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VOORWOORD 

Daze atudie heeft het ontwerpen van een museum voor 
mode:ma kunst tot onderwerp. Een wezenskenmerk van 
zo'n museum ia wel dat het ean van de weinige plaataen 
ia waar aan de kunat (-beachouwing en ook -beoefening) 
geen baperking hoeven te worden oogelegd. Dit brengt 
wel de noodzaak met zich mee van een breed skala aan 
ruimtelijke voorzieningen met elk een uitp.esoroken 
soecifiek karekter. Daze diversiteit maekt musea vaalc 
tot toonbeelden van komolexiteit, kom0 lexiteit die men 
overigena ook kan santreff en in de samenlevint: waar 
het museum ean afa0 iegeling van beoogt ta zijn. 

Bevat de ontweropdracht dua een verwij•ine nRBr on
benerktheid en komolexiteit, de twee meest bekenda 
ontwerprichtlijnen vr£18en daarantegen juist om be
oerking en eenvoud. 

"In de beperking toont aich de meaater". Het bei<rin 
"be0erking• ia echter voor tweel!rlei uitleg vatbaar. 
Enerzijds ala "het beperkt aijn•: het bij voorbaat 
niet verder kunnen of willen reiken, Anderzijds ala 
"het beperken"1 een doelbewuste sktiviteit van terug
brengen en herleiden. 

"Eenvoud is het kenmenc van het ware", In de meest 
letterli;lke zin duidt "eenvoud" o0 een niet-aamenge
eteld karskter. Dit komt dan tot uiting in een cui
vere vorm die hat kan atellen zonder enige verdere 
toevoeging, Vereenvoudiging rioht a1oh op hat vin4en 
van deze &Uivere waarachtige vorm en komt nePr op een 
beperking van de aamengeateldh•id, Evenals het bep.rin 
"beperking" leent ook "Vereenvoudigill/t" zich voor een 
dubbele uitleg. Men kan hat opvatten ala "Verailll'lel
ing•1 een aanpaesing aan een benerlcte u1tleg of een 
beperkt begrip, Dllllr tegenover staat het uitleggen vnn 
•vereenvoudiging" ale een •geraffineerdheid"1 het ont
daan zijn van vreemde, overbodige bestanddelen, 

Een on1aeumontwerper zou zich van meet af aan kunnen 
beperken tot een versimoeling, Het elterJlatief ia een 
gaandeweg benerken van de ond~rkende en aanvae.rde kom
plexi tei t, Van beide benaderingen zijn de gebouwde 
voorbeelden aan te wijzen. Van de eerste kategorie 
kwamen de ontwerpera te woratelen met niet voor~iene 
komglikatie 1s, in de andere kategorie moest er worden 
gestoeid met de komnlexiteit van de gestelde Oll/l&Ve, 

Bij het van start gae.n van dit pro~ekt (dat toen 

nog gold ala een oefening tuasendoor) waa 4• aerate 
benaderingswijze hat meeat geeigend. Ook nedat het 
projekt inmiddels de statue had gekregen van afatu
deerwerk is nog een tijdlana voortp.egaan op de inge~. 
alagen weg, Toan eohter steads duidelijker ward dat 
telkens weer nieuwe komplikatie'a bet uitzioht o0 een 
bevredigende oplossing meer en meer vertroebelden ia 
alsnoi: de overatap gemaskt nllllr de andere benadaring, 

Het nu voorliggende verslag heeft bij de nieuwe aan
pek een wezenlijke rol gaapeeld, Zo bleek hat veralag 
het aane,ewezen middel te zijn om de meervoµdige pro
blematiek te ordenen tot een reeks 46nvoudige proble
men (met daardoor een beperkte moeilijkheidsgrand), 
Bovendien voerde een verbale weergave van een probleem 
vaek dichter bij de kern van -et probleem, Bij het 
tekenen heeft men immera de mogelijkheid om alleen de 
kontourenvan bet probleem aan te geven terwi;jl bi;I bet 
beschrijven in woorden haaat onvermijdelijk is dat men 
zich uitsnreekt hoe het probleem in elkllllr zit. Bij 
het weergeven van onlossingen lijkt het tegenovarge-
at elde van toepassing te zijn, De uiteindelijke teke
ningen zi;jn in dit projekt niet minder dan het beoo.«;de 
hoop.tepunt maar ook niet meer dlUl het top;je vrn d_e ija. 
berg, 

Het versl88 r:eeft niet alleen de atappen ta zien die 
hebben geleid tot het uiteindelijke ontwer0, het heeft 
ook de ontwikkeling van een werkwijze in zich, Omdat 
aen afatudeerpro;lekt galdt a1s laatste voorbareiding 
op een beroe0apraktijk vormt hat een goede gelegenhaid 
om een houdi?J8 te bepalen t.o,v, bet vak en de beoefen
ing ervan. 

Bi;I een beroe0auitoefening is \en alagvaardig kunnen 
optreden ean vereiste, Hat aanta1 faktoren dat echter 
op de baaluitvorming een invloed hePft is, vooral door 
toedoen van sociale en techniacha wetenschapnen, aan
•ienlijk geworden. De noodzaak om tot een vereenvoudig
ing van de beslui tvorming en een be0erking van de werk
wi jze te komen is daarom evident. Een architekt sou 
zich hiertoe kunnen bedienen van formRlisme of van for
mule'a, de mor:elijkheid van volslagen willekeitr buiten 
beschouwi111t p.elaten, 

Een formalistische benadering lijkt de laatste tijd 
in steeds ruimere kri"l{ ta 911P'ea - ... Je•• •f ~evolc4. 

4 

lij .. •11 bella4ertnc ltat de beperki.DC V1lll •• •rkwiin 
laoof4All:elijlc 111 de reauttia v1111 het arobi telctollieola 
Clllt•rpc tot het (al.a .. c1e111a buohouwde) aeeat auivere 
fun ene111 Hll apel ••t vool'llllll•lijlt geoanl'leohe 
vora&11, Arallitelctuur, en 111 fei ta oolc etedebouw, word• 
a•Bi&11 ale 1&11 vers .. •ling tekena. De architektuurweten
Hhap Icon bieraH te Uggm op de lij11 van de seat.ottell:. 
De Talcu1toef811ing lam zi;ln .. baohte11;11ce -1ran11rt-.-.....i
le11, ·bu4e11 ... t h•t Tar1e4m bli;lve11 111te1tt. v .. 1 .... 9114 
ia in 4it verban4 4• cr•tighei4 waara•• vooral. uit 41verae 
kl .. aioiatiaohe bronn811 wordt geciteerl, 

Bij •m .itenatlne llaaAari.Jl&•v- lae1J;·rall:tk•.,..,., 
4• HJHlridDC vooral . Hell:eD~ta ,..,.terugbr911&eD v1111 het 
architektolli•oh 011twerpen toil llijn aeeet zu1vere pd
te. •- HJ. Ian I• ••••nt1e van hat Tall: oogm te vatt811 
in de •-enhanam tueaen 4• voorkomen4e faoetten, De 
•1111en>uuicea Hl aen willen beaohri;lven aan 4• hall4 T91l 
uniT•r••l• •oh-•a. Hat hanteren van •oh-'• vraqt 
oa verregallll4e abatralttie, 4• konlr:rett•erillC 11gt 111 4• 
u1t .. rking V1lll de •oh-·a. Ook bier lie' er eea bran 
va iaapiratie 111 4• architektuurprodukti• uit Hn 
Tar verlellen, De 4ri;l:t'Yeren bij de valcbeoef.aine en 4• 
ri;lltdoa aan a1111enluulgen4e ontwerpfaoethn laten Iii.oh 
bier 1-ra goe4 geweanrorlen, In de huidige aUuatte 
heeft 4• toen-•nd• •te van komplacl.teU tit beel4 
Tertroebel4, De groeiende aogelijkheden oa deH lcoaplezi
tei t on4er lcontrole te krijgen bieden llaar&11tegen weer 
een punt van baaoe4igiq: (en nrtlel4ering). 

Hat 1a de vraec of bei4e benaderingen lnderdaall. 110 
lijareoht t••DOvN' ellcaar .taan.ala bierboven b•zehr•
Ten, Yan belang ia laoe men h•t on4eraohe11 UDbraJI&'; 
tuaaen "Yora• .. ·~ol'llllle•. In hail he4en4a.... jargon 
apreelr.t aen voornaaeli~k overnvora• wannear aen een 
uiterl1~ke vona bedoelt, Ken lean eohter ook Tllll vora 
•11rekea ala aa een 1nnerli3ke Tona be4oelt, Hll Tora 
41• voonl. 1• opgebouwd uit regale an llaeroa in het 
apraalrgebruilc el.a •fol'llllle• wor411 omaohreven. Bell 

vierke11t la ••n vora evena1a ••n bol, een aonate, •• 
llmeriolc, een eptonie an een roaen. Keeetel 1• hat 
de varatrengeling van innerlijlce en ui tU'll~lc• Tora 
waar aen naar Al atrev811, 

Ia het in 41t veralq beaohrev811 pro3•1ct heeft P811 
van de bovengenoead• oTerwegingen al v~ het all-



eerate be1in een rol 1••p•el4, De be111U1two~ing blealt 
vaek te voleen op een betnklcelijk o--.t 1111altn 
naar 1al11•n4• vomen. Oil 41' 1oe1ten te vv1...itk•Ujken 

WBll detotale oroblematiell: op~ .. plitat in ••n croot aaa
tal afcon4erlijka vr&&£11tulcken,Ooloasing•n voor 4••• 
vraagatukkan warden nHrplec4 i,D .patftnea vu •terk 
uiteenlopende aard. Uitt1n4•11jk ia er een ~..rp tot 
atand gekomen dat op en .over a1le niveau'• beat .. t uit 
aen ordfllnin& in patronan. Hierbij i• ll•t nl so dat 
naast de formularing van o-oloanncen het etellen van 
een probleem ataeda meer aan4aoht kraeg, lo kon 81' 

B'Prake cijn van een archUektoniaoh probl•- voor le 
uitwarking van een bouwlcun4i1• oplo•eing (en ner 
omgekeerd). 

Het beetamnelen van a:rchitektuur tot hoofdaaltelijk 
een srateem van tekena blijtt een ometrelen Hl&k. llo

galijk ia daze omachrijvinc mHr gereohtvaar«ic4 -
near ce betrekking heeft oo hat in 4111 projaltt ont
vangen on4erwi;la. Velerlei taltena sijn er i~ 
door de begalaiding 1•1evan. Some waa er hat eakele 
zinnetje, voldoende voor de becieliD& van een heel 
verhaal. Soma was er ook die uitvo,rige be•pr•killC, 
voortgekoman uit de noodcaalt om ttn enkele fol'lllllerin& 
bij te etallen. Hoe vereobillen4 ook, beid• oaetllD4i1-
heden vormen onvermijdelijk een deel uit een onloa
makelijk geheel, Ban diepa erkentelijkheid gaat clan 

ook gelijkmatig uit naar allen die in dit 'Pl'Cj•kt bun 
bijdrage bebben galever41 naar Ton Rutten, 1l'Ullc Sohot 
en Jan Thijs Boekholt voor het leveran van de onontbeer
li~ke nragmatiek, naa:r mevrouw Verburgh en Jam Luring 
voor het verrijken vm hat projekt met een onv•l'lllO•d• 
semantiek en naar profeaaor Bax voor het aanreik•n vm 
een hat geheel omvattende a7ntaxie, 

• 
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STUDIE VAN FENOMEEN MUSEUM 

!NLEIDING 

De taakatelling van 11111aea blijkt een gakomolioeerde 
aangelegenheid te sijn en niat allean binnen de au• 
eeumwerald aanleiding te vormen tot langlopende dia
kusei a 'e. Daze diakuaeie'a aoiteen &ich niet anll:el 
toe op de vraag welke funktie'a een 11111aewa heeft te 
vervullen. Ook over de wijse waaroo aan de tunktie'a 
uitvoering moet worden gegeven looen de meningen soma 
stark uiteen. 

Aan de hui4ige stand van &aken ging een ontwikkeling 
voaraf die de meeete muaea aen totaal an4er gesicht 
heeft gegeven, De musea die •ich bawegen oo hat ter
rain van de madame (eigantijdee) kunet kregmi an 
lcrijgen daarbij tevena ta maken mat de anal om zich 
been grijoende ontwikkalingen in die kunet, 

Va~e musewugabouwen·blijken al 4eze ontwikkelingen 
n'et on de vaet ta kunnen volgen. Dit reaulteerda in 
Nederland in tel van verbouwin,o:en en (meestal) beoark
te uitbreidingen. Ook het Van Abbemueeum geeft ean 
dergeli~k beeld te zien, 

In hat navolgende komt hat funktioneren van muaea 
nader aan de orde. In de baachouwing komen aobteraen
volgene bet museum in hat algemeen, bet mueeua voor 
moderne kunst en hat Van Abbemueeum &Rn de orde. Ook 
zal warden aangegevan welka eisen men zal moeten 
etellen .aan de huidige (en toekamstiii:a) muaaumbouw. 

Mus EUii EN T A A K S T E L L I N G 

A l ii: e m e e n 
Door de tijden hee blijken de mueea zich ta richten 

oo de vervulling van •4n of meardere.van de.volgenda 
taken: Verzamelen, Tentoonetellen, Edukatie en Dianet
verlening, Per tijdvak en ner museum bl~jken er forae 
aksentverschillen te kunnen ontraden. Behalve deze 
verschuivingen voltrok zich tevens een tandana t0$ 
steeds verder~annde snecialisatie van bet terrain 
waaro11 een museum zich bezig houdt. Hadtien de eerete 
muses werkeli~k van allea en no~ wat binnen bun muren, 
van huidiP.e musea is bet niet ongewoon dat ze aich 
toelepp.en on uitsluitend f~n enkel genre. 

De keusa voor een beoaald takenoakket en de afbakan
van bet werktarrain zijn goaddaele beca1en4 voor de 
•oorcieningan die het museum nodig beeft om te Jcu:nnen 
tunl<tioneren. Daarbij 111&g lliet uit bet oog wordan 
Terloren dat de •-•netalling van bet takan"O&kl<et nog 
Toortdurend aan verandaring andarhe•ig ia en dat een 
mueeumontweroar •ich due niat geheel sal mogen vaat
leggen op de eituatie ten tijde van de aodracht. 

Par voorziening die een 11111aewa aan (ook al) beoaald 
oubliek te biaden heeft sijn foraa maningeverachillan 
garecan. De diskuesie rondOll het oreeentatiabelaid van 
11111••• voar modern• kunst krijgt in aen volgende 
caregraaf nadere aandaobt. 

H • t o n t a t a a n v a n m u e e a 
Van aen museum was vcor bet aeret sorake in hat 

Florence van de lladici. Nog daarvoor was de term al 
jn gebruik bij Romeinae verzamelaare. De term zelf waa 
oJitleetld aan het anti eke "Moueeion" van Alexandril, 
een wetenechaooelijk inetituut wear oo aystemstische 
wijze alla taenmaale beechikbare gegevene oc aller
lai terrainen 1'1lren bijeengebracbt. De aerate muaaa 
in'iarooa vormdan een eoortgelijka encyclonedie in 
voorbeelden van zawel voortbrengselan van de natuur 
ale orodukten van meneelijke arbeid,_In wazen zijn de 
aerate ausea niet meer den aen enigezins gaordende 
Tet'illlaeling. De 1ntro4uktie Tan de tentoonstellinga
tunktie vindt cleats in 1683 wannaer in Oxford een 
univeraela kollektia voor een (selekt) oubliek toe
gankelijk wordt gamsakt, Een eeuw later zijn aok de 
grote hotkallektie'a van Wenen, Parije en Madrid ooen
baar. Behalva het oreatige soaalt bier voor het earst 
de ovarwaging dat bet zinval is om jonge kll.natenaars 
kannie ta 1aten nemen van de voorbanden zijnde kunat. 
Teaalfdertijd (ca. 1785) warden er in Amerike mueea 
geeticbt zonder adt er al een kollektie bestaat, Met 
bun pedagogische onzet vormen ze centre van kennis, 
kultuur en bistoria t.b.v. de gemeenAchao die •• in 
stand houdt, Het aerate museum dat sneciaal werd ga
bouwd ala aen kunstgescbiedenie in voorbeelden was 
hat Altes lluaewa in Berlijn (1830). 

Aan bet einde van de 18-de eeuw is in Nederland de 
Stadbouderlijke kollektie, in Den Haag bijeengebracht, 

de eniga omvanl!l"ijke verv.amaling, Daarnaaat worden 
door de burgarij (meer) watenechaooelijke verzamel
ingen aangelegd. Daza sijn gerioht.oo een verbraiding 
onder aen groat oubliek van de nieuwate insiohtan, 
Uit dit strevan kamt in 17Q8 in Haarlem •e lands 
earsta auenbare "'1aeua voart, 

!let de komst van de Praneen vardwijnt aen groat deal 
van de stadhouderlijke kollektia near Parija. OYer
gebleven acbildarijen worden door Lodewijk Naooleon 
ondargebracht in de National• Kanetgall•r'7 ao Huie ten 
Bosch, en varvolgena in bet Kaninklijk llueeua te 
Amsterdam. Dit museum ia gelilerd aan de AJ<&damie voor 
Schone Kunsten an stelt naaet het oude 111&teriaal ook 
regelm&tlg warken van jonga lcunetenaara ten toon. 

Na de Pransa oeriode worden de uit Pranlcrijk tarug
gekeerde schilderijen oogesnlitst over meerdare kol
lektia•a die terechtkamen in varecbillende plaataen in 
bet land. Dit betekende de stichting van enkela nieuwe 
muses. Ook ontataan er nlaatselijke muaea door eaman
werting van lokale oudheidkundige verenigingen met de 
beetuurderen. In Den Haag an Amsterdam beraiken ver
enigingen tar bevordering van een stedali!ke kollaktie 
moderne kunst de stichting van een museum (in Amater
dam hat Stedelijk llusewa). Ook ontetaan in de 1q-de 
eeuw enkele muses dankzij de nalatanschao van een 
kollektie (o.m. Bo;ymane te Rotterdam). 

M u s e a v o a r m o d e r n e k u n s t 
Tot in de 1q-da eeuw was bet ongabruikelijk om werk 

,van eiii:entijdae kunstenaara in de muses on te neman. 
Wai hadden 'kunstP.naara de mogeli.ikheid om ta exnoseran 
in de aalons.(tijdeli!kP tentoonstellingen). Pas in 
1816 wordt in het Parijs' Palaia du Luxembourg een mu
seum in,o:ericht met werken van nop.: in leven zijnde 
kunstenaars. In Nederland i" de ·i tuatie eender. De 
"ta<lhouderli.ike kollektie bevat geen enkel ei,o:entijds 
kunstwerk: men hP.chtte daar niet de minste waarie aan. 
Onder Lodewi.ik Naooleon exnoseert hat Koninklijk Mu

seum ( Dampaleia in Amsterdam) van t1jd tot ti,1d kunst
werken die Zi.in genroduceerd on d· Akademie, en dua 
moesten gelden als ~P.elnagde voorbeelden van Naooleons 

kunstoolitiek. Ook beoo?<le de koning de kontinuiteit 

t 11ssen oulfe en eipenti~<ise kun~t zichtbaar te maken. 
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Later kreeg, naar hat voorbaald van hat Palai• du 
lAlxembourg, modarne kunat ean vaat onderkomen in hat 
HaarlamBa Paviljoen Welgalegan. 

In de 19-de eauw i• hat vooral de burgerij die aich 
hat lot van de modarna kunat aantrakt. Golden voorhean 
kunBtenaara ala uitdragera van algamean galden4• 
ideeln an waarden, vanaf de 19-de aeuw ward Jrunat 
Bteada meer omwilla van de kunat zalf baoefan4. Toan 
daarmae hat ontolooian van de de oersoonlijke kwali
tei ten van een kunstenaar steads belangrijker werd was 

.hat een logiach gevolg dat mat name nartik:uliaren zich 
gingen ooweroen ala hoedera van kunstenaar en kunat
baachouwer. Na varlooo van tijd ward in menig geval de 
taak overganomen door orovinciale of gemeentelijke 
overheden omdat &a voor de oartikulieren te awaar werd 
De Rijkaoverhaid, althana de Nederlandaa, haeft zelden 
aen aktief balaid gavoerd on hat ~ebiad van de moderne 
kunet. 

Van de toenmaliga modern• kunet kwam ean overgroot 
dael tarecht in oartikuliera kollektte•a. Enl<ele mu
aaa van modern• kunat danken hun bestaan aan hat feit 
dat een kollektie ward nagelaten aan een gemeenta oo 
voorwaarda dat de kollaktie aen behuizing kreeg.(fodor 
in Amsterdam). Vaak vormde bij latere aankODen van een 
museum de aanvangskollektie het uttgangaount. 

Het instandhouden van een kollektie ta niet helemaal 
in overeenstemming met het wezen van een museum voor 
moderne kunst omdat geen enkel kun•twerk eigenti~da 
kan blijven. Zo werden in het Palaia du Luxembourg na 
het overlijden van ean kunstanaar diena werken overga
bracht naar hat Louvre. In Nederland belandde de ver
zamaling van hat Paviljoen Welgelegen na verloon van 
tijd in zijn geheel in het Rijksmueeum. Stemt een mu
seum zijn beleid af OD de reeds verworven verzemeling 
dan verdwijnt een doelstelling die vroeger gold, name
lijk het stimuleren van eigentijdse kunstenaare. Olli 

toch eigentijdse kunstenaars onder de aandacht van het 
oubliek te brengen gingen musea ertoe over om naaat de 
verzameling ook tijdelijke tentoonstellingen te houden 
Enkele later geetichte musea (Bre~a, Amersfoort) hou
den zich uitsluitend bezig met tijdelijve ex~ositie's 
en zien af van kollektievorming. Venwege h•t ontbreken 

van een verzameling is men niet altijd geneigd ~eze 

-----5tud1e van Fenomeen mu5eum---

instellingen ta betitelen ale mueaa. 
MomentAel zijn er naaat de mueea nog andere inBtel

lingan die mod•rne kunat bij het 1111bliek breng!lll (•olDB 
zelfa in meer lettarlijke zin)1 kulturel• centra, uit
le•nce~tra, acholen en kunatenaarakollektieven 41• 
soma gewoon on atraat onereren. Het aantal middelen 
waarvan de huidige baaldande kunet zich kan bedianen 
is erg groat. Ook zijn er meer aedia om de kunat te 
verbreiden. In dit grote akala zal aen muaeWD voor 
moderne kunat zijn eiaan olaata aoeten weten. Behalve 
de zorg voor de eigen varzameling an de verzorging van 
tentoonstellingan blijken voor de huidiga muaea voor 
moderne kuruj,t taken ta zijn·. ••&&illegd OD hat gebied 
van de adukatie en dienstverlaning. 

B e h e • r v a n d a v e r z a m e l i n g 
De aerate musea waren in wezen verzamelingan die on 

de een of andere manier waren geordand en inzichtelijk 
en toegankalijk waren gemaakt. Het etreven naar vol~
ledigheid was verraweg de voornaamsta doeletelling. De 
aanwezigheid van de objekten was het belangrijkate: de 
eerste muaea hadd•n nog hat meeste weg van ietwat ruim 
o~gezetta d6n0ts. 

Ook de meeete mueea voor moderne kunat hebben hun 
ontstaan ta danke~ asn ean versamelill8. Enerzijda om 
dankzij het initiatief van nartikulieren de vorming 
van aen kollektie mogeli~k te rnaken, andersijda om aan 
de geMeenschaD geschonken kollektie'a te kunnen huia
veaten. Na zo•n begin groeida de kollektie geetaag 
verder1 hetzij door eigen aankooen, hatzij door 
achenkingen van kunstenaare of verzamelaara (solll8 ge
daan uit belastingtechniscge 00P,111erken). Vaak zijn hat 
toavallighedeh die de samenstelling van een kollektie 
hebben beDlald. 

Voor de meaate muaea is het te kostbaa~. ~aworden om 
de aanvanyaverzamelinR nog veel verder ui~· te breiden 
'elfs verwarving van warken van jonge vealbelovende 
lrunRtenaara iA al een moeilijke zaak omdat vaak een 
l'eter ingesneelde kunethandel de nri,izen in snel 
tP.mno omh~oP. weet te drijven. 

