp kan beschouwd worden als het resultaat van een proces, 
daarom is het aanvaardbaar. Een ontwerp is echter nooit af. De functie is 
vaak te reduceren tot een puzzel, die in te passen is in een bedachte 
ruimtelijke configuratie. Vorm is tijdloos, terwijl functie gebonden is aan het 
heden. 
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