Voor een doel'118tig verwervinpabeleid moet een museum 
kunnen beschikken over een breed skala aan soma zeer 

snecifieke kennis. Hiertoe heeft hot een aantal dee-

kundigen, veelal kunethiatorici, in dianst. SomB kun
nen dese beachikken over een in de loon der jaren om

vangrijk gewordan hoeveelheid archiatmateriaal. Hat 
archiaf wor4t·doorlooen4 aangevuld, on4er maer met 
(ook buitenlan4aa) neriodiekan. 

Werkan uit de verzameling vorman ondarwern van we
tenechappalijka atudie. Ook de ordaning, indeling an 
katalogiaering van de verzamaling alemede de beschrijT 
Ying van de kunatwarkan (catalogue raiaonn4) behoren 
tot hat wetenBohaC11•lijke wark. 

Hot beheer van de versameling heaft naaat een weten
echaopelijke ook een meer oraktisohe kant. Zo ia er de 
behoefte aan bevailiging tegen diefstal, inbraak, van
daliame en aogelijka kalamiteiten zoala oorlogsgeweld 
an brand. Ook een draigande aantaeting door de tand . 
des tijda vraagt om de ga•igende voorzorRsmaatregelen: 
weghoudan van dagl~cht en ineekten, handhaven van een 
konetante temoeratuur an luchtvochtigheid. 

Ondanka alle sorg sijn beachadigingen niet uit te 
eluiten. Ook krijgt hat museum niet alle nieuwe aan
winsten geheel ongeachonden in handen. Dit houdt in 
dat er in het museum een ruimte voorhanden moet zijn 
waar van tijd tot tijd een restaurateur zijn werk naar 
behoran kan varrichten. OVerigena beataat er, met name 
voor klainere mueea, de mogelijkheid om het restau
reerwark uit ta beeteden. 

f a n t o a n a t e l 1 1 n g 

Oelaidelijk aan is het houden van tentoonstellingen 
gaworden tot de belangrijkete aktiviteit van de musea. 
Aanv&nkelijk getrooatta men zich weinig moeite om een 
tentoonBtelling, afgezien van de inhoud 0 voor het nu
bliak aantrekkelijk te makan. Publiekevoor•ieninRen 
ontbrakan en de nreaentatia kreeg geen aandacht. De 
bazoakera bawogen zich tuaeen de oneengehooDta k:unet
werken. Soma warden, o~ verzoek, voor een bezoeker 
werkan tevoorechijn gehaald om.een betere beschouwing 
mogalijk ta IDBken. 

De houding tegenover de verzorging van tPntoonstel
lingen veranderda toen het belanR van de tentoonstel
lingefunktie toenam. Elk kunetwerk kreeg een ei~en 
hoeveelheid ruimte1 de bezoeker had voortaan de r,e
legenhaid om hat kunstwerk vanaf een afstand en los 
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van andere kunstwarken in ogenschouw ta nemen. Dit 
betekenda wel dat er, binnen hatzelfda gebouw, aan
zienlijk minder kunatwerken on hatzelfde moment ken.
den worden gelxnoaeerd. Veel kunatwerken Yerh*iaden 
daarom naar al dan niet gatm'IJX'oYiaaar4e d6o&truimtan, 
De wetansch&noelijk• star was voortaan Yoor ean groot 
deel van zijn_ werkzaamheden aangewezen oo daze rutm:. 
ten. OVarigens noooten ook overwegingen m.b,t. de 
koneerver1ng tot oeslag in d6~0ta Yan beoaalde werkan, 

Behalvs utt werkan uit de eigan kollektie gingen de 
muaea voor moderne lrunat ertoe over om exnositie'• 
aamen te atellen uit materiaal van buitenaf, In bet 
begin etelde men nog daarbij dat dit materiaal betrek
king motet hebben on de aigen verzameling, later heeft 
man daze beoarldng laten varan. Dit resultaarde in een 
Rrote varacheidenheid aan onderwarnen an toeganaat ma

teriadl, Diantengevolge ging men ook maer eieen atel
lan aan de tlexibiliteit van tantoonatellingaruimten. 
Vaak sou daze flexibiliteit op een enigazins overdre
ven manier totstand warden gebracht. Vele muaea kregen 
er aneciaal voor de wieaelende tentoonstellingen een 
grote hal bij die mat oanelen was in te richten. 

Al nsargelanit bet onderwero van een tentoonstelling 
kan een museum aich richten on aen beoerkt dan wel op 
een seer breed oubliek. Sommige exooaitie'e beogan een 
volledip,heid te•bieden die men nergens anders zal lrun

nen aantreffen; andera tentoonstellingen zijn eroo ge
richt om bijvoorbeeld een vergeli~king mogelijk te ma

. ken tuaaen twee kunatenaaratemoeramenten of tijdoer
ken. De toelooo naar tentoonstellingen kan varilren 
van een kleine groe" belangstellenden tot zeer grate 
nublieksmaasa•s die ook gevoelig zijn voor hat toe
rietieche aanekt, 

Sommige tentoonatellingen krijgt een museum kant an 
klaar aangeboden, in andere gevallen zorgt een museum 
zelf voof de aamenstelling. Ook i• hat 1i'J.et ongewnon 
dat meerdere musea gezamenlijk een ex~oeitie on ~oten 
zetten. Het hebben van in- en uitgaande tentoonstel.
lingen roeot ook de behoefte on aan voorzieningen 
t.b.v, ex"editie en tijdelijke ooslag, 

De inrichting en vormgeving van tantoonstellingen 
komen later in dit verslag nog aan de orde. 

Bdukatie 
Aan hun wetenschan"elijke dienat hebben de meeate 

aua•a een edukatieve dienat toegevoeg4. D••• richt 
zioh niet alleen o~ het bijbrengen van kenni• over 
kunst en kunlltenaara. Ook de waarneming u·-ner.taa 
van kunst 4oor hat oubliek vormen een deal van het 
werkterrein. 

De aerate groeo waarvoor he~ mueewa een edukatieve 
tunktie heett geba4 waren de jonge kunstanaara. Daze 
werden in de geleganheid geeteld om in hat museum 
werkan ta komen kopilren. 

EdukatieYe aktivitaiten t.b.v. bet grate nubliak 
namen een aanYang aat hat verzorgen door het mueeum 
van rondleidingen. Later ginc men er ook toe over om 
tentoonetellingen met een stark edukatief karakter in 
te riohten. In enkele musea verachenen kreatieve 
werkolaateen·waarin hat publiek terecht kon voor aen 
aktieve kenniam&king met de beeldende kunst. 

Momenteel vormen kleutera en acholieren wel de be
langrijkate groan waaron de edukatieve dienaten zich 
richten. In tegenatelling tot de Angelsakeieche 
landen beataan er hier geen aneciale kindermusea voor 
beeldende lrunat. Wal zijn in diverse Ne1~rlandee musea 
ruimten geschikt gemaakt voor het geven van museumles
sen. In 1ZUlke lessen wordt, meeatal met behulp van 
audio-viauele hulnmiddelen, aandacht ba~teed aan 46n 
beoaald kunstwerk, aan een stuk kunatgeschiedenis of 
eoms aen nog algemenere zaken. In aommige gevallen 
zijn de lessen gekoooeld aan een rondleining door het 
museum. Ook met museumaoelen of kijkeoelletjee tracht 
men soma de kinderen (nerceotuele) vaardigheden bij te 
brengen. In enkele muaea kunnen bezoekers hun kinderen 
ltwijt in een crlche die ia ongezet ale kreatieve werk
olaats. Ook buiten het museum atellen museummede
werkera in menig geval hun diensten ter beschikking, 

Hat oo~erk waarmee de mueea zich be~even hebben on 
het edukatieve vlak was steeds sterk variUrend. Ho~ere 
bewustwording, emaakVerheffing en bevordering van de 
recentieve lrunstzin waren dearbij de termen die de 
oretentie'a moeaten aanduidPn, 

D i e n e t v e r 1 e n 1 n g 

Naarmate het steeds meer de tae~ van de gemeenRr.hnn 
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werd om de mueea in stand te houden ging men een 
grotere mete van dienetbaarheid van die mu•ea steed• 
vanzelfsorekender vinden. Die dienetbaarheid batrof 
ePn vergrote toegankelijkheid en een bereidheid om 
materiaal uit de verzameling, kennia en faoiliteiten 
beschikbaar te stellen. 

De vergrote toegankelijkheid houdt in dat hat ou• 
blisk behalve in de •x~ositiel'llimten ook tereoht moat 
kunnen in de museumbibliotheak, in de d•oOts (al den 
niet on afaoraak) en in de arohieven. Ook verwacht man 
enige mate van aanaoreekbaarheid van de in het museum 
vertoevende deskundigen. 

Bi~ de beechikbaarstelling van materiaal valt te 
denl<an aan de uitleen van (de minder belangrijke) 
werken uit de verzameling of aan deelname in klein
echalige tentoonetellingen in de wijken (al dan niet 
mo bi el: "kunstkarren•, "ex .... otainera"}. 

De hoeveelheid kennis die ~innen de musea aanwezig 
is bij de deekundigen en ligt o"geslagen in de archi•
ven is aanzienlijk. Behalve in edukatieve cin kan ken
nisoverdracht ook olaataVinden wanneer het museum een 
adviserende rol vervult, bijvoorbaeld ale anders in
stantie's een kureus of ex~oaitie aamenstellen. 

Om zelf een versoheidenheid aan tentoonetellingen te 
kunnen verzorp,e?llhebben de musea zich tal van facili
tetten verworven, uiteenlooend van eenvoudige attribu
ten ale sokkels en oanelen, audiovisuele hulomiddelen 
tot zeer geavanceerde lichtinstallatie'a en ruimten 
met een aummum aan teclmiache voorzieningen. Veel van 
deze faciliteiten zijn aleohta bij tijd en wijle in 
gebruik, zodat ook uitleen daarvan tot de mogelijlche
ten behoort. Door de'ruimten met uitgebreid• teohni• 
ache installatie'a beaohikbaar te stellen aan kunete
naara worden deze in ataat gesteld om orojekten te 
ontwikkelen die zonder dit aoort voorzieningen niet 
van ne grond zou1en kunnen komen. 

P r e s e n t a t i e b e 1 e i d 
Met het funktioneren van de musea verandert ook de 

relatie tussen museum en oubliek. Diverse kommiaaie'e 
hebben zich in het verle.den geboFen over de vraag hoe 
de musea hun (het) nubliek bet beste zouden kunnen be
naderen. In de jaren twinti~ ~ingen er etemmen on om 

zoveal mogelijk ta doen voor de meneen die, uit zich
zelf, het muaeum al kwamen becoeken. Dertig jaar later 
waa het ••n veelgehoorde aanbeveling om tooh vooral 
•oveel mogelijk ae1111en naar het muaeua toe ta halen, 
•o .. nteal beataat bij de 1111aea de 1111aea voor aoderne 
INllmt het inaioht dat.men •ioh het baste Iran beoerken 
tot i~ormering van een 11Ubliek dat al enigacill9 ia 
getntereaaeerd. Dit hoeft niet te betekenen dat de 
auaea niet on een wervende menier de aandacht oo hun 
alctiviteiten souden mogan veatigen. Ook het uiterlijk 
van da 111>.aeumgebouwen mag een uitnodigende ooenheid 
tantooneprei4en, Onnodige drempela, coals die vroeger 
warden gehanteerd om de verhavenheid van het museum 
•••r te .. van; cijn daarbij uit den bose. 

Ia ••n het over dese uiterlijke oreaentatie in grote 
lijnen met elkaar eens, veal minder overeenatemming 
beata.at er binnen de.muaeumwereld wanneer de relatie 
kunet-auaeum-oubliek in het gedin~ is. o~vattingen 
over deze relatie zijn beoalend voor de inrichting 
van tentoonetellingen maar ook voor de eisen die men 
atelt aan nieuw te bouwen muaea. Het twietount ia of 
de bemid4elende rol die het muaeum aneelt tussen 
kunet en oubliek oaaaief of juiat aktief moet sijn. 
De tegenstelling komt duidelijk aan hat licht in een 
oolemiek uit 1q75 tuaaen twee gewezen direkteura van 
het Van Abbemuaeum reso. Mr. De Wilde en Ir. Leering 
seals moge blijken uit de volgende citaten1 

'Hee museum is een der schaarse p/ekken in on
ze samenleving, waar de kunst volledig vrij kan 
zijn in haar contact met de beschouwer. In het 
museum wordt haar geen andere taak gesteld 
dan zichzelf te zijn. Hee museum vindt een van 
zijn bestaansredenen in de vrijheid en bescher
ming, die het aan de kunst verschaft. Het dient 
de kunstenaar a/le kansen te geven om het pu
bliek van zijn visie te overtuigen ( J. Het mu
seum is dienstbaar aan de kunst, de kunst is 
niet dienstbaar aan het museum'. 

'De vormgeving dient te passen op de redactio
ne/e bedoelingen van het museum, die op hun 
beurt weer voortvloeien uit de ingenomen stel
lingname. Maar de duidelijk herkenbare stel
lingname biedt het publiek op zijn beurt de mo
ge/ijkheid de redactionele bedoelingen van het 
museum te toetsen op hun geldigheid. En dan 
is het publiek met /anger consument en z6 
wordt het museum, a/s een van de informatie
media op cultureel gebied, dienstbaar aan de 
vorming van de openbare mening'. 

ln ie vieie van De Wilde fungeert het museum ala een 
neutrale achtergrond i.b.v. het kunstwerk en biedt het 
de bescbouwer de mogelijkheid om zoveel mogelijk 
alleen te zijn met het kunstwerk. Elke vorm van af
leiding ia daarbij in wezen uit den boze. De ruimten 
in het museum moeten zelf zo ono~vallend mogelijk zijn 
en de bezoeker zo min mogelijk in zijn waarneming be-
1nvloeden1 l(rijae wanden zonder versieringen of oatro
nen. Zo er al een toelichting oo een kunstwerk gegeven 
moet worden dan gebeurt dit on een ge~aete afatand van 
het kunatwerk. Ook afleiding van buitenaf is •••r on,, 

1P.ewenst •. pf het nu gaat om om geluidan vanutt een be-
lendende ruimten of om het zicbtbaar zijn van een 
straatbeel4. Een swaar aksent komt te liggen on de in
di vi<l»ele waarneming1 toelichtingen moeten daarom so 
aummier mogelijk aijn terwijl het 111Bximaal mogeli~ke 
wordt gevraagd t.a.v. de verlicbting. 

De benadering van Leering stelt behalve aan h~t ge
bouw ook eiaen aan de muaeumstaf. Dase ataat immera 
voor de oogave om een tentoonatelling anders dan tot 
een vrijblijvend overzicht ta maken tot een doelbe
Mlste kom~oaitie. Elk ongenomen kunatwerk vormt een 
deel van bet grote geheel. OVeri~ens hoeven niet uit
sluitend kunstw~rken deel uit te maken van de tentoon
stelling1 ook alledaagae voorwernen kunnen er een rol 
in e~elen, eventueel met de bedoeling om de tentoon
stelling alleen maar te "kleuren•. Ook geachreven 
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teket en audio-visuele uitleg kunnen in dit soort ten
toonatellingen een belangr1jke olaats innemen. Van bet 
muse11111gebouw wordt Yerlangd dat hat een uitgebreid 
skala aan tentoonetellingamogelijkheden heeft ta bie
den1 van de museumstaf dat &e de•e mogelijkheden 
ootimaal zal weten ta benutten. 

Omdat bij de laatate benadering in starker mate een 
edukatieve doelatelling aanwezig ia verolicht hlrt mu
seum zich tot hat bieden van een veelheidcaan o~tieken 
omdat hat anders sou kunnen worden tot een inetituut 
van indoktrinatie. 

HET llUSEUK A L S BBDRIJP 

Algemeen 
lohter bet museum zoals dat te,,~nwoordig onereert 

gaat een omvangrijke bedrijfsorganisatie echuil. Dst 
hat oubliek daar meestl so weinig van merkt komt door~ 
dat in de meeste muses de bedriJfsruimten si;n wegge
stoot in de verloran hoeken van hat gebouw. Ben gebrek 
aan ruimte en daarbij de bereidheid van de museumstaf 
om genoegen ta nemen met ondermaatee werkruimten zijn 
~aaraan debet. Dit neemt niet weg dat voor het werken 
aan verzameling en tentoonetellingen, het ontvangen 
van nubliek en ook de overige dienetverlening de 
ruimtelijke akkomodatie voorhanden moet ztjn. v~or een 
doelmatig gebruik van daze akkomodatie (en de erin 
aanwesige faciliteiten) verdient oo~ de olaataing 
daarvan binnen hat totale komnlex de aandacht. 

W e r k & a a m h e d e n Y e r z a m e 1 i n g 

Ben aerate verantwoordelijkheid van de muses ie de 
inatan4houding van hun verzameling, Brvan afgezien dat 
de benodigde ruimte ertoe zou ontbreken ia bet uit •en 
oognunt van konservering ongewenet om de verr.amelin~ 
doorlonend te ex~oseren. Het ie deerom in de musea 
voor modenie kunst gebruikelijk geworden om grote de
len van de verzBllleling ongeslagen te houden in soeci
aal daartoe ingerichte d6o&tru1mten. In deze d6D0ta 
beerst een konetante temoeratuur (16 k 18 p.raden). 
Ook de luohtvochtigheid zal er geen grote schommelinP.
en mogen vertonen en meestal ligp,en o~ een niveau van 

60 nercant. Een direkte verbinding met de buitenlucht 
ie ongewenet, ook al omdat dan insekten souden kunnen 
binnendringen. Wanneer hat belang van een goede kon.
servering groot is sal een a11maatabeheerei114rdinstal
latie onontbeerlijk •13n. 

Omwille van een effioilnt ruimtegebruik zijn aohil
derijen46u0te tegenwoordig ingerioht met schui:Crekken. 
Dit &ijn vlakken van metalen gaaa welke sijn baveatigd 
aan galeideraila die on onderlinge afatanden wan entg• 
decimeter• aan het olafond &itten, Prenten, etaen, 
aquarellen e.d. bewaart men liefst in afgeeloten kaet
en. Dit soort kunetwerken &ijn dermate gevoelig voor 
aantastinK dat bet ongewenet is om •• voor langere 
oerioden uit die kaeten te halen. Van akulutuur, met 
name in eteen en metaal, behoeft de koneervering de 
minste voorsorgsmaatregelen, Some ie het niet eene 
nodig •• stofvrij in te uakken. 

De hoeveelheid in d61>&ta ongeelagen materiaal neemt 
nog steeds gestadig toe. Het ie den ook niet vreemd 
dat er steeds meer stemmen oogaan om de muaea althane 
een deal van hun bezit weer te doen afstoten. Voor de 
toeko•et ia een verkoonafdeling van de d6n0ta een r•
ele mogelijkheid. Momenteel is bet al gebruikelijk om 
werken uit de versameling voor korte duur maar ook 
eemi-nermanent uit te lenen. 

In de d6n0ts bevindt sich veel materiaal dat onder
wero van studie ia, onder meer bij de eigen kunethi
storiai, Dier neraoonli~ke werkruimten kunnen het 
beste bij de d6~&truimten gelegen &ijn. Bij het nu-

. bliek zal er belangetelling beetaan om de orenten, 
etsen en a~uarellen te kunnen komen -ezichtigen. Dese 
zullen in gewone tentoonetellingen immere zelden te 
zien zijn. Ben orentenkabinet cal dan meer ingericht 
moeten zijn o~ de ontvangst van nubliek dan een echil
deri jendfo&t. 

Hat ambachtelijke werk dat aan de kunetwerken wordt 
verricht beetaat naast bet al eerder genoemde restau
ratiewerk uit bet vervaardigen van lijsten en voe-i:'~ 
stukken. 

W e r k z a a m h e d e n e x n o e 1 t i e •a 
Van eP.n tentoonstelling ken elleen al de voorbe

reidinP. jaren in beslap, nemen. Tenzij de tentoonatel-
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ling uitaluitend materiaal uit de eigen kollekti• om
vat &al er veel overleg olaata aoeten •inden met bij
voorbeeld andere mueea (ala uitlenere van materiaal of 
ale deelneaers aan het 11ro~ekt), kunatenaare, kunat
beaitters of andere inetantie'a. Uit dit overleg volgt 
de eamenstelling van de katalogua en ook de verdere 
tijdaplanning, Daarna ie er veel adminiatlratieve romo
•loau gemoeid met het regelen van vergoedingen (soale 
deelnamekosten, overnamekoaten, hang- en atagelden), 
tranaJIQrt en versekering. Wanneer er materiaal uit hat 
buitenland aoet komen i• er ook nog de afhandeling van 
de 4ouaneformaliteiten, 

De ver•ending van het materiaal geechiedt vaak met 
grote vraohtwagene. Hat •oreekt voor zich dat het mu
Bellll ook voor 4eze wsgene te bereiken is. Om beacha
digi114r tijdene bet trananort zoveel mogelijk te voor
komen ia hat gebruikelijk om de kunotwerken zorgvuldig 
in houten kieten ta verpakken. In hat museum aengeko
men worden de kunetwerken ontdaan van hun emballage 
en in afwachting van de oobouw van de exnositie zo
la114r oogealagen in zogeheten bufferd6p0ts. Omdat elk 
kunatwerk zijn eigen formaat kiat heeft moat de embal
lage zorgvuldig worden oogealagen. Na afloon van de 
tentoonetelling vinden dezelfde hsndelingen weer 
olaats, zij het in OIJl8ekeerde zin. Wanneer bet museum 
self ook materiaal uitleent moat de timmerwerkolaata 
ook geschikt &ijn voor hat vervaardigen van emballage. 

Het inrichten van een tentoonstelling is een werk
&aamheid die men eerat nauw~ezet moet voorbereiden. 
Zo zal men eerst moeten weten in welke ruimten in het 
museum de exnositie het beate ken ulaatavinden, 
Iruttallatia van de kunstwerken geachiedt vaak a~n de 
hand van een uitgekiend ontwerp, vooral in bet geval 
dat men een tentoonetelling meer wil laten zi~n den 
een overzicht 1onder enige verder nretentie. 

De tijd die bet inrichten vergt zal afhangen van bet 
eoort tentoonstelling en van eht gemak waarmee een ex
noeitieruimte &ich last aannaeqen. Some heeft ~en aan 
de boven&ijde van een wand een rail aangebracht. Na 
enig naseen en meten ltnnnen de echilderijen dan aan 
een dun koord worden onP.ehangen. Bij minder freouent 
gebruik heeft een •~1jkerbare bovenlaag van de ex~o
si tiewand de voorkeur. In de ruimten wearbi,i is r:e-
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rekend on invulling met ex.,oei tieoanelen cal het plaat· 
sen van die panelen de nodige tijd in bealag nemen. 
Voor aommige exnoaitie'a cal men sich self• de moeite 
(moeten) getrooaten om de IDll&eumruimte volle4ig om te 
bouwen of over te aohil4eren. Vooral bij kunatmatige 
ve.rlichting zijn met het inatalleren of veran4eren 
van de verlichting 4• nodige inspanningen gemoeid. 
Ala men de tentoonstelling wil voorzien van toelioht
ingen (teksten, diakaeten, an4ere attributen) 4an ia 
bet vaak noodzakelijk deze a11ectaal van te voran, al 
dan niet in eigen baheer, ta vervaardigen. 

Gedurende de tij4 die de onbouw, en ook de ontrui
ming, van een tentoonatelling in bealag nemen sulle• 
de betrefrende ruimten voor het l>Ubliek gealoten moe
ten zijn. Het is dan zaak dat andere voorzieningen en 
eventuele andere, lonende, tentoonstellingen ondanks 
deze afsluiting toegankelijk blijven. 

Het is gebruikelijk om de o~ening van een tentoon
stelling te omlijsten met enig ceremonieel vertoon, 
Daarom ia bet gewenst dat er vlakbij de exnoaitie ean 
wat grotere nublieksruimta (aula) voorbanden ia en bij 
voorkeur ook een kantinefaciliteit (recentie). Soaunige 
musaa beschikken over een eigen fotognifische en gra
fische dienst die tevene betrokken zijn bij de tot
standkoming van de tentoonstellingskataloirua, 

H e t ontvangen -van nubliek 
De muaea van nu ontvangen een publiek van een zeer 

gevariUerde samenstellings tantoonstellingabezoekera, 
klassen acholieren, nersenen die komen voor het inwin
nen van aneciale informatie. Meeatal komen alleen de 
bezoekera van een exaoaitie nog in aanmerking voor de 
hefting van entreegelden. Wel ta hat in een aantal mu
sea gebruikelijk om de exnoeitie'a uit de eigen kol
lektie gratis toegankelijk te houden. Ook heeft bijna 
elk museum 66n dag ner week vrije toegang. 

Omdat slechts een benerkt deel vaa het oubliek uit 
regelmati~e bezoekers bestaat is het bijna een ••••"'" 
li ,i'<e voorwaar1e dat ook volslagen onbekenden hun weg 
n~ar Pn in bet museum moeitelooa zullen moet•n kunnen 
vinden. Waar de olattep,rond van het gebouw aan duida
lijkheid tekort schiet is bewegwijzering noodzakelijk. 
Ook bozoekers in een rolRtoel zullen in staat moeten 

•orden geatel~ om zich naar believen door bet gebou• 
ta bewegen. Zoale voor lek openbaar gebouw gel4en voor 
een 1D11Beua vooraohriften betreffen4e vluchtwegen in 
geval van bran4. 

De ••••t• ilentoonatellincen beboeven sen vorm van 
bewald.nc tegan v.ndaliatiaoh 011treden, clief•tal en 
aoaa tegen a.nrall:•n ,van de lNnatwerken. Qn4at bet 
wark van een auppooat t11111eli;!k vernlend 1a wordt er 
ateed• •••r overgegaan o~ bewaking aet bebulp van ge
•lotan t.v,-oirouita, Zeer lnretabare of waar4evolle 
kuiiiit~erken zal aen buiten bandbereik van bet ~~bliek 
traohten t• hou4en, bi;!voorbeeld door tentoonatelling 
aobter gla• of boven een v14e. 

Hat ia tegenwoordig normaal 4at in elk museum een 
aantal nublieksvoorsieningen •i;!n ··getroffen. Nabij de 
tngang bevinden •ioh een onbowaakte vestiaira en/of 
een bewaakte garderoba, een toiletruimte en een ver
kooonunt van toegangabewijsen, katalogi, reoroduktie'a 
e.d. il naargelang de grootte van bet museum zijn een 
of meerder 11eraoneeleleden belaat met het bamannen van 
dese funlctte•11. Andere gebruikelijke oubliekavoor~ien
ingen •i;!n een kantineruimte (in de grotere 1D11aea aan
gavul4 aet een aetgelegenheid), soma een rook~abine, 
(omdat bet in de meeate ruimten verboden i• ta roken), 
toiletten (met een beacheiden wasgelegenheid), kinder
crtcbe.en zithoekfea waar de bezoekers even kunnen 
uitruaten. 

Voorta zal het voor de bezoeker duidelijk moeten 
cijn waar cich de ruimten bevinden waarin de vormende 
en edukatieve tunktie'a cijn ~ndergebracht, Het nerso
neel dat tot taak beeft om informatie te veratrekken 
moet on eenvoudige wijce aananreekbaar zijn. In de mu
a~U.bibliotheek i• bet niet de bedoeling dat daar 
boelnrerken aan bet l>Ubliek worden uitgeleend. Het ie 
daarom temeer gewenat dat er t,b.v. bet nubliek enige 
leeatafela en zo mogelijk aen konieerannarsat san
wezig sijn. 

D 1 e n a t v e r l e n i n g a a k t i v i t e i t e n 
T.b.v. dienstverleningaaktiviteiten is bet niet no-

4ig voorzieningen te treff en omdat het meestal gaat om 
een beachikbaar stellen van reeds aanwezige kennis, 
akkomodatie en faciliteiten. Ook vindt een ~root deel 
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nlaata buiten bet mueeumgebouw. voor beaprekingen m.b. 
t. de 41enetverlening kan men in de aeeste gevallen de 
eigen werlcruimten van hat 11araonael gebruiken. 

Een aneciale vorm van 41enatverlening ill bet bieden 
van goad geoutilleerde ••rlcruimten of atelier• aan 
kunetenaara, Dase lcunnen zich daard.oor besighouden met 
het ontwikkelen van nrojekten waarvoor de eigen atel
iers om de een of andere reden niet geachikt •ijn, 
bijvoorbeeld kinetiache 11ro;!ekten. Behalve over werk
ruimten kan bet voorkomen dat een kunetenaar geduren
de een lange neriode kan beachikken over een of mear
dere tentoonstellingeruimten. 

MusEu11Bouw 

M u a e u m b o u w i n N e d a r 1 a n d 
'a Lends aerate muaea warden hoofdzakelijk onderge

bracht in oude naleizen: Huia ten Bosch, Mauritahuis, 
Palaia OD de Dam. De hoge ruimten met de idem raampar
ti j en maakten bet mogelijk om de naleizen met eimpele 
ingrepen (coals de afacherming van het onderate ga
deelten van de venstera) geschikt te maken ala ten
toonstellingegebouwen. 

De eerate aneciaal ala kunstmuaea gebouwde muaea 
kregen, vanwege de araan toegedichte verheven funktie, 
een vormgeving als kultuurpaleia, Men tilde zeer zwaar 
aan de renreaentatieva waarde van de muaeumbouw. Zo 
girl8 bi;! de bouw van bet Rijksmuseum de diakuasie 
vooral om de architektuuratijl terwijl men er nauwe
lijks oog voor scheen te hebben dat bet gebouw 1D11seua

'technisch gezien vrij goed was. 
Het Stedelijk Muaeum van Amsterdam dasrgelaten, ver

rijzen de belatigri;!kate musea voor modern• kunat alle 
in de jaren dertigs Haaga Gemeentemuseuai· (arcbitekt 
Barlage), Museum Boymana-Van Beuningen (architekt Van 
der Steur), Van Abbemuseum (architekt Kronholler).~n 
bet K~5ller-MUllermuseum (architekt Van de Velda). Om

~at de kennis en ervaring on bet gebied van de muaeua
bouw niet in voldoende mate aanwezig waren hebben met 
name Berla~e en Van der Steur buitenlandee muaea mo
del lat~n etaan voor hun ei~en ontwernen. Krooholler 
hePft zich res~ieReld aan Berl6ge'e ontwero. 
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Alle vijf ganoemd• mueea voor modern• kunet hebben 
vanat de jaren aeatig verbouwingen en uitbreidingen 
gekend. Zo vereoheen bij •lk muee1111 een nieuwe vleugel 
41• wae beatead.voor h•t houden van w1eaelen4e ten
toonetellingen. Bet merkwaardige teit doet sich nu 
voor 4at momenteel veel van de wiaaelende tentoon
etellingen plaatevin4en in de ou4bouw van de mueea. 

De ooreoronkelijke mueea badden met elkaar gemeen 
dat publiekevoorsieningen en dfpOt- en werkruimtan 
goeddeele ontbraken. Meeetal ia ov een oroviaoriache 
wijse (bijv. door volbouwen van binnenvlaataen en 
aouaterraina) getraoht dese tekortkomingen te onder
vangen. 

Na de oorlog zijn in Nederland elechte eooradiech 
nieuwe muaea gebouwd. :veel van de recente muaeumbouw 
beatond uit hat verbouwen van oude klooatera, aociU
teitagebouwen, dolhuieen, sen warenbuia e.d. Wal war
den er enkele tentoonatellingagebouwen en kulturele 
centre nieuw gebouwd. Bekend is ook hat Van Goghmu
aeum in AmaterdBlll (ontwero van Rietveld c.a.) 

Da muaeumgebouwen uit de jaren dertig blijken voor 
het houden van tantoonetellingen nog steeds seer goed 
ta voldoen al is het onwaarechijnlijk dat de architek
ten tJ..dden voorzien van welke exoreesiemiddelen de 
latere beeldende kunst zich sou gaan bedienen. Peit 
ie wel dat de toewijding waarmee met vaak aubtiele 
middelen ie vormgegeven aan de interieuren zeker voor 
de ingewijden nog ateede duidelijk afleesbaar is. Het 
voornaamate bezwaar dat de gebouwen momenteel hebben 
is dat in de ontweroen geen of onvoldoende rekening is 
8"houden met andere tunktie'a dan tentoonstelling. 

M u a e u m a r c h i t a k t u u r (la'ondgedachte) 
Binnen de museumwerel4 i• men minder goed ta snreken 

over de..i-ecentera nieuwbouw in binnen- en vooral bui
tenland. fer illustratie volgen hier enkele naesage'e 
(aallhef en slot) uit een betoog van de hand van Ad 
Pete\-aen, medewerker aan het Stedelijk Museum te Am
sterdam. (nubl. Het Museumjournaal, aul(Uetue 117q) 

I n onze samenleving is het museum Mn van 
de weinige plekken waar moderne kunst is, fy
siek aanwezig is, met geen ander doel dan dat 
het publiek die kunst daar kan zien en er zich re
kenschap van kan geven. 
Het beleven van kunst is een ingewikkelde, zeer 
individuele en intieme ervaring, die zich op de 
vierkante meter afspeelt. Oat is de nucleus van 
het museum, de kern waar alles om draait. Het 
is de taak van het museum om hiervoor de opti
male omstandigheden te scheppen wat betreft 
ruimte, licht en de mogelijkheid tot intensieve 
aandacht. Bij iedere bouw en inrichting van een 
museum voor moderne kunst zou van deze nu
cleus uitgegaan moeten warden, of het mu
seum nu 50.000, 500.000 of 5.000.000 of nog 
meer bezoekers per jaar krijgt. Oat levert bij de 
toenemende grootschaligheid problemen op, 
maar het mag niet betekenen dat de 'nucleaire' 
basis van het museum uit het oog verloren 
wordt. Wanneer je van die gedachte uitgaat, 
moat helaas gekonstateerd warden, dater wei
nig deugt van het merendeel van de in de 
laatste tientallen jaren gebouwde musea, of dat 
nu het Guggenheim, het Van Gogh-Museum of 
het Centre Pompidou is. Oeze gedachte vereist 
namelijk, dat het museum van binnen naar bui
ten geconcipieerd wordt, dat er uitgegaan 
wordt van de eisen, die die vierkante meter
situatie, de direkte konfrontatie van kijker en 
kunstwerk; stelt. Welnu, maar al te veal musea 
zijn van buiten naar binnen geconcipieerd. 
Mooie architektonische objekten om te zien 
(somsl, maar van binnen een wan hoop voor 
kunst,. bezoekers en personeel. 

Tot slot: Er bestaat een geloof ik nogal wijd
verbreide misvatting, dat voor de bouw van een 
museum de ruimtelijke en funktionele eisen niet 
zo exakt te formuleren zijn als bijvoorbeeld voor 
een fabriek of een ziekenhuis en dat de archi
tekt daarom bij een museum zijn fantasia de 
vrije loop kan laten en eindelijk zijn eigen 
kunsten eens kan vertonen. 
Niets is minder juist. Een museum zou met een 
computer gebouwd kunnen warden. Het is 
evenwel voldoende een architekt te vinden, die 
bereid is, op basis van een exakt formuleerbaar 
programma, een museum van binnen uit te 
koncipieren. Een museum moet publiek trekken 
door zijn inhoud, door zijn programma, door de 
mogelijkheid die het biedt intensief moderne 
kunst te beleven, en niet door zijn buitenkant, 
die bijzaak is. 
Museumarchitektuur mag zich niet opdringen 
ten koste van kunst en publiek. Oat lijkt een 
waarheid als een koe, maar,het is het niet, wan
neer men met de hiervoor geschetste en ogen
schijnlijk zo simpele uitgangspunten als maat
staf het merendeel van de recent gebouwde 
musea beoordeelt. 
De meeste mensen houden niet van moderne 
kunst. 
Architekten lijken op die regel helaas geen uit
zondering te maken. 

inder4aad gaan veal van de r•aent gebouwde musea ge
bukt onder de beoerking dat ze zijn ontworDen eerder 
als objekten/dingen dan als bouwwerken die van binnen 
een zeer •i~en geb:ruik door oubliek en oeraoneel mo
geli jk moeten maken. Hat Nederlandae voorbeel4 bij 
uitstek is hat Van Goghmuaeum. De ontwerpera gingan er 
al on voorhand van uit dat het gebouw moest beataan 
uit enkele in elkaar gaaohoven blokkan. T.a.v. bet in

terieur cwoer men bij een grote vida die alle ver-

12 



----- stud1e van f enomeen museum------

verdieningen met elkaar verbond en tevena eou zorgen 
voor voldoende dagliohttoetreding. Daania waa al het 
vakmanschap van de ontweroera Diet toereikend om van 
hat gebouw een warkelijk goad 11111aeum te makent so ken 

een binnenkomende beeoeker Diet eena sien dat er ten
toonstellingen olaatsvinden, ia de achaal van het ge
bouw veel te groot voor de veelal kleina achilderijen 
van Van Gogh, zijn de axnoaitiewandan veel te lang an 
kan de natuurlijke verlichting Diet funktioneren zon
der aanvullend kunstlioht. De eigentijdaa vonngeving 
ken niet verhullen dat het gebouw aohterhaald en ou
derwets is in vergelijking met de 11111aea van Barlage 
en Van de Velda. Daze ontweroera hadden zioh al wel 
rekensohan;gegeven van bet feit dat door de ogen van 
een bezoeker aen museum een (bewegende) reeks tatere
len is en niet een ding oo zichzelf. 

E i s e n i. v. m. k o m s t v an o u b l i e k 
Nog Diet zo lang geleden waren bet in de 111Uaea uit

sluitend de tantoonetellingaruimten die nubliek toe
Kankelijk waren en aldua bet beeld vormden dat bet 
nubliek had van het interieur van een museum. Voor een 
goede ori!ntatie in hat gebouw was een overzichtelijke 
ordening van de zalen voldoende. Momenteel zijn veel 
meer tunktie'a in bet 11111aeum toegankelijk voor bet uu
bliek. Ook kent het museum tegenwoordig velerlei -pu
blieksvoorzieningen. 

Een eerste vereiste is dat de aanwezigheid van de 
nubliek toegankeli,ike funktie'a en die van de -publieka 
voorzieningen goed zichtbaar is. Daarenboven is hat 
gewenst dat, vooral b.i;t grotere komplexen, er zowel 
binnen ala buiten bet gebouw een heldere ordening van 
het geheel aan funktie'e valt af te lezen. 

De nubliekstunktie van een museumgebouw stelt ook 
eisen aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid. De 
eituering van de entree mag healist niet on een atge
lejl(en olaats zijn. De entree zelf ken het.~esta een 
informeel karakter hebben: het is niet de bedoeling 
"'· met een snektakulsire entree extra oubliek naar 
binren te lokken maar evenmin is het gewenst dat door 
ollerlei dremnels (zowel.letterli,k ala fit:Uurli,ik) 
het ~ubliek wordt af1<eschrikt. Binnen de mueeumwereld 
-ienkt men aan een nubliek dat net ale bi.1 een waren-

huia komt binnanlopen, wet rondelentert en onoikt wet 
intaraaaant wordt bevonden. 

Ondanka dit rondalanteren sijn binnen het gebouw on
nodige loooatatanden uit den boze omdat de•• artoe bij 
dl'agen dat een JBUaeumbesoek tot een vermoeiende aange
legenhe14 wordt. Vroeger beoerkte 4e cirkulatie van 
bet -publiek zich tot de tentoonatellingaruimten. De 
huidige vealheid aan tunktie's kan het noodzakelijk 
maken dat er ape.rte cirkulatieruimten komen. Binnen de 
tentoonstellingaruimten mag geen overlaat ontstaan 
door een taveel aan oaasanten 4ie onderweg sijn near 
een andere tantoonatelling of een ender tunktie. 

De uubliekavoorzianingen vragen om een goede aan
aluiting oo de cirkulatieruimte. 

B • d r i j t a t a c h n i e c h e • i a e n 
Omwille van een goede be4rijfevoering is bet nood

zakelijk 4at de tunktie'a die met elkaar samenhangen 
zich in elkaara 11abijheid bevinden. Een std!'ke aamen
hang bestaat er tuasen de exoeditiefunktie'• en even
eena tusaen de funktia'a bij de entree. Ean onderlinge 
nabijheid daarvan is gewenst teneinde d~or hetcelfde 
nersoneel meerdere tunktie's tegeli~kertijd te kunnen 
latan vervullen. De exoeditieruimten moeten.bij elkaar 
liggen omdat er anders irrote transoortafstanden eouden 
ontataan. 

Ter vermij4ing van ir,rote transnortafstanden (met 
alle tijdverliea en riaiko 1 s oo beschadigingen van. 
~ien) verdient het voorta aanbevaling om de d6o0ta en 
butferd•oOte centraal te leggen ten onzichte van de 
tentoonstellingaruimten. De meest gunstige olaats 
voor de ooslag van tentoonstellingaattributen zoals 
~anelen in aokkela is in de buurt van de ruimten voor 
de wiaselende tentoonstellingen. 

Ook de oobouw van exoositie's stelt aan het Kebouw 
enige voorwaarden. Zo mogen tijdena het onbouwen van 
een tentoonstelling de andere aktiviteiten daarvan zo 
min mogelijk hinder ondervinden. Dit houdt onder meer 
in een goede geluidaisolatie tussen tentoonstellings
eenheden zodat lawaaiovPrlast door timmeren e.d. be
nerkt blijft. D. wensel~jkheid om exnositier11imten at 
te kunnen aluiten zonder daarbij de cirkulatie door 
het gebouw te bemoeilijken is al eerder vermeld. 
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llelangrijk ie ook dat met het oobouwen van een ten
toonstelling zo wainig mogelijk tijd is gemoaid. Hat 

is dua eaak 4at de 'POtentUle exvoaithmogelijkhe4ei 
die een ruimte ta bieden heeft ook oo een anelle en 
eenvoudiga wijce zijn ta verwecenlijken. Hat kan ain
vol zijn om binnen het muaeum een repertoire te hebben 
aan ruimten die on4erling in hun soecitieka gebruika
mogelijkheden verechillan. Toepaasing hiervan vraagt 

miaschien meer organisatie maar daar staat dan tegen
over dat bet inrichten van tentoonstellingan aancien
lijk korter'kan 4uren. 

In verband met de wisaelende omvang van de tentoon
stellingen ia het voorta gewenst dat er circuit• eijn 
te vormen ... t een variabele grootte. 

De mogelijkhei4 dat de bezoekers entreegeld moeten 
betalen kan ook inhouden dat bepaalda verbindingen in 
hat gebauw atsluitbaar of te kontroleren zijn. De re
denen om entreegeld te heffen kunnen uiteenlooen. Zo 
kan het sijn dat de koaten van een tentoonstelling een 
incidentele bijdrage door de ~ezoeker noodzakelijk ma
ken. Een vaate entreeheffing kan nodig ztjn tar be
strijding van vaate onkosten zoala oereoneelslaaten. 
Ook tsmelijk onbeduidende redenen kunnen hefting van 
eP.n (bescheiden) entTeegeld wenselijk maksn1 •9 aijn 
er in Nederlan4 enkele 11111aea die een toegangsorija van 
enkele kwartjee v~agen om te voorkomen dat men alleen 
maar even naar binnan komt looen om van het toilet ge
bruik te maken. De kaartkontrole kan olaatavinden bij 
de ingang maar ook i• het mogelijk dat men deze laat 
gebeuren in hat gedeelte waarvoor bet entreegeld moest 
worden betaald. De kaartverkoop ligt bij voorkeur al
ti~d bij de ingang van bet gebouw. 

J n v l o e d o r e s e n t a t i e b e l e i d 
Elke mueeumetaf zal on ~rond van het voor ogen 

etaande oresentatiebeleid wensen koesteren,t.a.v de 
architektuur van het museum. Niettemin bli}kt voor het 
museum het nresentatiebeleid aan snelle wijzigingen 
onderhevig te zijn. Ale goed voorbeeld hiervan gelden 
wel <le koerewi:l•i1<ingen in het Van Abbe11111seum waar 
achtereenvolgens De WildP, Leering en Fuchs het ore
sentatiebeleid hebben beoaald. De behuizing van het 
Van Abhemuseum bleek voor daze veranderingen geen al 



te cware belemmering te vormen. De vraag ia of hat ••t 
nieuw ta bouwen muaea •Ogeli~lc cal blijken tegemoet t.e 
ko•en aan de twee belancri~k•t• 011Y&ttingen over 'lll'e
aentati• •oal• di• aijn beaproken in hat vorige hoofd
atulc. 

De opvattingen.van De Wilde o.a. (paaaieve nreaenta
tie) atellen vooral eiaen aan de dirakte omceYing van 
hat lcunatwerk. Daze hoort zo neutraal mogelijk te zijn 
waaro• men in dit verband dan ook wel eene aoreekt van 
een "sri~•• konoeptia". 

De opvattingen van Leering o.e. (aktieve nreaenta
tie) vereiaan dat de nlattegrond van hat bele gebouw 
een groot aantal •ogelijkheden tot circuitvorming mo
gelijk 11aakt. 

Onldat de weneen die voortvloeien uit de twee ore
aentatteviaie's liggen op twee versahillande achaal
niveau's (reap. de omgeving van hat kunatwerlc en-het 
gebcuw) moat het mogelijk zijnom mat een en hetzelfde 
ontwero tegemoet te Icemen aan allebei de viaie's. 

Beide viaie'a verlangen goede technisoha voorcien
int1en. Zo moat de verlichting in beide gevallen p,oed 
cijn, al schijnt een optimale (en alleen in een museum 
voorkomende) verlichting nauwer verbonden te zijn met 
de uitgangsstelling van De Wilde. Een goede beheersing 
van geluid is gewenst, hetcij om geluidsoverlaat van 
buitenaf te vermijden, hetcij om geen overlast te ver
oor•aken met on de expositie georoduaeerd geluid. 

Het aanbrengen van relatie's tussen tentoonstel
lingsruimten en het gebeuren erbuiten moet wal zorg
vuldig geachieden omdat anders in een van de visie's 
so'n relatie onaanvaardbaar sou kunnen worden, 

E 1 a e n v a n u i t h a t k u n s t w e r k 
Hat zou te ver voeren om bier uitgebreid in te l(llun 

op de ontwikkelingen in de eigentijdse beeldende 
lcunst. Bij hat ontwernen van expositieruimten is bet 
echter wal van beleng te waten in welke vormen en op 
welke wijzen de eigentijdea kunst zich zou kunnen 
manif astaren. 

Aanvankelijk beoerkta zich de taak van de beeldende 
kunat sich tot hat aanreiken van algemeen aanvaarde 
s;vmbolen. Meestal was een kunstenaar in dienst vah 
clerus of aristocratie. Deze relatie benaalde ·ook de 
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houding tegenover de kunat, die zich erg goad leende 
voor het beveatigen v;i.~ heersende opvattingen. 

Na deze faee gingen kunatenaara zich selfatandiger 
opstellan.wat de wag vrijmaakte naar ean ruimare hou
ding tegenover de·kunst. Ook zeer nareoonlijke er
varingen kregen nu aen leans om in een kUnstwerk tat 
uitdrukking ta komen, Ook lcwamen de aryecifieke gaven 
van ePnkunstanaar maer tot hun recht. De ooaitie van 
de kunstenaar ala zelfatandig (en in orincipe onaf
hankelijk) waarnemer met vaak een zeer eigen manier 
van interoretatie/weergave reaulteerde in de (inmid
dela moderne) lrunst in een grote varachaidanheid aan 
genre's, atromingen, stijlen e.d. 

Behalv• on hat weergeven/vaatleggen van narsoonlijke 
or socials omatandigheden (emotie's, verstandhoudingen 
of herinneringen e.d.) maakten kunetenaara soma ook 
het e1gen vak tot onderwerp van beachouwing en onder
~oek. Men richtte zich den o~ bet onderzoeken (en ala 
uitgangsount namen) van materiaaleigenachapnen, weer
p,avetechnieken en het kunstwerk ala voorwerp van 
menselijke nercentie. 

Nog later zou de baeldende kunst zich ook nog buiten 
bet kader van hat atelier-werkstuk begeven. Zo warden 
konceptuela en 0rocesmatige samenhangen ondercocht1 
bijv, van een objekt dat on zichzalf we1nig vooratelt 
maar zijn betekenis ontleant aan de samenhang met an
ders objekten of met de amgaving, Processen die men in 
de bealdende kunst weergaf waren o.m. het procea van 
de menselijke waarneming, natuurprooeasan cf natuur
kundiga fenomenen, De onderzoekingen hebben vaak een 
zeer wetenschan~elijk en gediacinlineerd karakter, 
Soma nam men de taak over van de technische weten
schan~en wanneer deze een onderwern ongamoeid lieten 
omdat bet niet ko~merci8el was te exnloiteren. 

Veel hedendaagse kunstenaars uraberen een taetbara 
or hanteerbare vorm voor hun kunst te omzeilen om zo
doende te verhinderen dat bun kunstwerken gaan fun
geren als handelswaar en soekulatie-ob)ekten. Sommige 
kUnstenaars gingen zelfs zo ver bun eigen lichaam ta 
rebruiken ala beeliend mid1el. Andere kunstenaara pre
senteren hun werk in een in we?.en renroduceerbare 

vorm. De fotografie kon mede hierdoor zi.in intrede ma
ken ale artistiek medium. 
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De ralatia tueaen kunat en museu. is aan daze ont
wikkelingen stark onderbavig. Sommige kunat lean al 
Diet eena •••r in een auaeua tereoht, bijvoorbeeld om
dat het kunatwerk enlcele helctaren groot ta of omdat 
het gaat·oa een p•rfo1'1181loe in de waohtkamer van een 
etation. Andere kunet blijkt daarentagen weer uitalui
tend in een auaeum te kunnen beetaan zoala net geval 
was met voorweroen die door de kunetenaar op~ettalijk 
aan hun alledaagae omgeving warden onttrokkan en ver
vreead. Muaea .oaten ziah 9ok kunnen lenen voor het 
inrichten van konoeptuele exooaitie's. Daarnaaat zijn 
er kunatvormen die etri11&ente eiaen stellen aan de ge
boden waarneaingakonditie'a. Zo is de echaduwwerking 
(model6) van groot belang ala matariaaleigenschannen 
de konoeptie van het kunatwerk hebben beoaald, Meer 
dan ooit hebben 'kunatwerken apiegelende oopervlakken 
(bijv. fotografia) sodat ook het vermijden van glens 
erg belangrijk is geworden. 

V A N ABBEMUSEUM 

0 n t a t & a n e n o n t w i k k e 1 1 n g 

Hat Van Abbemuaeum was een schenkin.g van de sigaren
fabrikant Hanry van Abbe aan de atad Eindhoven. De be
doeling van de achenking was om de vorming van een 
kollektie kunet mogelijk te maken. De onening van bet 
gabouw vond plaata oo 18 anril 1q36, 

Mede van~ege de ekonomiache krisis en de oorlog ~e
beurt er de eerate 10 jaar weinig aan kollaktievorm
ing. Er baatond een lclein fonds dat Van Abbe zelf nog 
beachikbaar had gaateld om de aenkoon van werk van 
Nederlandae kunstenaara ta stimuleren. Ook we.ren er 
wat donatie'a door goedwillende olaatselijke natabel
en. Het enige bakende achilderij dat nog aan deze ne
riode herinnert is "De Zaaier" van Permeke. 

In IQ46 kreeg hat museum voor bet eerst een direk
teur met een volledige dagtaak. Om het gehalte van het 
tentoongasteldP .at o~ te voeren ging men er toe over 
om werken te lenan uit de Rijkskollektie, 

De verdere ontwikkelin~ van het museum zou v11orriPn 

aangegeven door de verwerving van een van de bel1•ng
ri.ikste werken van bet Orfisme: de "HO'Tl'!lal'e 1' Anol li-
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naira" van Marc Chagall. Vanaf dit moment in 1'151 

ginii: hat museum zich volledig toeleggan on bet ver
zamelen van madame (abatraberende) kunst. In de jaren 
vijftig verwierf bet muaeum vooral oudere werken van 
Picasso, Branue, L6ger, Kondriaan en.verwante achil
dara. Bond 116~ volgden enkele gloadnieuwe werken van 
de Oobra-'-t'oeo. Steads meer andere etrollingen in de 
twintigste-eeuwse kunat kregen een vertegenwoordiging 
in de kollektie. Zo bezit bet museum ainde de jaren 
zestig werken van de belangrijke vanuit Amarika o~er
erende kunetenaars. Dankzij bet stark gerichta verza
melbelaid (niat gehinderd door de aanwazigheid van een 
oudere aanvangakollaktie) baschikt het museum Binds 
jaar'efl dag over een van •a lands belangri;lkste ver
zamelingen modern• lmnst. 

In de huidiga tijd is bet, zeker met een beaoheiden 
budget, onmogelijk om all• aktuele atromingen te ver
zamelen. Anno 1q80 varzamelt hat Van Abhe wark van de 
nieuwste Duitae exoressionieten. 

Ook met enkela tijdelijke tan1Joonstellingen heeft 
bet museum sen grate faam varworven die raikt tot var 
buiten de landsgrenzen. De axooaitie's "De Straat" en 
"Bouwen 2~-40" waren destijds voor een museum baanbre
kende exoerimenten temeer daar ze niet uit kunstwerken 
W&.i"en samenResteld. 

De internationale allure van de verzameling en de 
tentoonstellingen nemen niet weg dat bet museum ook 
voor de eiegn regio een aantal taken o~ zich heeft ge
nomen. Te denken valt aan de edukatie van acholieren 
en de onderRteuning van Brabantse kunstenaars, 

V r o e g t i j d i g e v e r b o u w i n g e n 
Het architektonische ontwern voor het Van Abbemuaeum 

kwam van dP. ban~ van A.J. Krooholler. Daze was een na-; 

drukkelijk voorRtander van bet traditionele bouwen en 
hanteerde ecn behoudende katholieke bouwatijl die ver
want was met de Delftse {en momenteel 'de Boasche) 
School, Kronhollers ervaring lag vooral op het gabied 
van kerkebouw en kloosterbouw. Voor bet ontwern van 
bet museum ging !Cronholler te rade bi~ het Haagae Ge- · 
meontemuseum van Berlage {van wie Kronholler een groot 
bewonderaar waa). 

llet interieur was P.eheel ongetrokken in ecboon met-

selwerk. De wanden van de exnoaitie•alen hadden een 70 
cm. boge lambri°Hring van djatibout. Om .. n geechikter 
aohtergrond te krijgen voor de al gauw modern• ach11-
4erijen we~d al vrij •noedig de lubrhering verwi;t
derd en warden de wanden in hun geheel witgenlei•terd. 
Aan de nlattegrond en dooraneden van de BBlen zou 
nooit hts warden venmderd. Ook het •:rstaem van na
tuurli;tke verlicbting is altijd hetmelfde gebleven1 
e•n glasen kap met daaron4er ean inlagraam •. Tuaeen kao 
en inlegraam bevindt zich een ruimte waar men doorheen 
kan lonen t.b.v. het onderhoud aan jalouzieln en 
kunetlichtinstallatie's. 

In hat ooreoronkelijke ontwern waa nauwelijka voor
zien in d•n&t- of werkruimten. Wel bevond zioh in het 
aouaterrain, omwille van de bewaking, een nortierswo
ning. Daze mou later warden ontruimd om plaats te ma
ken voor een beacheiden oersoneelaakkoaodatie, Meer 
aanpaasingen atond bet gabouw niet toe, Al vanaf 195'1 

sijn er ~lannen ontwikkeld voor een aan~ienli~ke uit
breiding van het gebouw teneinde het ateede nijsander 
ruiatagebrek het hoofd te kunnen bieden. Het zou ech• 
tar tot eind 1977 daren vooralear een uitbreid\ng van 
het gebouw zijn b~alag kreeg, 

r u n k t i o n e r e n I A k k o m o d a t i e N u 
J)e ontwikkeling die het Van AbbelllU8eum de afgelonen 

deoennia h~aft doorgalllBllkt verttont gaen wezenlijka 
verechillen met de gang van saken zoala hterYoor is 
beachreven t.a.v. 11Uaea voor aoderne kunet in het al
gemaen. Ook hier een meer omvattende taakstellin& an 
een uitgebreider tunktioneren. Meer dan bij enig ender 
museum eohter haaft bet museumbeatuur verbeteringen 
aan de akkomodatie met bijna eindeloze touwtrekkerijen 
op de gemeentelijke overheid moeten bevechten, De hui
dige stand van zaken, in de ogen van de muaeumataf aen 
uiterat mager komormia, ia ale volgt1 
- Ruimt• voor muaeumleaaen: 

Sinda 1968 warden in het muaeum leesen gegeven t.b. 
v. het baaia- en voortgezet onderwija. Daze lessen, 
die geheel loaataan van het tentoonatellingsnrogramma, 
handelen over apeoiale thama•a als kleur, ruimte, 
waarneming e,d. alsmede over stromin~en uit de moderne 
beeldende kunst, De kursussan vereisen •~n sneciale en 

ingewikkelde inrichting van de learuimte. Gedurende 
•en kursu.periode ia een permanent• opstelling van 
onder •••r oanelen, verliohtinga- en gelui4avoor-
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. zieningen noodzakelijk. Onbouw en afbraak YBll-eilD,~ 
gelijke inriobtina vergen voorta seer veal tijd. Daar
om werd in het aouaterrain van hat oude gebouw een 
ruimte sneciaal voor het geven van muaeumleaaen ga
achikt gemaakt. 
- Bibliotheekr 

In de loou der jaren ie de muaeumbibliotheek uitge
groeid tot een volwaardige geaoeoialiaeerde biblio
theek op hat gebied van de twintigete-eeuwae beeldende 
kunst en vormgeving. Vanuit het publiek is de belang
stellirlg voor hat bestan4 aan boeken, kranteknioaels 
en andere oublikati•'• fora toegenomen. Aanvankelijk 
was de bibliotheek gehuiaveat in een klein vertrek in 
een ander pand aan de Bilderdijklaan. Ket de verbouw
ing van 1q78 ward de bibliotheek ondergebracht in bet 
aouaterrain, in een ruimta aan de noordgevel. De 
winstounten waren een groter onnervlak en een betare 
bereikbae,rheid voor sowel de stat ala hat publiek. 
- Vergaderruimtet 

Na de verbouwing kwam er in hat soueterrain oak een 
ruimte permanent beschikbaar ala spreekkamer c. 0 • ver
gaderzaaltje t,b.v. de stat en andare medewerkers aan 
het museum. Ook'vaor kommissia'a, werkgroepen en in
cidental• bezoekera voor bet oersoneel ie daze ver
gaderruimta bedoeld. 
- D•pGtruimta I 

Om het groeiende gebrek aan d6p&truimte bet hoofd te 
kunnen bieden ward in bet soustarrain voorts ca. 100 
yierkanta meter geschikt gemaakt voor de.onelag van 
vooral grootformaat kunstwerken an zogenoemde objekt
mati~e kunstwerken. Niettemin ziet hat museum zich nog 
steeds genoodzaakt een deal van kunstbestand oogeala
~en te houden in de d6p0ts van bet Kr5ller-MUller, 
- Schilder- en timmerwerlcplaateen1 

Aanvankalijk moest de hal van bet museum dienst doen 
als bufferd6o&t en em- en d6ballageruimte. Om aan daze 
noodsituatie een einde te maken ward met de verbauwing 
eveneena eep bufferd6o&t met expeditie-ingang en tim
merwerkolaats verwezenlijkt. Dankzij een·goe4erenlift 
ter nlaatse van de exneditie-inganF (gelegen aan de 



achtersijde van het gebouw) ia er een anelle trana• 
portverbindinc aet de tentoonatellingasalen boven. 
- Berging8ruiate te11toonatellingamaterialen1 

Voor het ovbergen van ni~t in gebl'liik sijnde ten
toonatellingaattri bllten ( panelen, •toelen, eoll:kela 
e.4.) en hul!llDiddelen bij het inrichten (karretjea, 
gereedaohapoen) i• in het aouaterrain ean beaoheiden 
hoeveelheid ruiate incerioht. 
- ltillderwerkplaata1 

In nav•l&ing van alldere mueea (waar een dergelijke 
vooraiening al vael aar.ilr waa getroffen) ia er, ook 
al weer in hat aouaterrain, een oovangaogalijkheid ge
aohaven voor kinderen van beaoekera. Doel ervan ia dat 
besoeken4e ou4era onceatoor4 tentoonatellingen kUnnen 
komen besichtigen. fezelf4ertijd kunnen de kin4eren in 
de werkvlaata self aet ~eeldend• materialen beaig 
sijn. De gerealiaeerde werkolaata heeft ieta weg van 
een apeelkuil en bevindt sich in een nia aan de hal 
van het aouaterrain. 
- Bali• c. 0 • revro4uktie-afdel;1.ng1 

De balie, met recevtie, kaartverkoop e.d, ia ver
van het voorportaal naar de grate hal. Door 4e veel 
grotera atrekkanda lengte van de balie ia er enersij4a 
meer ruimte oa besoekera plaata te·laten naman en an
dersijda meer plaata om reproduktie'a, miblikatie'a 
e.d. uit te stallen. 
- Koffiahoakt 

Deze bestond aanvankelijk uit wat tafeltjea die in 
de hal stonden. Door verwiaseling van vlaats met de 
balie ia de koffiehoek terecht gekoman in een af ge
ache14en ruimte vlak naaat de ingang. De gebo4en ak
komodatie ia nog steeds seer gering1 drankautomaten 
doen er meeatal het werk. 
- foilettenr 

Om meer ruimte te krijgen on de begane grand heeft 
men de toiletten verolaatat naar benaden. Dit mede 
vanwege het aantal menaen dat voortdurend in bet sous
terrain aanwecig. 
- Aula c:q. Film1aal: 

Het ontwerp van Krooholler voorzag niet in een al
g81Dene ruimte die geachikt was voor veelsoortige 'IUUli

festatie 'a voor ean betrekkelijk groot oubliek. De be. 
doelde manifestatie'e kunnen zoal zi~n: ooeningen van 

--- stud1e vnn fenorneen museum---

tentoonatellingen, film- an diavoorstellingan, muaiek
ui tvoeringen, lezingen, forumdiskuasie's en ook apeci~ 
ale kleine tentoonatellincen ( bi~v. van uit Bindhoven 
afkomstige kunst). Door een binnenplaate tuaHn twee 
expoeitievleugela te overkaooen en in ta riohten w•r4 
so•n ruimte, die men doorgaane "aula• of "auditoriua• 
noemt, verkregen. De toegankelijkheid i• reohtetre•k• 
vanuit de hal, 
- Tentoonatellingsruimte1 

Het gebrek aan voldoende exooaitieruimte aaekte het 
onmogelijk om doorlooend werken uit de eigen kollelttie 
tentoon te stellen. Ket een oroviaorisohe externe uit
breiding is men erin geslaagd het tekort met ca. 800 
m2 terug te brengen. De nieuwe tentoonatellingaruimte 
is te laag om een natuurlijke verliohting toe te paa
sen. De olattegrond.v'an de uitbret4iD«~ ·die uit een-· 
eigentl.jk voor.dagwtnkela ontwikksl4 elementens7steea 
is eamengesteld, ooict; zeer willekeurig. De exPoeitie
ruimte vormt tevens de toegang tot een aantal, ook in 
de nieuwbouw ondergebrachte, dienstruimten, Voor wis
selende tentoonstellingen bli~ken de zalen in de oud
bouw zich veel bater ta lenen, reden waarom in de 
nieuwbouw meestal werken uit de eigen kollektie hangen. 

Q B b 1 8 V 8 n d 8 B i d 8 r & t a 
De ruimtelijke·akkomodatie waarover het Van Abbemu

sewu thane beschikt laat nog steeds veel te wenaen 
over. Voor eommige funktie'a en voorzieningen ia er 
weliswaar een ruimte beschikbaar gekomen maar meeatal 
is hat oooervlak te klein en de inriohting te oover. 
Dit geldt onder meer ten aanzien van de nieuwe exoo
sitieruimte en de leeazaal. ·De uitbreidill8 van de hoe
veelheid d6n&truimta ia eveneena ontoereikend. De kof
fiehoek en kindar~~rkolaata zijn minimaal. Hier ia 
echter ook van belang dat het ta duur z•u zijn om aoe
ciaal voor deze voorzienin~en oersoneel aan te trekken. 
ilen vooralRno~ ongereal1seer1e wens van ·de museum
staf is ean kleine werkruimte vlakbij de museumlea
zaa t wsarin docenten hun lessen kunnen voorbereiden. 
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BROIYEBllELDillG 

Llteratuur: 

Figureru 

•· mo1c 1965 
"Doolllot ot ...,._ .. 

- Pieter Singeletaberg 1974 
"Bet Haap Geme:atemuae1111" 

- 1l11Bct1111Jou:naaal, augastunr. 1979 
a:rl:l.lte lenseri• ovar maseu11-
bouw in JJ3derland. 

- Wies LeerizlB-Van Jloorsel 1969 
"!be Van Abbeimse\111 -EindhoTI1D" 
Beetuur Van AbbellU8e- -1974 
"Conoept van de opzet van de 
toelich-tillg op de beperlcte 
uitb:reiding" 

-Baagse Poet, jaargangen 1978/1 79 
divera. artikelen over de 
nderne beeldeJJde kune.t. 

- pag.ina 6:lloven: 
tentoonetelling in museum 
voor echone kuneten te Gent 
(1820) 
pagina 8 0Dder1 
F.ranse beeldhouwlamst op de 
wereldtentoonstelling van 1878. 



VORMING RUIMTELIJK KONCEPT---

AA.NLBIDING 

Bet in 1936 geopende Van .lbbe11111aeum (archihkt ltro-p
holler) bleek ale gebouw stead• minder barekend op de 
funlctie die het aich door de tij4 haen hed verworven. 
De tekortkomingen deden aich voelen in aowal kwantita
tieve ale kwalitatieve sin. Ook wa• aen de··wi3H waar
oo hat gebouw aioh naar buiten toe preaentaer4e andera 
gaan W8&rderens heette bet gabouw earet tier en aalt
bewuat ta Bi3n, later ging men apreken van een weinig 
uitnodigend veatingachtig kaateeltje. 

.U eind jaren 50 ontving hat lnlreau Eachausier o.a. 
ean o114raoht voor een plan tot uitbraiding, Het raaul
taat, dat ovarigena oo bevig verzet van ICropholler 
kwam te atuiten, ia nooit voor verwasanlijkillll in aan.
merking gekomen. tot 1973 lag hat nog in hat voornemen 
van hat Bindbovena kollega van B. en w. om voor de 
uitbreiding aen badrag van 7 ~ 8 miljoan gulden be
echikbaar te stellen. Dae.ma ward bet budget draatiech 
teruggebravbt. De beoerkte uitbreiding die er uit
eindelijk kwam om althena de meeat scbrijnende nood ta 
lrunnen lenigen waa begrcot oo niet meer dan 2,) mil
joen gulden. Hiervan··waa 1,2 miljoen uititetrokken voor 
verbcuwingen in bet cude gebouw, Van de overiit• 1,1 
miljoen werd ee~ nieuwbouw, aamengeatald uit elementen 
voor aen bouwayateem van dagwinkela, bekoatigd. In de 
loop van 1q75 hebben de verbouwingen en da nieuwbcuw 
bun bealag gekregen. 

In het voorgaanda boofdstuk is da uitbreiding van ~e 
akkomodatie uitvo•rig besoroken. Globaal golden er een 
drietal motieven. Allereerat wilde men de eigen kol
lektie kontinu lrunnen tonen naaat bet orogra111111a van 
wisaelende exoositie's. Vcorta was er de behoefte om 
hat oakkat aan oubliakavoorzieniniten uit te breiden. 
Tenalotte behoefde ook bet bestand aan d'o&t- en werk
ruimte dringend uitbreiding en verbetering. 

De aan bet Van Abbemuseum toegevoegde nieuwbouw kan 
niet gelden als een hoogstandje on bet gebied van mu
seumbouw, iets wat men gelet on bet zeer lage buditet 
de ontwer~ers van Gemeentewerken niet mag aanrekenen. 

Een ender nunt is dat de gerealiseerde nieuwbouw 
geen enkele ooeitieve bijdrage levert aan de stede
bouwkundige omgeving, Hoewel het ~errein waaron de 

uitbreiding heeft olaatsgevonden geleiten is in het 
randgebied van de binnenatad i• daar in bet gehael 
geen snrake van een intenaief grondgebruik. De funk
tie 's die man er aantreft zijns parkeerterrein, plant
soen en "braak". Het weinig intensieve grondgebruik 
gaat geoaard met een slecbte toegankelijkheid voor de 
willekeurige stadswandelaar. Wal is hat terrain vanuit 
diverse ounten in de binnenstad goad zicbtbaar1 vanat 
bet Stadhui•ol•in en bet.pleintje bezuiden de Cathari
nakerk, vanuit bet Stratumseind en vanaf de Veatdijk.· 
nabij de Do111111elbrug (Dela-itebouw). De aanblik die hat 
terrein echter biedt is zo rommelig dat hat een gelulc
ki1<e bijkomstigheid is dat in het zomerseizoen de aan: 

de rand van hP.t terrain staande nooulieren zorgen voor 
~en visuele afechPiding. 

Met de door Gemeentwerken tot stRnd it•bracbte 
nieuwbouw zijn nocb de aanblik van bet gebied nocb 
de onenbare toep.ank•li~kheid ervan ook maar iets oo 
v~orui t1te1<aan, 
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Al met al is er een dubbele aanleiding voor hat aan
nakken van de komende ontwernstudie. Enerzijds bestaat 
er een duidelijk uitr.esnroken behoefte aan een, ook 
kwalitatief goede, uitbreiding van/aan bet Van Abbe, 
Daarnaast is bet terrein achter bet museum een van die 
gebieden die voor bet stadsbeeld belangrijk zijn waar
voor &An olan tot verbetering (rehabilitatie?) nodig is, 



FoRMnLERING V A N D E 0 P G A V E 

Algemeen 

De oogave bestaat in de aerate olaats in bet tege
moet komen aan·de wensen en behoeften moals 4ie vanu.it 
bet museum zijn geformuleerd, Daarnaast ia bet •aak 

dat er een stedebouwkundige vista ontstaat oo bet ter
rein waarop de uitbrei4ing llijn beslag moet krijgen, 
Pas wanneer zo•n vista er ia kan men eigenlijk ko
men met gekonkretiseerde bebouwingavoorstellen/ bouw
olannen, In geen van beide gevallen ia er sprake van 
een vastomlijnd nrogramma van eiaen. In deze studie 
zal het 

1

nrop:ramma, zowel voor bet museum ale voor hat 
bouwterrein, _het resultaat moeten cijn van een self te 
verrichten inschatting van aanwezige behoeften en 
mogeli.ikheden. 

P r o g r a m m a t. b, v. museum 
De omvang van het orogramma van eisen bij de muaewa

ui tbreiding blijkt eterk te warden ingegeven door de 
beschikbaar zijnde financiUle middelen. o~merkelijk is 
hat verschil in omvanP. tuaeen bet olan Eschauzier en 
het uiteindelijk gerealisearde olan van Gemeentawarkan. 
Het gebouw van Eschauzier zou het Rebied tuasan het 
oude museumgebouw en de Stratumse Dijk volledig in be
slag hebben genomen en zich daarbij tevens uitetrekken 
over meerdere verdieningen, De nieuwbouw van Gemeente
werken beslaat niet eens de helft van het terreino ..... 
"ervlak terwijl bet alleen maar een begane grond kent, 

.----vorm1ng ruimteluk koncept 

Hoewal bet olan van Gameentewerken, vooral gelat op 
de relatief lag• bouwkosten an de enalle uttvoerbaar
heid, saker niat zon4er verdienste is aobiet het toch 
oo tal van 0unten tekort. Zo ontbreekt ook na de uit
breiding nog steeds 4e mogelijkheid om de aigen kol
lektie grotendeela en 4oorlopen4 tentoon te etellen. 
Voorts ie de boeveelhei4 d60&truimte dermate ontoe
reikend dat men nog steede een beroeo moat doen on 
andere muaea om kunstwerken uit de eigen kollektie 
te kunnen ooalaan. Samenvatten4 kan men wel atellen 
dat met de recente uitbreiding en verbouwing de 
meaate voorzieningen weliswaar zijn getroffen maar 
niet in ean voldoende mate, Het is daarom voor daze 
atudie weinig zinvol om bet door Gemeentewerken ga

realiseerde 0rogramma axakt over te nemen, Het stre
van zou er eerder oo gericht moetRn zijn om de di
verse voorzieningen in zo'n omvang aan te brengen dat 
er sorake ta van een ootimaal funktioneren. 

Globaal komt bet nrogramma van eisen er als valgt 
ui t te lliena 
1) Uitbreiding van 1e haeveelheid tentoonstellings

ruimte t.b.v. wiaselende t~ntoonRtallingen of 

2) 

· &X!IOBitie van werken uit de kollektie: De zalen 
in het ou-te Van Abbe behoeven niet alleen in k•·an
titatiave zin een aanvulling. Door het er toege
naate verlichtingssysteem lenen daze zalen r.ich 
maar matig voor tentoonstelling van zowel orenten, 
etsen e.d. ala beeldhouwwerken. Een uitbreiding 
van het areaal aan tentoonetellingsruimte zou dan 
oak tevens een uitbreiding moeten inhouden van het 
repertoire aan soecifieke exooRitiemogelij~he~en. 
Het noemen van een aantal vierkante meters vloer
oonervlak heeft bier weinig zin omdat zoiets nog 
niet veel hoeft te zegp;en over de de.1rmee te be
reiken tentoonetellingskanaciteit. 
U1tbreiding van de oublieksvoorzieningen met: 
- een aula c.a. filmzaal. 
- een ruimte t.b.v. het ~even van museumlessen. 
- een bibliotheek annex leeazaAl. 
- een kinderwerkolaats of cr&che. 
- een koffiehoek voor de hezoekere 
• een ruimte voor de verkoon van katalo~i, re~ro

dllktie'e en andere publil<ntie'A 

- uitbreiding van het aantul toiletten, waarbij 
tevena valt te denken aan een rolstoeltoilet. 

- uitbreiding garderobe c.q. vestiaire. 
- een ontvangstruimte voor (kleinere) groeoen met 

audio-visuele oreeentatiemogelijkheden. 
)) Uitbreiding van de werk- en d6o6truimten meta 

- enkele oersoneelaruimten. 
- een etudio voor beeld- en geluidsoroduktie's 

t.b.v. exnositie's en edukatief werk 
- een timmerwerkolaats in samenhang met 1 

- een bufferd6o6t (voor de ooalag van ontvangen 
of te verzenden materiaal voor wisselende ten
toonstellingen. 

-

0

d6'llltruimten voor grootformRat kunetwerken. 
- (eventueel een re~taurateurswerkolaats). 

Vo?r meer bi~zonderheden ziJ verwezen naar het vorige 
verslagdeel: 0 Studie van bet fenomeen museum". 

~ t e d e b o u w k u n d i g e a a n n a k 
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Het nlaateen vnn de museumui tbreiding in de situatie 
vereist vanwege de komnlexiteit van die situatie erg 
veel zorg. Ala situatie geldt niet alleen bet bouw
terrein met zijn beP.renzingen maar eveneens de wijdere 
etedebouwkundige omgeving. Ook de ou•lbouw van bet mu
seum ia vont een belangrijk onderdeel van de situatie. 

~en P.lobale schatting leert dat met een uitbreiding 
(extern) van het museum bet terrein slechts ten dele 
zal worden volRebouwd. Om Pen intensief grondgebruik 
van dit in de binnen~tad gelegen terrein ts bewerk
stelliP.en moet wor-ten onder•ooht welke kanaciteit het 
terrein no1t heeft voor funktie's anders dan "museum", 
Deze funkti•'s moeten d~n wel verband houden mP.t bet 

'musnum of in de om~evine: voorkomende funktie'e. Ook 

ovnr ~e ~e~enrte mRte van toP~ankeli~kheid en o~en

bRnrh~id zi~n uitsnrak•n nodi~. 
•.b.v. de te plaatsen bouwvolumen noet het mo~elijk 

ii.in om arm enkele nnb1l.rip,e, moeili~k te definil!ren, 

ooen rui~ten een ~~v~r karnkter te geven. 
Al 'll·t n.l is de onp;ave t?r, StAdebouwl<undip; gezien, 

IJ"' 1'erirht om <i.oor mid iel vHn bi::tbouwin.v. eP.n terrein 
i ·1 ·IP id nnnn:-:tad (weer) tat lP.Ven te brcnF~n. 



B e R i n s i t u a t i e 
De uitbreiHng van Gemeente,.erken is er vooral geko

men om 011 korte termijn en met beacheiden middelen een 
onlosaing te bereiken voor huisvestingaproblemen die 
op de lange termijn waren ontataan. Vanuit het Van 
Abbemuseum beechouwt men de nieuwbouw ala een gelegen
heidsooloeaing en a11reekt men dan ook van een nrovi
aorium. Het is een bekend verachtinsel dat aan dit 
soort aemi-nermanente bebouwtng vaak ePn veel langer 
levan beachoren blijkt te ~ijn. Niettemin zal in dit 
11rojekt het 11rovisori11111 ala niet bestaand warden be
schouwd. 

Bij de verbouwing van 1q75 is de kelderruimte van 
het Van Abbe uitgebreid tot over de volle 011~ervlakte 
van het gebouw. Hiertoe werd de nog niet benutte ruim
te onder het Van Abbe uitgeltl'llven, De blootkomende 
funderingaoalen r.ijn daarbij ingeklemd in een sneci
aal daartoe gestoi-te zware keldervloer. Deze kostbare 
(infraatrukturele) voorziening zal i.t.t. de nieuw
bouw wel gelden ala ontwer11gegeven in deze atudie. 

Soeciale a a n e k t e n 
Al on vtorhand zijn er een a~ntal asnekten te noemen 

die de ongave een bijzonder karak·ter geven, Zo heeft 
de ongave een tweeledig karakter: enerzijds het.tege
moetkomen komen aan strikt museale behoeften, ander
zi~ds het doen van een.bebouwingsvoorstel on stede
bouwkundig niveau, 

Speciale kenmerken van muae••mgebouwen zijn dat veel 
ruimten (i.e. de exnositierui~ten) zowel gebruika- ala 
cirkulatieruimte zijn: het is immers de bedoeling dat 
de mensen door de ruimten heen wandelen. Oit pep.even 
ia onp,etwijfeld van invloed on de ruimte-(lijke) orde
ning binnen bet gebouw. Bijzonder is ook dat .er twee 
kategorieUn van gebruikers naast elkaar bestaan: de 
m.useumbezoekere maar ook d~ museum~taf·. 'loor tentonn
stellingsruimten is de invloed van h•t (da.--)Hcht zo 
belan~ijk dat aan dit onderwern noK eP.n·a~arte voor
studie zal warden gewi~d. 

~•te lebouwkundi~ l?ezien is de liP'Ping v«n het t~rre1n 

aan de rand van de binnen~tFtd b•lanP:Wek'<end. l'aktor•n 
als rte aan1rezi,;r:heid van de Domrr1el ma'ren de si tn?..1 if' 

extra, gekomnliceerd. 

---vorm1ng ruimtelijk koncept--~---

Een ae11ekt van de o'gave dat Bowel muaeaal ala 
Rtedebouwkundig is ia bet feit dat men te maken heeft 

met een uitbreiding aan/van een bestaand muaeumgebouw. 

Ko N c IP IE a IN a VAN B I N N E N U I ! 

Al11:emean 

Bij hat van binnenuit ontwernen gaat het niet alleen 
om een inwendige (interne) organiaatie van het gebouw 
maar ook om een aantal innerlijke (intrinaieke) a
s11ekten. Voor museum-(i.c. tentoonatellinga-) ruimten 
kan men ala innerlijke asnekten aanmerken o.m. de 
argonomie, 11reaentatie en de flexibiliteit in het ge
bruik. Hat zijn deze, on zich moeilijk taetbare, ei
genecha11nen diP de geachiktheit. van een ruimte be11alen 
voor het houden van tentoonetellingen. Minder geschik
te ruimten zullen bij een tentoonatellingabezoeker al 
snel een gavoel van museummoeheid teweegbrengen. Van
ui t de eigen ervaring '-i~n ala oorzaken van deze moe
heid onderkend o.a. ongemakkelijke loo~bewegingen, ge
brek aan overzieht en ori~ntatia, een te groat deel 
van de aandacht dat al a•n hat begin van de ex~oaitie 
ward besteed. Oak een verkeerde verlichting van het 
tentoonRestelda werkt vermoeiend. 

Een inzicht in de intrinsieke aapekten is onontbeer
li:ik bij het ontwarpen van de mllaeumruimten. Vanuit 
di t inzicht zal dan ook w•>rden gestreefd naar een we
zenlijke beheeraing van het onderwern om er vervolgens 
ruimtelijk gestalt• aan te kunnen geven. 

De intern• organisatie van het gebouw kan men in 
voldoende mnte omschrijven door de relatie'a die er 
tussen de diverse ruimten (of onderdP.len) van hat ge
bouw moeten befltAan aan te p;even. Oeze relatie 's kun

nen overi,o;•ne van velerlei aard zijn (bijv. viaueel). 

! e n t ~ o n s t e 1 l i n 11: a e r p; o n o m i e 
Een eerRte P.rgonomisich orobleem is hPt vinden van 

e~n .itli~>te maA.t of rPekR maten voor dtt exnositieruim
tftn. O:nd.at het in een musP.1tm PaA.t om ef·n rechtetreekse 

relatie tussen mens en kunstwerk zi.in niP.t alleen de 
menseli.ikP nfmetin,o;en maar oak <lie vnn het kunetwerk 
maatP.evend. Proble•m hierbij is dat bi;i bij kunst-

werken de afmetingen aterk varieren en weinig te maken 
habben met de menaelijke maat. Wanneer iemand een 

kunatwerk ala total• kom11oaitia bekijkt (en due niet 
in detail) ia de yolgende wetmatigheid aannemelijk: 

Hat verband 1• ontleend aan Neufert'• "Bauentwurfa •.. 
lehre• maar teverui geataafd aan de hand van eigen 
waarneaingen. Schildarijen hangt men doorgaana BO op 
dat hat middelpunt sich bevindt on een hoogt• van ca. 
165 cm, dit ta de ooghoogte van een ataande 11eraoen. 
Bij grotare achilderijen was het vroeger gebruikelijk 
oa de onderrand van een echilderij niet lager ta la
ten komen dan 011 95 cm. boven de vloer. Tegenwoordig 
1• het normaal hiervan af te wijken zodat de grate 
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uoo~ta v:in h Jt l'laatsin~ v:ln Plnata;i.n{.; van 
kun.Jt\;·:.i1·k ondarzijdv op: bovondjdc op: 

50 140 190' 
00 12:> 20) 
100 11~ 215 
120 105 225 
140 9) 2J!) 
loO 9'.J 2'.>5 
100 9;., 275 
240 9'.> ;.;;:; 
WO 95 375 

kunstwerken iets lager kunnen warden opgehangen. De 
ki~kafstand is iets minder adn tweemaal hat verscbil 
tussen de hoogte van de bovenrend van bet kun~twerk 
en de oogboogte van de beschouwer van bet werk. De 
ooghoogte van een sittend i~mand is oa. 40 cm. lager 
den die van een staande veraoon1 de kijkafstand is due: 

ca, 80 cm. grater. I 
Om de ruimte die v66r een kunstwerk aanwevig moet 

zijn wil m•n bet kunstwerk goed kunnen bekijken te be
nalen telt men bij de kijksfatand nog 60 cm, ov. Daze 
60 cm. vormen de ruimte die de bezoek•r zelf inneemt. 
In bovenstaande tabel zijn voor enkele objektgrootten 
de erbij borende afstanden gegevan. De getallen geven 
een indruk van de maximaal benodigde ruimte, In bet 
normale gebruik zal iets mind•r ruimte nodig blijken 
ta zijn, bijvoorbeeld omdat men bet kunstwerk me•r in 
detail bekijkt of omdat de grote kunstwerken mindPr 
den q5 cm, boven de vloer zijn ovgehangen, 

Behalve dat bet eP.n tentoonstellingsbezoeker moge
lijk moet zijn om eP.n goede kijkooaitiP. in te nemen 
is bet ook van belang dat bij/zij in TloeiendP loon
bewegingen dP gehele tentoonstelling kan doorlo~en. 
Een zeer lange exnositiewand blijkt daarbij •ro:ono
iech ~ezien een weinig geslaa~de onlossing te zi)n. 

De be·,·egingen die een bezoeker moat maken om van hat 

ene objekt naar bet andere te komen zijn hier Rchter
eenvol~ens: -kwartslag draaien, -doorlonen, -kwartslR~ 
terugdraaien, -de !uiete kijknositie innemen, Ve•l ba
ter zou hPt zijn wanneer een bezoeker zon~er dra~ihe-

----vorm1ng ru1mteluk koncept------ 20 

k.ijkat'stand Kijkaf stand 
(staand) (zittend) 

50 no 
00 160 
100 180 
120 200 
146 220 
lCO 260 
220 300 
3·10 420 
420 500 

Voorruimte 
(staand) 

110 
140 
160 
180 
2iJO 
240 
280 
400 
400 

Voorruimta 
(rolstoel) 

::!20 
250 
270 
290 
310 
350 
390 
510 
590 

wegingen van het ene objekt naar bet volgende kon ge
raken. Hat zien van bet kunstwerk tijdena het ernaar 

toelonen ia daarbij een ender gunstig aspekt. In bet 
Stedelijk Kuaeum van Allsterdaa heeft men 4it effekt 
bereikt door exvositiepanelen zig-zaggand achter elk
aar te plaatsan. Het plaataen van kunstwerken ov een 
diagoneal blijkt eveneene een ooloaaing te kunnen bie
den vocr bet gestelde ergonomiache vrobleem, Een voor
beeld 'hiervan ken men aantreffen in de plattaarond van 
bet ouda KrDller-MUllermuseum, Ook andere ovstellingen 
van kunstobjekten kunnen aanzetten tot een prettige 
benedering van de r.eavektievelijke kunstwerken en 
vloeienda loopbewegingen. Te denken valt aan een karr6-
vormige ovstelling van "8nelen, een klein objekt dat 
na een groter komt, onderling loodrecbte wanden. 

llL 
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vormng ru1mtelrJk koncept------ 21 

P r e s e n t a t i e 
Behalve met een ergonomisch verantwoorde·oostelling 

van de kunstobjekten is een tentoonstellingabe&oeker 
ook gebaat bij een goede overzichtelijke oresentatie 
van de exoositie als geheel. Percentie-paychologische 
gegevens zoals bet kllnnen oobrengen en verdelen van 
aandacht liggen dallf&an ten grondalag. 

Voor de s11111enstellera van een ex"ositie is de wijze 
van oresenteren voorts een middel om de eigen filoso
fie t.a.v, bet tentoongestelde uit te kunnen dragen. 
~entoonatellingen kunnen van ve.lerlei aard zijn, Nsast 
exnositie's die uttaluitend een overzicht beogen te 
l"even van bet bijeengegaar~e materiaal &ijn er ook 
tentoonatellinl"en waarin (beeldje voor beeldje) on een 
uitgebalanceerde wi;lze ePn verhaal y;ordt ongebouwd, 
Een schamatische herleiding van tentoonstellingen le
vert een drietal mogeli;kbeden. 

Het eerste schema komt, met n11111e in de grote musea, 
erg vaak voor. De hele tentoonstelling wordt door de 
bezoeker beeld,ie voor beeld;le doorlone.n: Dit kan er al 
p,auw toe leiden dat een bezoeker Ran· bet einde van 
de tentoonstelling vennoeid real<t;.omdat aan het '9egin 
van de tentoonstelling elk ob~ekt, belangrijk of niet, 
Vftel aandacht van de bezoeker heeft gekregP.n, Beter 
zou h~t zi~n als een bezoeker arn de ~resentatie van 
''en eYnosi tie -le belanp;ri jkheid VRn de afzonderli •ke 
knnstwerkPn kon p,fl,::.zen. 

H•t tweed• preaentatieacbema beoogt hiaraan tegemoet 
t• komen. De gehel• tentoonstelling is hier geordend 

om aen aantal belangrijke kunatwerken die ala ateuD..· 
PWlten tungeren. De besoeker heeft hier self de vrij
heid (en het overdcht) om dch te verdiepen·:in bij
komende &aken, Dit kllnnen zijn1 objekten die minder 
belangrijk aijn maar een onderateunende waarde hebben, 
begeleidende tekat, audio-vieuelapresentatie, werk
achetaen van 4• kunetenaar. In vergelijking met bet 
aerate schema bee~ b.et tweede schema bet voordeel 
dat bet arote aantal objekten wordt onderverdeeld in 
een aantal aroepen, waarmee de tentoonstelling ale 
geheel wint aan overaichtelijkheid. 

Hat 4erde echema houdt in dat een bezoeker ongemerkt 
kunstwerken overalaat. Meeatal zal het resultaat zi;tn 
van een·ongelukkige oircuitvorming, in een hoogatenkel 
geval betrett bet een effekt dat door de tentoonstel
lingabouwer bewust ward nagestreefd, 

Voor bet eigen ontwerp sal bet tweede schema dienen 
ala uitgangapunt, Daarnaast moet bet eerste schema in 
bet ontwerp, deegewenst, toepaebaar zijn. Een eerate 
ruimtelijke vooratelling van het twP.ede schema ver
wijat naar het beeld van een grote ruimte met talrijke 
niseen. Echter ook met meer aubtiele middelen valt bet 
&elfde effekt te bereiken. Door te enelen met loon- en 
&ichtlijnen en 4oor verachillen in helderheid (m.b.v. 
verechillende verlichting) aan te brengen kunnen er in 
een en dezelfde ruimte gebieden ontstaan met een ver
achil in aandachtawaarde. ("aan<lachtswaarde"=l het 
vermogen om de aandacht van een beschou~·er on zich te 
vestigen) 

Teneinda niet teveel te ver1en va.n hP.t onnamevermo
gen van een bezoeker is bet zaak dat de omvang van een 
tentoonstelling, afhankeli~k van bet karakter, bPt 
aantal van 80 k 120 ob~ekten niet te boven gaat. 

Om een bezoeker meer overzicht te llUnnen over de r,e
hele tentoonstelling verdient het aanbeveling de ten
toonstelling te geleden in kleinere gehelen. 0ez~ zou
den betrekking kunnen hebben on werk•n uit een bepcalde 
neriode of on ePn benaal1e kunstenaar. 8en zolP.ncircuit 
biedt zo•n mop,eli~kheid tot y,eledinp,: elke znal n~nrt 
kan worden gewi;id aRn een benaal1 sub-theme. Bi;i mindPr 
omsloten vornui:n van exnositi~ruirrten valt te rj.-..nkf'n rr>n 
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het dicht bij elkaar nlaatsen van met elke.ar aamen
han~ende kunstwerken. Tussen de diverse groeoen zou 

dan steeds wat ruimte anen maeten blijven, Bij de ten
taonstelling van sculntuur is er de mogeli~kheid om 
beeldhouwwerken te groeneren on grate aokkels (eiland
jes), Vaor de exnasitie van achilderijen e,d, varmen 
rte earder vermelde karr6vorm1ge anatellingen een ge
schikt middel am te groeneren. Overigena is de vraag 
hoe dicht kunRtwerken on elkaar mogen staan ook een 
krnstie van esthetika, 

M a t e v a n f l e x i b i l i t e i t 

Uit het voorp,aande bli~kt welke mogelijkheden een 
exnasitieruimte te biedPn moet hebben wil een tentoon
stellingsbouwer naar behoren kunnen inanelen an de be
hoefte van de bezoeker en dP.arnaaet kunnen vormgeven 
aan "eigen idee8n. Het werken met steeds andere kunat
objekten zorgt steeds weer vo~r andere benadigde kijk
afstr•nden, Oak hP.eft elke saart tentaonstelling een 
eiy.en ruimtP.behoefte. In dP- tentoonstellingaruimten 

moeten tevens nresentatieschema's realiseerbaar zijn. 
Een en ander houdt in dat exooaitieruimten ePn ontima
le flP.xibiliteit mo~ten bezitten. Oak de andPrlinge 
schakelbaarheid moet met het oap. on mogelijk zijn van 
verschillende circuits mef'rd•re mogeli~kbeden bieden. 

Niettemin zijn er ook enkele faktoren die fi(renzen 

stellen ~an de mate van flexibiliteit. Vooral bij toe
oassinp: von een natuurlijke verlicbtinii: (daglicbt) is 
het niet mopeli,ik, en zou hP.t everunin gewenRt zijn, om 

overal in de ruimte de~elfde lichttechnische konditie· 
te doen ii:elden. Bovendien maakt de behoefte aan een 
~oede ~eluidswerin~ de verdienste van een flexibel 

··\·at'?em mP-t vernlaatsbEi.r~ wanden of nanP.len kleiner. 
Om een be7oe~i:er eP.n mop-P.li,ilcheid tot orH!ntatie te 1t.e

VPn 7Bl hPt nodip zijn enkele vaste ruimtPlijke ~eRe

·.rens te hanteren en eP.n 1uidelijk te onderscheiden 

ri chtinK nnn tP br~np;en. Oe archi tektonische vonngevinP 

vAn museumrui·l'"Jten heeft in verhand d .... armee vooraleef'n 

n1•} for.rJ0r8t,eun."'OdP funktil"' 0 

1p ~Qte van flexibilitPit van ePn exnoaitieruimte is 
,,.,1; beVmPTi :ik voor de bedrijfsvoerinP- en dan vooral 

~ i.~ l rl~ · ie D":~o 1 .v, vun een tentoone-telling in beslag 

r:Pi>mt .. ·~··:···) <·1:!!1 tr. P'J'')tP. n1~ n,:;an te klr-ine mate van 

flexibiliteit brangeu.-1j4Yerliee met zich mee. 
D• ii:ewenete mate van tlexibiliteit zal neerkomen op 

elecht• eukele gebruikemagelijkhe4an die 4an wel wezen
lijk van ellcaar verachillen. Oak het aantal verander• 
1ngen dat men BOU kunnen aanbrengen ie beperkt. Deze 
veranderingen moeten met enkele eenvoudige handelingen 
lcunnen worden aangebracht. 

• • r • t e aanzet p l a t t e g r o n d e n 
De beeohouwingen over ergonomie, preeentatie en 

tlexibiliteit leveren elllcele uitgangapunten on die met 
name bij hat ontwikkelen van de plattegronden van we
••nlijk belang sijn. Vooral 4e· weneelijkhei4 van ge
bieden met een onderling verachillende aandachtswaar
de vormt een belangrijke ontwerpoverweging. Daarnaaet 
1e hat gewenet dat plattegronden de eigenachap in zich 
hebben om aan te lcunnen zetten tot diagonale ot sig-
1aggende loopbewegingen. 

Aan de hand van de verworven uitgangaounten ia het 
•alts al mogelijk om enkele baais~oosters (waaron de 
konetrulctie, acheidende en tegelijkertijd exnoaitie
wanden zullen warden geplaatst) an bun geechiktheid 
te beoordelen, 

Zo blijkt a: meteen dat driehoeksroosters in de kon
text van een mueeumontwero niet voldoen amdat tentoon
atellingewanden niet onder echerpe hoeken on elkaar 
mogen etean, In het geval dat er telkens maar oo 66n 
driehoeke&ijde een wand wordt geplaatet ontetr.at er 
een doolhotaohtig ruimtelijk beeld waarbij men tevene 
te maken kan krijgen met ongelukkig in een ruimte 
staande kolommen, 

Daze prablemen verdwijnen...anneer m~n hat driehoeks
rooster terugbrengt tot een zeehoekig rooster. Wel 
ontstaat dan het orobleem dat het niet alleen moeilijk 
eal blijken am onderling verscbillende ruimten ta la• 
ten ontetaan maar dat ook steeds alle wanden even 
groot zullen zijn, Dit betekent dat elke wand berekend 
zal moeten zijn on installatie van bet grootst mo,.e
liike scbilderij. Tevens rekeninp. boudend met de kijk
atstand blijken een zijde van 540 cm en e•n ruimtedia
meter van 960 cm de kleinet mogelijke te zijn. Een 
seehoekig rooster heeft wel als voordeel dat de ruim
ten diagonaal scbekelbaar zijn, 
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Ook platte~ond~n di• zijn gebaaeerd o~ een vier
kanten-rooster hebben al gauw.het euvel dat ruimten 

Peli)kwaardig zijn en wanden steed• even sroot. Wel 
zijn er, uiteraard, voloo mogelijkheden om tot de 
karr6-vonnige oostelliJll!en te komen. 

Ben rechthoeken-rooater biedt al meer mogelijkheden 
tot variatie. Wel hoort bij een bredere wand automa
tisch eon grotere kijkafatand wat in een reohthoeken
rooster weer tot nroblemen leidt. 

Het voor tentoonatellil1118ruianen aeeat geachikte 
ortho~onale rooster is dan ook bet rooster dat i• oo
Pebouwd uit ~ote en kleine vierkanten. 

Zeer r.eschikt ta ook een achthoeken-rooster. Naaat 
de achthoeki'e velden komen daarin vierkante velden 
voor, welke Rt~ede kleiner zijn dan de achthoeken. 
Een ranF,s~hikking van ruimten on een diagonal& lijn 
is z•er ~oed mo~eli;k, Naast roosters waarin alle zij
den aa.n elkesr ~eli~k zijn kan men ook kiezen voor 
roostera met twee vernchillende maten v"or de sijden. 

Nasr het sich last aa.nzien bhden alleen roosters 
die zi.in samengesteld uit achthoeken of ui t vierkanten 
van verachillende afmPtin~en enn uitzicht on een re
sultaat dat nan de p.eformu leerdr ui t~angsounten tege
moet komt. 

De keuze is uiteindelijk p.evallen on het vierkanten
rooster. Hoewel zich ~chteraf de vraA~ onwerot of deze 
es~entiUle keu~e niet wat m~P.r aandacht hnd moeten 
krijp.Pn sneelden de volgende overwegingen een rol bij 
het geven van d• voorkeur boven bet achthoeken--rooster: 
De kon~truktie zou eenvoudi17. van uitvoeri!ljl; kunnen 
zi.in (p,een "roblemen met verschillende richtiJll!en), 
klt"!in~re oversnannin1ten, de. eenvoudi.rre vonn van het 
l'rondvlnk stant mPer•lere kunvormen toe (van belang bij 
hP.t ""nbrenp.Pn van Pen d.ornrerlichtin11seysteem), het 
on•IP. v~n Abbe he,.ft ook P.•·n orthoironale 11lattegrond 
(ziP volv.end hoof1~tuk), er beRtRat eon ontimale moge
li'I{ om de kA.rr6-onotelling toe te nassen, de verhou.-

ding tussen vloer- en wA.nt\oJl'DPrvlrik is P-rg ~nstig. 

iiPt vi~rk·intPnrocH'Ster l~A.t zich, evPnals overif.'ens 
e n ochthoelrenroost .. r, p:oP.d onderbrenp:en in een band
rant~r. )e vr'l.Af! if.' nu welke ma ten di t bandrast~r zal 

mo·· ten h~hbm. W.'lnnA"r de P.rootste maat niet meer dan 

c'' • 6 meter bedraagt 1.ullen <ie vloeroversnanningen 

ateede een maat he~ben die vanuit een konatruktief 
oogp~t gunatig ia. Uit de kijkafatandentabel blijkt 
clat een ruiate van 6: aete:w .. v66r het kunatwerk groot 
genoeg 1• om ieaand vanuit een rolatoel te kunnen la
hn kijken naar een achilderij van 280 cm. hoogte. De 
breedte van het •childerij zou daarbij zelfa 600-90. 
510 oa aogen beclragen. 
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De vraag ia wellle maten gangbaar zijn voor achilder
ijen. Van de belangrijkate werken uit het Van Abbe mu
aeum blijkt de vercleling naar grootte ala volgt: 
totaal1 36x, ca. 50 oms 4x, 80-120cm1 17x, 120-180 
om1 9Xt 180-maximaal 210 ~m1 6x. Bij wieselende ten
toonetallingen (van werken die niet tot de eigen kol
lektie behoren) komen kunstwerken voor die nog ean
merkelijk sroter sijn1 tot aan )00x450 toe. 

Dij een keuze voor een rastennaat van 600 cm blijkt 
er wel erg veal overmaat te ontstaan. Er is immera re
kening gehouden met eohilderijen van een extre~m groat 
fonnaat, met een oohangiJll! var cm, boven de vloer 
en met een waarnemiJll! van>' 1rol-)atoel. Ook 
kleinere maten (van 51' • 460 cm) kunnen daarom nog 
bruikbaar zijn ala 4otste rastermaat. 

In een tentoo~4Gellingsruimte zouden de srote velden 
(in het bandraater) behalve voor 66nzijdig ook voor 
tweesijdig exnoseren geschikt moeten zijn. Ala vorm 
van tweezijdig exnoseren ie ook d• karr6-vormige on
stelling te beachouwen, Bij tweezijdii>:e exnoaitie kun
nan in een 480 cm breed veld echilderijen komen te 
hangen met een hooRte tot 150 cm. Bij een veldbreedte 
van 540 om bedraagt de maximale ob)ekthooRte 170 cm. 
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Ook voor een herentoiletp,roeo (1 w.o, 1 of 2 urinoira 
en een voorhalletje met wastafel) heeft zo•n oel de 
geUigende afmetingen evenale voor een dameetoiletgroep 
(2 w,o.•s en een voorhalletje met wastafela). 

I i2?~ , •.. ~9 .. ~~'-~ . ~-40 ___ !?.?O ;K). 
; I l : • 15 

Wanneer men waarneming vanuit een.zittende houding mo
gelijk wil maken zullen de maximal• objekthoogten 100 
reso, 130 cm bedragen. 

De breedte van het ruimteveld (als resultante van de 
rastermaat) is tegelijk de breedte van de axooeitie
wand. In deze wand is een fraaie verhouding tuasen 
brePdte en hoo.v,te uiteraard zeer gewenst. Een wand

breedte van 480 cm. zal zich goed verhouden met een 
hool'te tussen de 240 en 320 cm. Met wandbreedten van 
540 en 60'1 cm korresoonderen oo dezelfde wi~ze boog
ten van 270-360 reso, 300-400 cm, 

,;anneer men om esthetische en verlichtingskundige 
redenen de bovenste 60 k 75 cm van een expoaitiewand 
altijd vrij wil houden dan bli~kt een wandhoogte van 
360 cm. peschikt te zijn voor schild.erijen tot 180 cm 
hoog (bij installering on q5 cm bovPn de vloer). 

lli t de vooryaande overwe.vinp,-en is een voorkeur at
i•eleid voor de maat van 540 cm. 'Nel stsat nog ta be
zien of ook de andere funktie's dan tentoonBtelling 
welke in het nro~ramma zijn o~genomen zich zullen la
te.n schikken in deze mRRtePnheid, Bovendien zouden 
m~"\ten dio voorkomen in 41! Ettedebouwkundip:e sit1latie 
nor, kunnen nooen tot een aannassinl(' van de baaismaat. 

Als kleine maat in het handraater is de maat van 270 
cm .l".ekozen. -:en karr~-oMtelling van 270x270 maakt hat 
nop. mogeli~k om schilderijen met een hoogte tot 80 cm 
net'r te hanf{en. Bi>inen zo •n ons-tt•llinR" is tevens nog 
.i11ist voldoende nl::\ats om met een rolstoel te manoe
vreren, In een vierkante eel van 270 cm2 kan &Rn ka
bine voor eudio-visuele nresentatie worden ingericht. 

Vanwege bet ~ekosen raster 1111llen alle te vormen 
ruimten nominale maten krijgen van 270 of 540 C1I of 
een ontelling daarvan (810, 1080, 1350 of meer), 

K e u z e k o n s t r u k t i e p r i n c 1 p e 
De volgende stao in de vorming van de plattegronden 

hangt nauw &Biilen met de keuze van het konstruktieorin
ci ne, Behalve voor het totstandbrengen van een ruimte
lijke gewaarwording is de konstruktie ook van belang 
voor de flexibiliteit in het gebruik en voor hat onder
brengen van leidingen en klimaatsinetallatie•s (zoals 
die nodig zijn voor luchtbehandeling en verwarming). 

Bij het konstruktienrincioa van DRAGENDE WANDEN kun
nen de wanden voorkomen onder steeds dezelfda (of na
ganoeg dezelfde) riohting of onder twee (onderling 
loodrechte) richtingen. 

Plaatsing van de dragende wanden in AAn richting 
Feeft onloseing zoale hiernaast geschetst. 

Het bovensta voorbeeld lsat een nlaataing van achij
ven zien die konstant dezelfde is. De oversoannings
maat bedrsagt st~eds 540 cm. Zonder de toevoeging van 
niet-dragendP wanden zal het niet mogelijk zijn om met 
de schijven een gewaarwording van ruimten teweeg te 
brengen. De schijven zijn veeleer te beachouwan ale 
( tentoonstellings- )echotten die geolaatst zijn in de 
ruimte van het gebouw. Ale zodanig moet men deze on
lossing dan oak waarderen, 

In dP. mid~elste oolossing komen eveneena los van 
alkaar ntaande schijven voor. Hier echter etaan de 
schi.iven p:enlaatst in een m~er samenhans:end patroon 
en tekent zich al duidelijk een ruimtelijke ontwikke
lin~ af, De horizontaal ~etekende strook van 270 cm 
l,.~nt zich er~ ~oed voor het onderbren~en van lei
·i1n~en en in~t~llatie's. Voor bet vormen van route's 
<J.oor l\et gebOllW is het 8Pn l<\).nStig geg&Ven dat er 
~~rnkP. ia van een vnRt ontroon van onPenvol~ing van 
vcrschillende ruimtcn. N~ast de gebruikelijke over
r.nanningen van 270 en 540 cm komt er ook een forsere 
overspanning van AlO cm voor. 
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In het onderste voorbeeld komen ook doorlopende 
wanden voor. oeze wanden vormen langwerpige. l'Uiaten, 

hierbij heeft de breedte een zekere variatie, De 
richting waarlanits men een gebouw dat met dit •oort 
w~~den is samengesteld zal doorschrijden komt overeen 
met de richting van de dragende wanden. De plaatainga
richting van de wanden is daarmee een belangrijk gege
ven voor de oriUntatie binnen hat gebouw. Ook bier la
ten transportleidingen e,d. zich goed onderbrengen in 
de horizontaal getekende 270- strook. 

In alle drim de voorbeelden moeten er niet-dragende 
wanden aan te pas komen wanneer men een ruimtelijke 
duidelijkheid wil bereiken. Dit betekent doorgaans dat 
als exnositiewBnden niet alleen de dragende wanden 
maar ook inbouwwanden of "'11lelen zullen fungeren. Ba
ter zou het zijn ale er maar ''n soort expositiewand 
zou voarkomen. 

Het nlaatsen van dragende wanden in twee (onderling 
loodrechte) richtingen komt niet alleen de vorming van 
duidelijke ruimten ten goede maar zorgt tevena voor 
een (konstruktieve) stabiliteit in twee richtinge~. 

Van de hiernaast geschetste oploseingen is de boven
ste tamelijk eenvoudig. Elk veld van 540x540 is olllka
derd door een massief vierkant dat sleohta on enkele 
nunten is doorbroken (bij voorkeur niet over de gehele 
verdiepingshoogte), De niet-doorbroken wanden zijn ge
schikt voor exnositie van grootformaat-kunetwerken. De 
wel-doorbroken kunnen nog plaat3bieden aan lrunatwerken 
van gP-ringere omvang en betekenis. Ondanks de kleine 
afmetingen Zijn de Vierkante ruimten ergonamisch ee-· 
zien toch in orde. Routavorming kan geachieden OP 
rneerdere manieren: of men laat de route lonen van zaal 
naar zaal (via in elkaars verlenAde liggende doorgang
en) df men ko~oelt de zalen aan een 270-strook die de 
hoofdroute vormt. Dit betekent due dat men nrobleem
loos zowel nresentatieschema 1 ala 2 kan toepaeaan, 
Bij P.chema 1 moet men dan wel voor lief nemen dat hat 
or1@ntatiegevoel bij de bezoeker o~ den duur verloren 
vaat. Overigens is de ruimtelijke karakteristiek van 
de onlossing iets ta hokkerig. 

Een aanzienlijke verbetering valt te bereiken door 
de wanden die bet vierkant omsluiten van elkaar las te 
maken. Dit kan door e~n extra strook (bijv. van 135 
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om) in ta voaren, Ook louter tengevolge van de dra
gende wanden ontstaat er al een vrij duidelijke ruim
telijke werking, Bet op sioh eenvoudige plaatainge
patroon van de wanden levert drie soorten ruimten met 
aflaetingen van re•p. 270, 540 en 810 om. Het aantal 
mogelijkheden tot aavorming is zeer groat: in bet.hart 
van sowel de 135 ala de 270-stroken an over de diago
nalen van de 540-velden. Over de assen kunnen route's 
ontataan die zeer duidelijk zijn vanwega de lange 
sichtlijnen an een steeda terugkerend natroon van aPn 
ruimtelijke oneenvolging. Mat betrekkelijk weinig in
bouwmateriaal sijn zeer wezenlijke ruimteliJke en 
tunktionele veruuleringen aan te brengen. De plaatsing 
van de wanden vertoont een overkomst met die in het 
nieuwe llUSewa van M6nchengladbach, al is dear snrake 
van hat reaultaat van een geheel andere gedachtengang. 

Het konatruktieprincipe van dragende KOLOMMEN vraagt 
om een andere manier van beoordelen. Kolo111111en zijn 
niet werkelijk in staat om een ruimte te vormen. Wel 
kunnen kolommen een ruimtelijke werking BUY.Y.ereren, 
bijvoorbeeld wanneer ze, on 66n lijn geplaatst, zorY.en 
voor een sterke perspektivieche werking of in het ge
val dat ze de overgang tussen een donkere en een 
lichte ruimte markeren. Hoewel kolommen due een ruim
te (substantieel) niet zo sterk kunnen vonnen beoalen 
ze wel sterk het gebruik van de ruimte waarin of waar
omheen se etaan genlaatst. Zo kunnen kolo111111en een gro
tere ruimte geleden en verschillende velden in een 
ruimte aangeven. Tevens vormen ze de aan~ewezen ounten 
voor de aansluiting van niet-dr&l<ende wanden. llet zijn 
deze wanden die de vorm van een ruimte goed•leele zul:. 
len bapalen. 

Bij de toei>assing van dragende wanden is het al mo
gelijk om ankal met het patroon waarin de wanden word-
1n geplaetet een herkenbare oneenvolY.ing te bereiken· 
van onderling verschillende ruimten. Bij de toepa~sing 
van kolo111111en zullen behalve het olaatsingspatroon van 
de kolommen oak de uitvoering van de draa.,konstruktie 
(zoals de wijze waarpp vloer of dak wor<len on.,~lefd of 
de vorm van de kolomdoorsnede) alsmed~ de niet-<lre
gende wanden voor de ruimtevorming vnn bf. lanp: !r.i ;1n. 

Hat .eeaYou411(ate, en ook het mer.st voor de hnnd liP

gende Patroon van kolomDlaateing is dat waart.1~ ou elk 
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-----vorm!ng ru1mtelijk koncept -------

snijt>Unt in bet 540-270-rooater een kolom voorkomt. 
Voor de konstruktie zijn verschillende manieren van 
ui tvoering mogelijk. De wiju van uitvoarin,: i• van 
belang voor de gewaarwording van het gebouw-interiaur, 
In de acheta hiernaaat staan afgabeeld van bovan near 
benedent neutrale olaataing kolommen, plaataing in 
natronen van de kolommen in vierkanten van 270x270 
(midden) en van 540x540 (onder). 

Als zuiverate vorm van een neutrals olaataing geldt 
d• uitvoering van de konstruktie waarbij de vloer di
rekt on de kolommen rust, De kolornmen hebben bij voor
keur ePn ronde doorsnede (vierkante en nog sterker1 
rechthoekiF.e kolommen duiden al een zekere riohting 
aan), 

Haar e~rake is van een olaataing in natronen kan men 
de konstruktie onvatten ala een aaneenschakeling van 
tafelokonetruktie'a met daartussenin overgsngsvelden 
welke ook rusten oo de tafels, 

Bij de uitvoering in kleine tafela ztjn de kernen te 
klein (270x270) om een volwaardig exoositie-veld te 
omsluiten. Wel zijn de kernen zeer geschikt om ta :tun
~ern ala vooroortaal (toegangeruimte tot een exnosi
tieveld), als knoonmmt van cirkulatieruimten (ook in 
vertiksle zin als traonenbuis), of als louter ori@nta
tienunt (bijv. als atrium of lichtschacht), Rechts 
zijn on willekeuriF.e wijze enkele mop:elijkheden ge
schetst van nlattep:ronden, doorsneden en aanzichten. 
Joordat de kernen in elkaars verlelll'den li«p:en kunnen 
i~ de 270-r.troken OP eenvuodip:e wijze assen ontstaan. 
De horizont~al Retekende wanden kunnen vast worden 
aanpebracht; met de vertikaal ~etekende wanden blijven 
den no~ voloo mo«elijkheden over om, o.m. in ,lp"ootte, 
verschillende, ruimten te realiseren. Bij dez• oplos
sin~ zijn beide nresentatieschema•s te verwezenlijken. 
~rponomiech p:ezien ts er slechta 66n nrobleem en wel 
•lr-t de vrijstaande kolommen on een binderlijke wijze 
«n!<ele loon- en zichtlijnen hlokkeren. 

::i.i rJe ui tvoPrinY. in 1rrotP tnfels zijn de kernen llet 
:. ,,-_ maat van 54'1:r540 ••er p:oe~ bruikbaer als het hart 
·n:~-:.· ePn BJC"'IOSi teiruimte. )e ruirl'ten in de 27..0-stroken 

l'.l.h.w. ti:i beR('houv·en alR nevenruimten) kunnen dan een 

nv•tllP.nie funktiP hPbben (f'i~v. flro,'iektie van dia's) 

of f•mpnrPn e1"" tl"flt"1onvte11inPEru1:-r.t" '1\At et'n ge-
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ringere aandachtawaarde. De nevenruimten kunnen uit
wisselbaar sijn. Ook is bet mogelijk dat ze, ~eheel 

verzeltatandigd, een bijtunlttie herbergen (bijv. een 
toiletgroe~). De route van de tentoonatellingabezoeker 
zal normaliter looen over de grote velden. Desr.ewenst 
kan de bezoeker aandacht beateden aan het gebeuren in 
de nevenvelden. Hat oreaentatieachema 2 komt bier err. 
goad uit de vert. Ook bet eerste schema kan men toe
oassen. Een anarte ruimte t.b.v. de cirkulatie is niet 
nodig, men wandelt immera al kijkend hat gebouw door. 
Een ruimtelijke duidelijkhaid van het totale p,ebouw 
kan men bareiken door in de oneenvolgi~ van de ruim
ten (met een wiaselend aantal nevenvelden) een vast 
.oatroon aan te brengen. Het is mop,elijk de velden van 
540x540 aan 1,2,3,4 ot geen enkele zijde van een ne• 
venveld te voorzien. Bij velden met aan drie zijden 
een nevenveld heeft de wand on de vierde zijde een 
,o:rote aandachtawaArde. Wanneer zich aan alle viP-r de 
zijden een nevenveld bevindt ontstaRt de morelijkheid 
tot bet maken van een omlooa om bet centraal r.eler.en 
veld, dat daarmee zeer p,eschikt wordt voor bet ten
toonstellen van sculntuur. De nlaatsing van de in te 
bouwen wanden en eventuele doorbrekinRen daarin zi~n 
bij deze kolommen-onlosaing van yroot belang omdat 
hiermee ook de loop- en zicbtlijnen ontr.taan. 

Een winstnunt bij bet aysteem van de ~40x540-~Prnen 
t.o.v. het aysteem met de 270x270 kernen is dat de 
oriUntatie van de bezoeker gelnt is on de voor exno
si tie gebruikte crot• velden en dus niP.t on ~e cirku
latieruimte. Omdat ook de kolomnlaatsin~ runstir.er is 
en omdat beide oreaentatiescbema•e toenasb~Rr zijn 
verdient de plaatsing van de kolom~en in tRfela van 

540x540 de voorkeur. 
De laatete af••ep,ing die nop, moet nlaatsvinden i• de 

verp,eli~king van deze kolommen-oolossinP met de be~te 
onlouing die is bereikt met bet nrinci nP. van •le dra
gende wanden. In we?en zijn beidc o~lor-sinren PrP 

bruikbaar om tot. een nmaeump:ebouw tP wordPn uitp:ewerkt. 

De onlossing mPt dP dra~P.nd~ wanrlnn kr.nt in v~el 
eterker mate een ordenin~ van ruimt~n lanY,s n~sen. 
Hierdoor ontetaat een Poe1e orUntatiPmoP:el;,<kheid. 
Gunstig is oak dat men kr.n kor.:.f:'n tot <·<,n rtb1Pom le 
aanP.enscha.kel in~ van rnimten. De ,...ehodP.n fl Pxi r,1 l i-

teit betreft vooral de mogelijkbeid om tot diverse 
aaneenachakelingen van ruimten te komen. In bet geval 

dat de draagkonstruktie bestaat uit kolommen 1• de 
tlexibiliteit meer gelegen in de inrichtingamogelijk
haden di• de meer gelede expoaitieruimten bezitten. 
Dese ruimten sijn ook ergonomtsch bezien in het voor-
4eel, tameer omdat men de looobewegingen kan betn
vloeden met ·de plaatsing vaa da:·wanden en de daarin 
aangebrachte pertoratte•a. Een ander gunstig aunt 

'van te kolommenlcons~ktie is dat de vloerovP.rsnan
ning hier nooit meer dan 540 cm hoeft te zijn. 

Van de gekonstateerde verschillen tussen de beide 
onloseingen voor de draagkonstruktie geldt er geen 
enkel ala van doorslaggevend belang. lliteindeli;lk ts 
er gekozen voor een verdere uitwerking van het kolom
menprinoipe. Bi;! daze keuze beeft ook meegesoePld een, 
ogenschijnlijk eub;jektieve, vaorkeur voor het beeld 
van een zwierige, beweeglijke kolommenarchitektuur 
boven dat van een architektuur van robuuste in rust 
verkerende dragende wanden. 

0 n t ~ i k k e 1 i n g d o o r a n e d e n 
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De vorm van de doorsneden van de ri.iimten zal vooral 
moeten afhangen van de tentoonstellingsfUnktie, Bij 
het beoalen van bet raster (t.b.v. de platterrond) is 
al naar voren gekomen dat om een 200 cm hoog schil
deri;I behoorli;!k te kunnen tentoonstellen er al ePn 
wandhooP.te benodigd is van 360 cm. De vloervelden van 
540x~40· bieden voldoende kijkafetand om snhilderijen 
met een hoogta tot 270 cm te exnoseren. Deze objekt
hoogte korreapondeert met een wandhoogte van 4.10 cni. 
De kijkafetand die men kan nemen in de velden v~n 270 
om ataat geen grotere objekthoogte toe dan 12n cm. 
Hier heett bet weinig zin om de exnosi tie•1·and boF.er te 

maken dan 270 k 300 cm. 
Voor de bovenate verdieoing kunnen deze ovPrwer.ingen 

verwerkt warden tot een ruimte-(en kap-) doorenede ale 
hierna geachetst. Ben kapdoorenede als daze heeft te
vena bet voordeel dat 1e kao lichtdoorlatend kan zi;ln 
zonder overlast (t.g.v. glans oo bet schilderij aan de 
wand) te varoorzaken. In het versle.gdeel "Voorstudie 
Yerlichting• komt bet verschij.neel p,l~ns nader o"n dP. 
orde. 

I 
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, ir .. ·rii»rJ",·,,~: i11• ~-Let tfirekt onder de kan lig

.-':Pf' :'e··t»ri:. •·r ·.iniier :r:n1"•"!l i,ikheden om de doorsnede 

~:·1,..~r C>1:~nPfte t·:- nlooi·~n. '.':en v·1riatie van de plafond

hoo..,~te znl m,.n mr•Pqts.l alleen k11nnen bereiken door ta 

werkr>ri. met v ... rl: .... ;•.adP nl[lfoncls (wissRlentie vloerhooi1tten 

z1,in i:n:nPrs n·;:ni<>li~ks toe te passen). Voor de verla

~inp, van Plafonns vormen liPPers die d~ vloer onder
stP.un,::in P.en wr·lkome RP..llleidinp;. Bij hat p;ekozen kon

ctruktie~rinci ne (en -schema) lip,t het het meest voor 
de hnnd hPt verl~aF.dP ulafond Rteeds aan te brengen 

. bovf.>n rlP. n<"v•·nvelden, di.ts in rlt!! 270-stroken. De vri;te 

ruimte haven het verlr:1agcle nlnfond kan men goed ~e
bruiken voor de doorvoP.r van trnnsnortleidingen. Ook 

antHtr at er ruimte t.b.v. het aanbrengen van lucbtbe
h~ndelingsinstallatie's en verwarmingselementen in bet 
nlafand, en eventuepl oak in de erboven gelegen vloer. 
~w1et hP.:t aanbrengen van ean verlaa~d nlafond tuasen de 

ligger• (die zijn gekozen voar de onlegp,ing van de 
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vloeren) nntstaat Pr een geleding in de doorsnede die 
narisluit bij de geleding diP in de nlattegrond so na
drukkelijk aanwezi11: is~ AfhnnkeliJk vsn bet tyne lig 
rer bedraart het hoorteverschil 30 k 70 cm, dit is 
10 k 2·~"· 

Van oie doorsnede is het oak ..:ewenst dat deze, even
nls de nlatteiu-ond, in staat ia om staande vitrine's, 
kliJDaatrel(elende kasten, draotruimte voor deuren tus
sen twee zalen te herbergen. Zoals on het nrentje 
hiP.rnaast te zien is voldoen vierkante kolommen llier 
niet aan deze wenst, vanwege de te kleine dimenaie's • 
Daarom zullen op sommige plaatsen deze kolo11111en worden 
vergroot tot scbijfkolommen JDet een maat van ca. 90 cm. 
De draa.o;konstruktie verkrijgt biermee tevene een eigen 
stabiliteit in de ricbting van de scbijfkolommen, 
waardoor bet voor deze stabiliteitakomoonent niet meer 
nodig zal sijn in bet gebouw anarte stijve k•rnen asn 
te bren.r.en. Hat bandraater kan JDen verder uitwerken 
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door over beoaalde syeteemlijnen een 90 cm-band been 
te leggen. 

28 

Van de 1111 verkregen doorsneden is het vervolgens de 
vraag ot &• in 66n ot in allsbei de richtingen van het 
gebouw moeten worden aangebraoht. Een in beide richt
ingen 1dentiek eamengestelde doorsnede maakt toenas
aing van krui•ligj!;ers onvenaijdelijk. Ale men dev.e 
wil vervaardigen van gestort baton komt men tot een 
uiterst kostbare oploeeing. Ook de nlaatsing van d~ 
sohijfkolommen in twee versobillende richtingen leidt 
tot kostbare komnlikatie's. 

ffoewel de plattegrond is ongebouwd uit vierkanten 
bestaat er tegen bet voorkomen van ligpers en achijf
kolommen in Un enkele richting geen bezwaar: llit 
konetruktief oognunt niet (omdat de oversn."UlnilllfsmaBt 



niat ta groot ia voor een betonnen vloerulaat) en 
evenmin uit ruimtelijk-arohitaktonisch oogpunt. De 
duidalijk in het interieur van hat gebouw tan er zelfe 
mee gediend zijn omdat een bezoeker zich altijd kan 
ori@nteren on de konstruktierichting als vast gegeven. 

Het hanteren van de overkapoingskonstruktia in 66n 
richting resulteert in een kap die in 66n richting 
hellend isr een zadeldek. Overigens li~kt er geen aan
leiding te beetaan om (in het exterieur van bet ge
bouw) 1.o.v. een zadeldek een reeks tentdaakje's toe 
te passen. 

De hellende kanvorm hangt nauw semen met de tentoon
stellingsfunktie van de eronder gelegen ruimte, Behal
ve tentoonstellingsruimten kunnen er ook ruimten voor
komen met een geheel andere funktie. Te den<en valt 
aan werk- en opsla/!l"Uimten of aan verbindingsgangen. 
Voor deze ruimten ~al doorgaans geen hellend nlafond 
nodig zijn. Omdat deze funktie's ook voor zouden moe
ten kunnen komen oo de bovenste verdieninp, ztjn voor 
deze verdieping ook 1<ede~lten met een nlat dak voor
zien o~ een wijze zoals hieronder ~eachetst. In de 
hoogte en breedte van de ruimten onder een nlat dak is 
daarbij nop, een zekere marge mogelijk. Een funktie van 
de ruimten onder een nlat dak zou ook no1< k"nnen zi,in 
dat er een afstan~ wordt r.eschaoen tussen d~ exnosi

tieruimten (geluidsbuffer, overgangegebied e.dl. 
In nrincine is het schema voor de dwaradoorsnede on 

elke willekeurige ayeteemlijn te beHindigen of te on
derbreken. Hierdoor kan een tamelijk groat eentnl 
tynen ruimten en daarbij borende 1angegevels ont,,taan. 

R u i m t e 1 i j k e v o o r s t e 1 l i n p 

Aan de hand van de in het voorafp;nande peformitlf'· r·h· 

~rondregels voor olattepl"onden en dooreneden iE: e•'n 
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eerste ontweru gemaakt. Dit ontwerp is georeaent9erd 
op bet tuaaenkolloquium in de vorm van tekeningen en 
van dia'a die m.b.v. e n enthescooo waren gemaakt van 
bet interieur van de 1:100-scbetemaauette. Met een nog 
beoerkte ~•kenschao van.de techniacbe'realiaeerbaar
heid an een nog oppervlakkige kennia van de stede
bouwkundige eituatie en de fysicche asoekten van het 

I - _ __.___, ___ .. t 

garderobe 
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binnenmilina waren in dit ontwero de gewenste ruimte
lijke ontwikkeling alsmedP de interne organisatie 
zichtbaar gemaakt. 

Het ontweru behelsde een blokvormig gebouw in twee 
lagen welke min of meer aRnsloten on de twe• verclien
inl'(en in bet oude Van Abbe. llet ontwero voorziet in 
een circuit van zalen on de begane rrond. De olatte
grond van de verdie~ing heeft e~n veel onener karak
ter. 

De zalen van de begane grond hebben &Pn dusdanig be
eloten karakter dat ze een afgerond geheel kunnen 
vormen in een tentoonstelling. Een zeal bestaat uit 
64n veld van 540x540 met aan drie zijdenceen neven
ruimte van 540x270 cm2• Tussen de zalen in li~:gen nor: 
ruimten van 540x540 cm2 zonder nevenruimte. Dn•.e rulm
ten kunnen dienen ala runtount voor de tentoonstel
lings~ezoeker (bijv. zithoekje). Ook is er •en noort 
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spatiUringefunlctie aan toebedacht1 hat van elkaar op 
afstand houden van twee opeenvolgende zalen (die beide 
een eigen efeer moeten kunnen hebben). De toetredi11& 
van daglicht in de zalen ie zeer beoerkt en dient uit
sluitend alR na¥chologisch en orilnterend gegeven. In 
dP zaal in de middenstrook komt helemaal geen daglicht 
binnen. Hierdoor is deze ruimte erg geechikt voor de 
e~nositie van ~renten, etsen, aQuarellen e.d. 

DA andere Krote ruimte in de middenetrook vormt een 
tepennool van de alR nrentenkabinet ta gebruiken ruim
te. De daglichttoetreding is er overvloedig, de ruimte 
onent zich en waaiert uit naar diverse richti11&en en 
de p;rote hoogte (de ruimte verheft &ioh over de totale 
K•bouwhoogte) zorgt voor een vertikaal accent. Ala ex
noeitieruimte is deze hal geschikt voor beeldhouw
werken. Binnen hPt gepouw vormt de hal een belangrijk 
oriUntatienunt en knooopunt van route's. 

De tentoonstellingsruimten op de verdiening ademen 
een geheel andere sfeer dan de zalen in bet circuit OP 
de begane p;rond. Boven zijn de diverse exnositievelden 
pe~oepeerd tot exnostiestraten (galerijen). Hat open 
karakter van de nlattep;rond ~ast erg goed bij de door
snede van het olafond. De toetreding van daglicht ga
cchiedt door transoarante dttlen in de kao. 

Het karakter dat aan de galerijen is toebedaaht is 

·----vormrng rurmtelrJk koncept------
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!nformeler dan dat van bet zalencircuit beneden. Het 
is de bedoeling' dat boven dP bPv.o<.ker ••at rondalentert 
zoals hij dat bijvoorbeeld ook zou doen in een waren
nuie. Oa bezoeker ZOU daarbij onderweg kunnan Bijn 
nnar de zalen in de oudbouw of nanr de leeszaal of de 
knntina. In de palerij zou de meeste aandacht van de 
bezoeker moeten uitgaan naar de velden van 540x540. 
Oaartoe is alleen boven daze valden de kao lichtdoor
lntend gadacht. 

Vanwepe de wenselijkheid ~at de aandacht van de be
zoe~•r zirh talkens richt on een enkel gebied is hat 
nodip, dRt er ondanks ~e onen nlatte~rond aen zekere 
mate van visuele beelotenheid is. Ook bij de ervaring 
van het rondslenteren ho art zo 'n ruimteli.ike bealoten
haid. In bet ontwero voor da galerij is daze bereikt 
"et een zeer beacheiden inp;reeo, nl. door plaatsing 
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van een 270 cm breed achot OD be~aalde olaataen in de 
galerij, haaks oo de ruimte-aa en 4• sijwan4. 

De ontmoeting van so•n achot aet het olafon4 heeft 
sneciale zorg gekregen. Zou het echot naaeli~k gewoon 
doorlonen tot aan het plafond, en er due loo4reoht op 
aanaluiten, 4an sou er 6f een.4onkere nia ontetaan 
(aan de zijde van de 270-strook) of er zou een ver
blindend heldere vlek ontataan OD bet achot (aan de 
zijde van de lichtdoorlatende 540-atrook). Daarom ia 
de aanaluiting van het achot op het Dlafond geleide
lijk gemaakt (zie schet•~•'• OD vorige pa&ina).·. 

Deze ingreep in het plafond ia voortge&et in de 
kanvorm en vervolgens ook in de plattegron4. Daardoor 
zijn enkele kolo ... en co verplaatat dat de velden van 
540x540 om en om kwamen te verspringen binnen een mar~ 
ge van 270 cm. Hiermee werd tevena bereikt dat de ex
nosi ~i eplekken zig-zaggend t,o.v. elkaar kwamen te 
lig~en. On de begane grond leidde de verolaataing van 
kolommen boven tot toevoeging van enlcele kolommen, 

Het verplaatsen en toevoegen van kolommen, en hat 
daardoor veranderen van het stramien, ia een forse in
grPeo in de konstruktie (te fora naar later nog ,...1 
blijken). Niettemin ia het ruimtelijk beeld (waar bet 
in dit stadium om te doen ia) zeer bruikbaar voor ten
toonstellingsruimten, llet verschuiven van velden en 
(tafel-)konstruktie's leidde automatisch tot het ver
soringen van de hoge pl.ekken in de galerij. Bij enlcele 
verschuivingen werd in een nieuw ontstaan veld van 
'40x270 de vloer weggelaten waardoor een vi.de ontstond 
die ook voor de begane grond kon zorgen voor •en ver-. 
tikaal accent en een daglichttoetreding van een grote 
architektonische waarde. 

~oordat de doorsnede met de hellende kao in alechte 
een richting voorkomt zijn te galerijen te beachouwen 
als lineaire ruimten. Hierdoor vraagt de beU1nd1g1ng 
in dwarsrichting sneciale aandacht. o'e bellinding van 
•'n p:alerij vindt nlaata in de vorm van een.

0

koo-sohot. 
Voor zo•n schot is ·er eenzelfde aansluiting 01> het 
nlafond ala het geval is bij dP dwarsschotten. Ook ir. 1 ; 
de nlattegrond komt er een afschuining1 deze heeft 
al,. taak een afbuigende loopbeweging van de bezoeker 
•e begeleiden. Omdat de kop van een galerij is ta be
:oc:1ouwen al~ bet einde van een afgerond tentoonstel-
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Lingsgenee~ vorm~ een uitzicht naar buiten on dit ount 
geen bezwaar. Daarom kan er in een van de •chuine ge

velwanden een kijkvenster worden aangebraoht. Dit vsn
ater moet 4an wel een lodanige vorm hebben dat er geen. 
verblin4ingehinder kan ontstaan. 

Op de verdieping is tevena nog een atrium voorzien 
en wel boven bet Drentenlcabinet beneden. Het (kleine) 
atriwa sorgt voor daglichttoetreding via normale ven
stera in enlcele aangrenzende ruimten. Hat atrium zou 
men kunnen gebruiken voor buiten-tentoollllt•lling van 
enkele beeldhouwwerken. 

I n t e r n e o r g a n i s a t i e 
Behalve aan de hand van een funktionele ordening is 

de intern• organiaatie ook ongezet met gebruikmaking 
van verlichtingskundige gegevens en (andere) visuels 
eff ekten. 

In de funktionele ordening heeft de bPeldenhal een 
verdeel- en verbindingsfunktie. De hal, die recht
streeka vanuit de entree is te betreden, geeft toegang 
tot de meeste axpositieruimten. Het zalencircuit kan 
men direkt bereiken, de galArijen on de verdiening via 
een trap. Ook de crlche staat, in het achetsontwer~, 
direkt in verbinding met de beeldenhal. 

De entreeruimte ts nauw verbonden met de zg. entree
funktie 1s1 recentie/balie/kaartverkooD, garderobe/ 
vestiaire, toiletten, verkoopruimte en informatieruim
te. 

Enkele funktie's die ook van buitenaf bereikbaar 
zouden moetsn zijn liggen aan de rand van het gebouw. 
De orlche ligt aan de zuidzijde en is behalve vanuit 
de beeldenhal of de garderobe ook toegankelijk via 
esn on het cuiden gslegen speelolaats. De koffiehoek 
(kantine) kan in verbinding worden gssteld met een ka
f6-biatro. Dit zou dan, OD verdiening, kunnen komen te· 
liggen tuasen de Dommel en de muaeumnieuwbouw. 

Vlakbij de exDositieruimten is er ruimte gerener
vaerd voor bergingsruimten (voor de oDslag van nanelen 
en aokkela) en voor kleine personeelsruimten. Andere 
dienstruimten zoals de technische, de expedit1e- en de 
d6p&truimten waren in dit ontwerDstadium gedacht in 
een gebouwdeel dat de overgang moest vormen tuasen de 
nieuwbouw en het oude Van Abba (het z.p:. 11 tussenstnk"). 

Een verlichti11&akundig uitgangspunt bij de interne 
organtsatie waa dat er tuaaen oue!tJ1VOlgen4e ruimten 
r.een /a'Ote verschillen moohten bestaan in helderheid 
mochten bsstaan. Het adaptatievermogen van het oog van 
de tentoonstellingsbe&oeker stelt daaraan namelijk be
~erkill/!:en. De hoogste helderheid (ale gevolg van de 
verlichtingssterkte) komt in het ontwerp voor in de 
bPeldenhal, mede vanwege de direkte relatia met de en
treeen daarmee de buitenruimte. Vanuit konserverings
overwegingen 111ogen de exnositiezalen maar een beDerkte 
verlichtingssterkte hebben. De toelaatbare waarde is 
het l"«Rst in het nrentenkabinet. Hierdoor mag er ook 
~een direkte ralatie bestaan tusaen bet prentenkabinet 
en de eraan grenzende beeldenhal. Het verliehtingsni
veau in de r.alerijen boven kan (en moet) hogar zijn 
dan in de zalen beneden: dit vanwer.e de visuele rela
tie met een r.root ahntal dnglicbtruimten zoals de hal, 
het atrium, de le~szieal, de zalen in de oudbouw, het 
atelier en de koffiehoek, 

Omwille van aen goede oriUntatiemoY,elijkheid binnen 
bet gebouw en om een aantrekkelijke ruimtelijka ge
waarwordifll': te bewerkRtelligen ia in bet ontwern ge
zorrd voor tal v~n visuele effekten. 

•le b"eldenhal vormt in het gAbouw het belafll(rijkste 
~unt van ori~ntatie. DHarom 19 de hal vanui t de meeste 
andere ruimten zichtbaar (voorzover dit verlichtings
k>1ndiY. toelaatbnar is). Vanuit de entree, de galerijen 
boven en d~ koffiehoek ligt de hal •elfe visueel in da 
eip:en ruimte-ns. Us lift en balie •ijn viaueel gericht 
on de hnl en ook vanuit de crAche, het atelier en de 
le ·sz,·al zou men de hal in kunnen ki,iken. 

-~~nuit de ·cuidel1 ;Ike .gal.erl.j kan men; diagonaal, de 
leeszn,,1 en llet atelier binnenkijken. Met dezs visuela 
r••latie ontstant er geen inbreuk on het ei,:ten karakter 
van d 0 exnositieruimte. Ook elders geschiedt de uit
!{.ijk nnar buiten onder een hoek van 45° 'waarme• hat 
or·tho..-onalP. stelael waaronder de exnosi tiewanden zijn 
venl~atRt zoveel mogeli jk ongemoeid blijft. 

De liftsehacht bevindt zich on een nunt waar meerde• 
rP zichtlijnen, soma van over een ,rote afstand, sa
,·.~nl<omen. Hetzelfde 1Teldt t, a, v. de trannen al zijn 
·h~"'e v· nnf bovP.-n minrler .e:oerl zichtbanr. 



------vorm,ng ru1mteluk kbl)C~pt-----

Ko N c IP IE R 1 Na V A N BUITENAP 

i. l g e m e e n 
llet ia te verwachten dat de uitbreiding van het Van 

Abbemuseum een ingraeu aal zijn die zeer belangrijk is 
voor de stedebouwkundige situatie, Olngekeerd zijn er 
in de situatie faktoren die van invloed zijn on het 
funktioneren van het te ontwerpen gebouw. 

In het nuvolgende zal warden gepoop;d de veronder
stelde invloeden ta onderscheiden en nader ta onder
zoeken. Dit kan dan resulteren in uitspraken over de 
uiterlijke verschijning die de nieuwe bebouwin~ zou 
moeten hebben en over de uitwendige relatie's van de 
nieuwbouw met zijn omgeving, De uiterlijke verschijn
ing is te omschrijven in architektoniache termen zo
als "horizontaliteit/vertiknliteit" en "schaal" maar 
oak m. b. v. stedebouwkundige begri nnen als "massa
vorming" en •plaatsing on en betnvloedinp; vnn zicht
li5nen•. De uitwendi~e relatie's kunnen bebalve 
funktioneel ook hoofdzakelijk visueel van aard zt~n. 

I n v e n t a r 1 e a t 1 e t e r r e i n 
llet terrein waaron het Van Abbemuseum zicb bPvindt 

en waar ook de nieuwbouw zijn beslaF zal krijgen wordt 
ten oosten begrensd door de Stratumse Dijk, ten zuiden 
door de Bilderdijklaan, ten westen door de Wal en ten 
noorden door de Dommel, 

De Stratumse Dijk vormt een onderdeel uit een histo-· 
riscbe route en wordt boofdzakelijk, en intensief, F.e
bruikt door fietsers, Niettemin is de Stratumse Dijk 
ter hoo~te van het terrein een brede asfaltolAat. De 
Bilderdijklaan is een belangrijke cost-west tangent in 
bet stedelijke wegennet, De :1al vormt, ale onderdeel 
van de 0 binnenring" een nog 4rukkere verkeerswey.·. 

llet riviertje de Dommel komt vanuit bet westen aan
gestroomd door sen fraai aangele~d nlantsoen, dat een 
onderdeal vormt v~ een u.i t1testrekt-r "P.roene lob''. Ter 

plaatss van de brug "de Sluis" gaat de watersoieF.el 
van de rivier 60 Ii. 70 cm naar beneden. Van bet rustiek 
aandoend geluid van een watervalletje is echter mP.est- r 

al weinig te horen tengevolge van het verkeerslawnai 
op de Wal. De oevers van de Dommel kP.nnen tD.ssen iP. 

Wal •n het Stratumseind een veranderende karnkteri~-
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achti~ van aanleg. voorbij bet atadhuia verandert de 

oever in een gemetaelde kadeQDlur die ook aan de andere 
zijde van de Stratumseind-brug doorloopt. Ket loopvlak 
ligt bij het kade-gedeelte hoger dan bij hat tuinach-
t ir,e deel. Ket talud van de zuidoever is in de bocbt 
langs het Van Abbe vrij steil. Voorbij de bocbt gaat 
het talud omlaag en wordt het zo goad ala vlak. K•• de 
bodemgeAteldheid van het talud verandert ook de be
proeiing. Ket ateile gedeelte is geheel begroetd met 
hedera-klimop, terwijl hat lagere, draaaige, deal 
nlaats biedt aan een groot aantal oouulieren en wilgen. 

De bebouwing oo het terrein bestaat uit twee blok
ken: de oanden nabij de hoek Stratumse Dijk /.Bilder
dijklaan en hat Van Abbemuaeum. 

In de panden langs Bilderdijklaan en Stratumae Dijk 
zijn kantoor- en winkelfunktie's gehuiavest. In een 
enkel geval wordt er boven gewoond. Van oorsorong cijn 
oe oanden herenhuizen of mid~enstandswoningen, meestal 
daterend van geru.ime tijd voar de oorloA"·· 

VRn het Van Abbemuseum valt, bij beachouwing van de 
bebouwingskaart, de eigenaardige manier DP waaroo het 
··ebouw is genlaatst in zi,1n omgeving. Ten tijde van 
hf>t ontwerp en de bouw van het museum was echter a-pra
ke van een geheel andere si tuatie. Zo vormden de 'Nal 
en de latere Bilderdijklaan destijds nog 66n gebeel en 
kwam het museU111 te ligp.en in een flauwe bocht langa 
di t oude tracee. Later zou d" ·.val worden doorgetrokken 
•n k•·am de Bilderdijklaan in een haakse aansluiting ta 
Htaan oo de \Val. Het museum werd bovendien .zodanig 
1oor Krooholler georiUnteerd dat bet oreciea caste in 
een verband dat door hem ward verondersteld tuesen de 
nl~atsing van de kerken in Eindboven. Zo dit verband 
inderdaad aanwezig is dan is daar in het door toren
fl0 ts gedomineerde stadssilhouet weinig meer van te 
zi""· In zijn ontwero voor bet Van Abbe anticipeerde 
;:Mnholler ook nog oo het plan dat hij zou mogen gaan 
.~.ft~"!'"l voor een nieuw stadhuis. Hiervan kwam uiteinde

lo • r.iets terecht en in het veel later gerealiseerde 
ur1tv~ro voor het stadhuis is met Kronhollers denk
:=."t:l·le:n p:een reke.ninp, mcer P.;P.houden. Door al deze ont
Wl r.i~t:linyen is thr·.ns de ple.atsing van het Van Abbe 

rt m~'!r a~n p~~ o~ vi~~7~1f ~t~~nrl inci~ent. 

-----vorm1ng ru1mteltjk koncept- --

Voor bet terrain is ook wat in de direkte nabijheid 
gelegen bebouwtng van bel&ngt bet Stadhuis, de nizze

ria op de kop van bet Stratumaeind en bet winkel- en 
aopartementengebouw "de Bleek" op 4e boek Stratumse ' 
Dijk / Bleekstraat. Al daze gebouwen zijn door bun 
plaatsing enigazins on bet terrein georilnteerd. 

Van bet onbebouwde opoervlak van bet terrein is eon 
groot deel in gebruik ala oarkeerruimte. Aan de weot
zijde (aan de voorzijde van het Van Abbe)"is een nar
keerterrein voor museumbezoekers. Vnor het museumner
soneel is er aan de zuid-oost zijde oarkerrP.elegen
heid. De erven achter de kantoorpanden fungeren Bls 
oarkeerplaata voor het daar werkzRme oersoneal. Ten
slotte bevindt zich aan de Stratumse Oijk een vri; 
grote ooenbare oarkeerolaata die in exploitatie· is uij 
de Gemeonte. •e Avonds ia er gelegenheid tot vrij oar
keren, .Met name caf6bezoekera maken er dan gebruik van. 

Met de oarkeerolaatsen zijn ook alle toegangen tot 
het terrein genoemd. Dit noudt ook in dat er over bet 
terrein geen route•s voorkomen. 

Ket terrein is wel tamelijk rijk aan beproeiing. 
Aan de voor-.en zijkanten van net v~n Abbe is e•n 
oarkachtige tuinaanleg waarbij veel, uitheemae, bomen 
en heesters zijn aangeolant (o.m. lariksen). tangs de 
Dommel bevindt zich on de kruin van het hoge talud ePn 
dicbte haag van sierbeester11. De (italiaanse) noou
lieren en de ertussen staande schietwilgen on net lage 
deal van de oever zijn volgroeid. De nooulieren over
scbrijden daarbij hoogten van 25 meter. De scbiet
wilgen hellen over naar het noorden, waardoor er een 
on zich fraaie overluifeling van de Dommel ontstaRt. 
Ook langa de Stratumse dijk staat een ri~tje oonulier
en. oP de noordoever van de Dommel staan tweP zePr 
fraaie lindebomen. lets verderoo, on een Rtuk i<ron~ 
voor de pizzeria, is met de aanplant van een elzen
bosje (gekombineerd met rodondendronstruiken) genoogd 
voor wat msasawerking te zorgen. Op de narkeerola~ts 
aan de Stratumse Di'k is tenslotte nog een, tameli~k 
reeente,aanplant van jonr,e PSdoorns. VRn de ann~etrof
fen bomen zijn het voarA.l de italiaanae no-nulier~n 
met hun zuilachtige gestal ten en de twee liri,den van 
arohitektonische waar1i.e. DP S("'hietw1lpen (snplf'"rnPi

end) hebben wn.arsct.i;inli.;i< b;r; i.11n1·~·te t1.~.--1 ··! ,·. ·1··d. 
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D e a i t u a t i e s i n t e r p r e t a t i e 
Een balangri;jk aaoekt van hat terrein (de bouwloka

tie) is da funktie die bet ala gevolg van de aituering 
vervult of zou kunnen vervullen in bet grotere atede
bouwkun4ige geheel. Daza stedebouwkundige situatie 
laat zicb begrijpen niet alleen aan de hand van een 
invantarisatie (o.m. volgens de methode Lynob) maar 
ook ala een geleidalijk gegroeid resultaat van een 
reeks historiaohe ontwikkelingen, 

Oe Eindhovenae binnenstad, waarvan bet terrain deel 
uitmaakt, vindt ztjn oorsprong in de lintbebouwing 
langs de wag Luik - Den Bosch. Ook net StratWDSein4 
was een onderdeel van dit historiacbe lint. Kenmerkend 
,,or de bebouwing la%18& bet lint zijn de amalle maar 
zeer dieoe kavela. Doordat de bebouwing zo gekoncen
treerd was langs het lint bleven de ~eroelen achter 
het lint lange tijd onbebouwd. Ook de bodemgesteld 
(drassige grond) leidde er toe dat in daze gebieden 
nas in 20e eeuw gebouwd gaat worden. Deza bebouwing 
verschijnt dan langs de wegen die ontstonden na bet 
demoen van de ringvormige gracht om de oude binnen
stad. 'l'ot d~ze wegen h-'orden ook de Keizersgracbt, 
de Vestdijk en de Wal. Van de etadsgracht maakte ook 
de huidige "Oude Stadsgracht" deel uit. Hat huidige 
stadbuis staat pal oo het oude tracee van dit water. 
De bebouwing lsngs de voormalige stadsgracbten is 
r,rqotschalig. Door de ontsluiting van deze aohterge
bieden was er olotseling volop bouwgron1 voorbanden. 
Ook was de tijd geheel anders dan bij ~e ontwikkelinF. 
van de babouwi,ng langs het oude lint. Momenteel zorgt 
het grote verschil in schaal tussen de oude lintbe
bouwing en de bebouwing langs de vroegere grachtengor
~ cl voor een ste~ebouwkundige konfliktsituatie, temeer 
<1°rtr er tu$sen beiden gebieden nauwelijks ruimte ligt. 
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1860 
De bouwlokatie (01> de kaart;I•'• gemarkeard met een .. 

aterretje) en de direkte omgeving daarvan hebben het 
toneel gevormd van een groot aantal torae atedebouw
kundige veranderingen. Aanvankelijk, toen de Oude 
Stadegraeht neg de begrensina van de etad vermde, lag 
het gebied buiten de atad. Tar plaatae bevend zich een 
watermolen (om oreeiea te zijn1 waar nu de twee linde
bomen ataan). Tueaen de Molenatraat en de Do111111el (hui
dige ligging) bevond zich een waterplaa, De afeer rond 

---vorm1ng ruimtelijk koncept---·- - ---

de Dommel meet deatijda heel anders geweeat zijn dan 
hedentendage. Zo atond de bebouwing zeer nadrukkelijk 
met de rug Mar de Dollllllel tee. Openbare ruimten langa 
de Dommel waren er niet. Mede vanwege de draasige bo
dem waren het hoofdsakelijk nijverheden of andere be
drijven die er heil in zsgen om zich vlak langs de ri
vier te veatigen. Toen het Van Abbemuaeum verreee (01> 

een kunatmatige heuvel) was de gevel naar de Dommel 
dan ook de onmiakenbare achterkant van het gebouw. 
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Pas in de naoorlogae Eindhovenae stedebouw zou de Dom
mel, met zijn oevergebieden, een rekreatieve funlctie 
krijgen en da8J'lllee een oeenbaar l<arakter, Ook tar 
plaatse van de bouwlokatie heeft men gepoogd de boord
en van de Dommel ean publiek verblijfskarall:ter te c•
ven. Daarbij ia men eniga kbnflikten mat de historiach 
gegroeide situatia niat uit de wag cegaan, 

Ook de Stratumae Diik heeft door de tijden heen fill:• 
ae veranderingen ondargaan, De grate profielbreedte 
van ruim 20 meter moat wordan toageachreven aan de 
aanvankelijke ligging buiten de stad, De aftakking 
naar de Geldropse wag, die tevena de verbindil\fl mat 
Tongelre vormde, was deati~ds een belangrijk knooppunt. 
Met de aanleg van de Bilderdijklaan kwam daar_daar 
vlakbij nog een knooppunt bij. Door deza afslag kon 
het centrum worden ontlaat van het verkeer naar de 
Philiuafabrieken. Enige tijd later ward de Geldropse 
weg zodanig afgebogen dat deze direkt in bet varlengde 
van de Bilderdijklaan kwam te liggen. Ala gevolg van 
deze rekonatruktie ontstond het driehoekige pleintje 
on de hoek met de Stratumse Dijk, ook al verdween er 
juist een knoonuunt, Toan ook nog de binnenring word 
voltooid (o.m. door de doortrekking van dP. Wal) ver
loor ook het deel van de Stratumse dijk ten 111Uiden van 
de Bilderdijklaan de funktie ala verkeersader. Het 
noordelijke deel van de Stratumse dijk ward veer bet 
autoverkser nagenoeg overbodig teen langs de Dommel 
de Bleekweg kwam te liggen. Oeze vormt met hat Stra-• 
tumsaind en de Oude Stadsgracht een eanrichtingscir
cui t. Voor het langzame verkeer (de vale fietsera uit 
het zuideli;k deel van de gemeente en enkele randge
meenten) is de Stratumse dijk een belangrijke route 
~ebleven. De twee gedeelten aan weerszijden van de 

.Bilderdijklaan vormen met •lkaar nog nauwelijks een 
~eheel, De doorsnijdende richting van BildPrdijklaan I 
Geldro"se wel( is daarvoor veal ta dominerend. Het nu . 
on zichzelf staande noordeli~ke deel heart door de 
lengte-breedteverhouding noch een lineair noch een 
koncentrisch karakter. 

Otllllerkelijk is de funktieverandering van het Stra
tumseind. Aanvankelijk was hat een winkelgebied dat 
aanleunde te11;en het P.igenlijke stadswinkelcentrum, 
Toen in de 5area 60 on de tekentafels van het bureau 



------vorm1ng ru1mtel~ k koncept--

Van den Broek Pn Bekema in de ijver voor een groote 
oi typlan het Stratumeeind van de kaart bleak te zbn 
gaveeg4 zagen veel van de er gevestigde middenstan4ers 
er meer heil in hun oan4en over ta doen aan de horeka, 
Mede hier4oor kon het Stratumsetnd sich in korte tijd 
ontwikkelen tot het belangrijkste uttgaanscentrum van 
Eindhoven. Niettemin ts er nergene on het Stratumseind 
ruimte voor een terras. 

Hat gabled in de hoek tussen de Wal en de Dommel 
heeft men lange tijd onen gelaten. De bedoeling om er 
een grootechalig bestuurlijk centrum in te richten is 
nu aan de aanwezigheid van het stadhuis, het kantonge
recht en het gebouw van de sociale dienst duidelijk 
afleesbaar. Door de wijze van nlaatsing van deze drie 
!(rote gebouwen zijn er twee eveneens grote olekken 
ontstaan, die semen worden geecht bet Stadhuisolein ta 
vormen. Beida olekken hebben slechts aan drie zi.iden 
een stuk oleinwand. Mane door het ontbreken van drukke 
route's en bet weinig levendige karakter van de f'unk
tie's die er zijn gevest1Kd vormen de beide 11 Ylleinen" 
nauwelijks een verrijking van het binnenstedelijke ge
bied, Ook ruimtelijk is er nauwelijks ieta ta beleven.· 
Wel t~tekende de olaatsing van het kantongerechtsge
bouw een aantasting van het kerakter van het ~ebied 
langs het historische lint. Zo p:ing de W•olenstraat els 
gevolg van deze ingreen ~rotendeels verloren. 

In de huidige stedebouwkundige situatie blijkt bet 
oude lint Demer-Rechtestreat:stratumeeind nop, eltijd 
beeldbeoalend te zijn. Zo is bi~ Lynch-enoulte's p,n
bleken dat de binnenstadebezoeker elk gebouw of nlek~e 
in reletie ziet tot de ligl!'ing t.o.v, het oude lint, 
Typisch is dat alle binnenstedsfunktie's oo een line
aire wijze t.o.v. elkaar zijn geordend. Het echte hart 
van de binnenetad wordt bijna door iedereen p,eeitueerd 
tussen de Piazza en de Kerketraat, en dan met name oo 
bet Kruiapunt met de Vrijstreat. Bij de Piazza heeft 
hat binnenstadsgebied ePn duidelijke bel!indigillF wat 
te danken is aan bet feit dat de snoorweg bier een 
sterke barril!re vormde • .len •le zuidkant van de binnen
stad ontbreekt zo•n barriUre waardoor er een uitwaai
ering van centrumfunktie'e heeft kunnen plaatsvinden. 

Belangrijke knoopnunten in de binnen.otad •ijn hPt 
kruispunt Rechtestraat-Vrijstr~at, het overstrwknunt 0 

.... o 

.\ 

0 

I 
0 

:Jemer-1-'1azv.a en de kruuang ttE>cntestraat-Kerkatraat. 
onvallend is dat noch de Markt noch het stadhuisnlein 
een knoonount van enig belang vormen. 
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In de binnenstad zijn de volgende distrikten te on
derscheiden: het kleinschaltge gebied lange hat oude 
lint, bet grootschalige gebied langs de binnenrin&. 
Het oude lint is te beschouwen els een lineaire opeen
vo lp,ing van meerdere (aub-)distrikten. Omdat bet gaat 
om ePn kontinue straatruimte soelen gevels en beetra
ting in deze onderverdeling in eubdistrikten een be
lan~rijke rol. Het subdistrikt Stratumeeind, met een 
overwep,ende horekafunktie, heeft zelfs twee gebieden 
met een verschil in ei,;natuur en wel aan weerezijden 
van de kruieing met de OudP Stadagracht. 

Belanl'l'ijke barriUre•s worden in bet binnenetads
beeld p;evormd door de ri.ibanen van de binnenrin&. In 
mindere mate geldt ook de Geldronseweg ala barri8re. 
Bij de KerkRtreet, o~ zich een belangrijke verkeera
verhinding, is de barril!re-~·erking teruggebracht door 
een aantal maetregelen in de bestrating. Het riviertje 
de Dommel p:eldt eerder els oriUntatiepunt den ala bar
riHre/bep.renzing, 

Vanuit de binnenstad gezien is de Catharinekerk bet 
oriUntatieo1>nt bij ui tatek. Mede doordet Rechtestraat 
en Jtratwuseind zich flauw near de kerktorens toebui
gen is het p,ebouw vanaf vele olaatsen goed te zian. 
Van buiten dP binnenstad gezien fungeren ook enkele 
hor.e gebouwen lanp,s dP binnenring als oriHntatieount. 
Door de ogen van de met grote anelheid oaseerende au
tomobi listen zijn het Dela-r.ebouw, het Btadhuia en ook 
het Van Abbe van belang als oriUntatiepunt. 

Is de binnenring er·n ui t~eeproken route voor h!!t ge
motoriaecrde verkeer, het historiache lint is dat voor 
de voetganger en de fietser. Loodrecht oo deze hoofd
route hebben zich nauwelijks andere route's kunnen 
vor:nen, mede els gevol" van de barriUrewerking van de 
binnenrinp;, r;en duidelijke tokortkoming van de Eindho
vense binnenstad is dan ook dat gebieden wear de voet
P,ang~r ongastoord kan rondslenteren er nagenoeg ont
breken. 'lit komt ook doordat II.et oude atedsgebied BID
ner enige nenetratiediepte heeft, Zo ken hot gebeuren 
qRt m~n v~naf bet Stratwnseind rechtetreeks een uitge
=~Lr~\t.:te nr1rkA~rvla.kte kttn ?flwandelen. Dit geeft een 



ervar1ng die men ook zou ondergaan bij het door aen 
koulisae hePnstappen. 

3 t a d a b o u w k u n d i g • probleaen 
Uit de inventariaatie van de bouwlokatie en de in.-· 

teroretatie van de atedebouwltundige kontext aijn een 
aantal stedebouwkundige problee11111ituatie'e naar voren 
gekomen. Dit houdt in dat bij het plaataen van de 
nieuwbouw t,b.~. het mueeum en bij de inriohting van 
de rest van het terrein de volgende vraagatukkan aan 
de orde zouden moeten komen1 
- iwat ken er ter plaatse van de bouwlokatia nog war

den gedaan aan de vo:i:ming, veraterking ot bevaatig
ing van route's, knooo- en orilntatiepunten, barri
bre's/be~enziny,en en diatrikten? 

- 6Voor welke funktie'a, behalve die van het museum, 
vormt het terrain een geachikte lokatie? 

- 6Welke behandaling van de Dommeloevere i• het aeeet 
gel!igend? 

- 6Wat moet er gebeuren met het noordelijka deal van 
de Stratu1DSedijk? 

- 6Wat valt er te verbeteren aan hat Stadhuiaolein? 
- too welke wijze }A.at de babouwing oo de hoak Bil-

derdijklaan/Stretumsedijk zich inoassen? 
- 6Stelt het enorme verschil in schaal en steer tus

sen de Wal en het Stratumseind nog eisen aan de ar
chi tektonische vormgeving van de nteuwe bebouwing? 

Een zeer belangrijk orobleem is voorts de vraag hoe 
men de ou.ibouw van het Van Abbe het baste kan voort
zetten in de nieuwbouw. Het gaat daarbij niet alleen 
om het reagcren o~ de bouwmassa die het museum in
neemt mnar ook om het waarderen van de inwendiye aa
menhang die voor het Van Abbemuseum kenmerkend ia, 

A n a l y s e o g d b o u w V a n A b b e 

Het our!" Van Abbemuseum heeft een nai>enoeg vierkant 
P.rondvlnk wriarvnn de zijden ca. 4n meter lan~ zijn. 

All~ Vi'-'r dP. l?P.Veb; zi~n •litFevoerii in rode bA.ksteen. 
1Je peVPl;;, Pn d:::iardoor alf' het wa.J·e bet hPle .-ebouw, 

r•~"'tP:t o·~ "' n n&.tn·;:st~nen (trftchiPteq) sokkel. Ook 

·."• 1~- .-.0•:r·11zi~rl~ is Pr, 1n d~ vorm van een trachie-

~· .. ,,r ...... Y-.1i~:::r. '··~., :."~. ·':rf>t~ni·n afrondinR". Dinnen het 

?"T:..-. ...-, .. !·.: · .<;-~·:r. -r.~ 21;r., on willekeuri,z:e wi;lze, 
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••nat•ropeningen aancebraoht. De ach\er1evel he•tt, in 
h•t in bakateen uitg•voerde deal, geen enkele oerfo

ratie, Bet waa ltrop!lollera bedoeling de•• wan4 uit ta 
voerea ala een 11&11ain• rugwand en daarbiJ in ta ap•
lea op 4e toeJlll&lige atedebouwkundige aituatie. De 
llei4e aiJgevela he'bben ellc HD klein venater, 'behoren4 
bi~ 4• kleine kabinetten. De entree aan de voorsijd• 
krii~ extra aan4aoht op aich geveetigd doordat het 
torent~• boven de ingang het enige vertikah alcaent 
in het geh•le exterieur van hat g9bouw·vormt. 

I 

De binnenkoast in bet gebouw heeft een zeer atatige 
allure, De entree bevindt zich in het •idden van een 
vollcoaen •11D1D•triache gavel. De aswerking over de en
tree i• aeer aterk1 in elkaara varlengde liggen ach
tereenvolgena: een stenen pad, een atatiga aan weer•
ztiden door een klassiek gebeeldhouwd paard geflank
eerde trap, een portiek en de entreeruimte zelf, Langa 
daze a• kan men door het hele gebouw heenkijken. De 
vi•uele belindiging in de vorm van de aasaieve achter
wan4 ia daarbi~ vanwege de verlichting van binnenuit 
.(en meeetal ook van buitenaf) goed zichtbaar. 

Bij het binnenlcoaen wordt een bezoeker eerat door 
de donlcere entreeruimte gevoerd om vandaaruit in de 
aatig verlichte hal terecht te komen. Doordat de dag
lichttoetreding er veel overvloediger is trekken de 
tentoonstellingasalen met hun witte wanden vanuit de 
hal sterk de aandacht. De pretentie van Kronholler is 
geweest om d.m.v. de donkere entreerui~te een schei
ding teweeg te breng,n tuseen de werelden binnen en 
buiten het museum. 

Ook de plattegrond van het i>ebouw, althans die van 
de begane grond, kenmerkt zich door een sterk symmet
ri•che onset. De tentoon•telling vindt olPats in een 
tiental zslen met een hoogte van ca, 5 meter. Do 
grootte van de zalen loopt uiteen: 64n zaal mr.et 15xt 

m2, zeven zalen zijn 12 bij 8 t•rwijl er in het zalen
cirouit ook nog twee kabinetten van 6x8 m2 voorkom~n. 
~en ender onderecheid d'lt tussen de zalen volt rtF<n t.e 
brengen richt zich naar de wi~ze wneroP nen znal zich 
laat doorsehri.~den. Hierdoor zi5n nnmeli,ik 001< de : .. ne

cifieke gebruiksmol!'.elijkheden vr<n d · Z«len vercch1 !
lend .. Zo lenen de zalen len1ts :ie Hr·t.l ·rwr;:,n.-J zi:·1 .. r.-· 
R'Oed VO Or 8Xt'IOSi tie aan we~·rsk~,:·.-t •·'':'"1 ·. :• l' r· ,f'. :•;' 
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zalen die aan een zijgevel liggen (en dan met naae 
zalen 2 en q) zijn daarentegen bij uitatek geachikt 
voor •XJ>ositie aan 66n sijde, bij voorkeur van de 
zePr grote kunstwerken. 

Alle zalen zijn voor_zien van aen inlegraam, d.1, een 
glazen olaf ond dat hat door daklichten binnenkomende 
daglicht temoert, veratrooit of een bepaalde richting 
uitstuurt, In zes van de tien zalen zijn een aantal 
hoeken afgeschuind. Ala eroositiewand ia een afge. 
schuinde hoek bruikbaar in zalen waar aan weerazijden, 
en due met kleine kijkafstanden, kan worden gelxco
seerd. Inderdaad blijken de afsohuiningen juist in di• 
zalen te zijn aangebracht. De middenzaal (nr.6) er
vaart men van binnenuit tengevolge van de vier afge
schuinde hoeken ale ovaal, bijna rond. De volgende za
len in het circuit zijn steeds minder afgerond tot ze 
(vifnaf zaal 2 of 9) geheel rechthoekig zijn. Maakt men 
na oversteking van de hal het circuit af dan krijgen 
de zalen weer steeds mear aen ronde gestalte, Het is 
goed mogelijk dat Kronhollar de afgaschuinde hoek be
halve ale exnositeiwand ook heeft willen gabruiken 
als architektonisch middel (motief) om aen gewaarwor
ding die zich over meerdere zalen uitstrekt (het 
steeds ronder of rechthoekiger worden van de zalen) 
mogelijk te maken. 

De middenzaal kan zowel hAt begin-, het eindpunt ala 
beide tegeli~k zijn van een tentoonstelling. Dat in 
het laatste gevnl zalen 5 en 6 tweemaal op de route 
van een bezo~ker voorkomen gold zeker vroeger niet ala : 

bezwaar. Toen was immers het museum uitsluitend be- l 
doeld als huisvesting van een kollektie, Toen men hat 
mus•um later ook ging gebruiken voor wisselende ten
toonstel lin~en kwam bet ve.ak voor dat men de tentoon- ; 
st,,l linp: liet beginnen bij zaal 1. Hierbij kon het ge-' 
bP11ren dnt mPn dP miiirlenzaal Feheel bui ten de tentoon

ztel l in~ liet. Jn nndere gevallen zorgde de middeneaal 
voor P-en sn~cinle nanvulling ou het /a'Ote ci~cuit, 

door L1.ivonrh..-.eld te dienen als konditioneringeruimte. 

In hr•t P"ebo11w zi.in een ~root aantal assen te onder

··r.bi· irl,.n. Jeh~ilve de symmetrie-as zijn er ook assen 

•It P. i·en ·H~rhindinp; tot t"tenti brengen tussen reap. ~aal 

1 "n 10, zaal 1,2,J,4, znal 4,5,6,7 en zaal 7,8,9,10. 
o,)1)r t!P. n:>werkinri:m hebben di verse etukken wand die 

funcN'tlll ala rtauele belindiging Tan ao•n as een extra 

Ull4aabta..arde. J)e •i-etrie-as 1• Tooral uit te leg
~ ai. tllltre ...... In h•t gebouw ••lt wor4t de werking 
~ 4e u wat a1'&e•wakt• 4e hal heefi Hn richting die 
loodreoht op 4e u •taat, de llicldensaal 1• so goed ala 
rol\4 •Bllw:l.~l de u ook loo4reoht wordt gek:rui•d door 
tne·andere bellUlp'iike UStlll, 

Van 4e beaane gron4 ubben de oTerige ruimten een 
w1•Hlen4 gebruik. De oorspronlcelijke binnenplaate i• 
thazut omgebouwd tot aula/filmzaal, De afgesollenade 
ruimte waarnu ean kotfiehoek ait bood vroeger olaata 
aan portier en receptie. De balie, met o.a. kaartver
koop, receptie en verkoop van katalogie/renroduktie•a, 
io 11aaenteel on4ergabracht in de hal, 

Het oouaterrain haeft een clattegrcnd die aanzien
lijk ainder uitgebalanceer4 ia. Vroegar beaton4 alleen 
het reohter gedeelte. Daarin beyonden mioh een oor
tierawoning en enkele d6p0t- en warkruimten. In 1978 
ward de reat van de ruimte onder de begane grond uit
gegraven en ingerioht, Het nieuwe deal van het aous
terrain ligt ca, 80 om. lager dan hat oude gedeelte. 
Het ruimtelijk beeld van het aousterrain wordt vcoral 
beoaald door een onoverzichtelijk stalaal van gangen. 
De vroegere tunderingapalen aijn niet on zodanige wij
•• in de nieuwe olattegrond ingepast dat ze een outi-
118al gebruik Yan de verkregen ruimta niet in de weg 
etaan. De meeste ruimten in het aouaterrain zijn voor 
het oubliek niet toegankelijke dienstruimten, Wel toe
gankelijk eijn de leeazaal, een goad geoutilleerde 
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.. aeuml.earuimte, een kinderwerkplaata en de toiletten. 

W 1 j • • T • n u i t b r e i d e n 
De •terk autono•• Torm van hat oude Van AbbeDlaeua 

bieclt ninig aanlalopi11g11punten tot een.Toortzetting / 
uUbreiding nn hat gebouw. Daarnaaat reohtvaardigt de 
llll'IKiele wtiae WIUU'Op hat gebouw cloor ltropholler ia 
ingarioht een •••r morgvuldige aanpa.lc Tan ao•n uit
bre14iq, Baut Hn architektoniache kant heeft een 
uitbreiding ook een organtaatoriaoh aspekt, Arohitek
toniaoh gezitlll luidt de vraag oo welke plaataen de 
... •i•Te oaaluiting Tan hat museum zich het beat laat 
perforeren teneinde een verbinding met de nieuwbouw 
mogelijk te 118.ken, Hierbij aijn zowel in-'ala exteri
eur Tan oucl- en nieuwbouw in hat geding, De organisa
tori•ch kant van het probleem betreft de wtjae 
waaron het oude Van Abbe zal worden ongenomen in het 
nieuw te vormen geheal en, 'ala resultaat hiervan, ook 
de aogelijkheden tot vorming van diverse zalencircuits. 

Bij een doorboring van de gevelwand is een verliea 
aan expoaitiewand onvermijdelijk, Zo'n verliea zal 
echtar niet overal even zwaar wegan, Achter in het 

.muaewn zi~n de Eijgevelwanden ala exoositiewand minder 
:waard dan de achtergevelwand, Op een en dezelfde wand 
ie de aandachtswaarde weer groter oo plaatsen waar een 

.viauela beUindiging van een gebouwas voorkomt. Hier 
kan een evantueel verlies aan expoeitiPwand worden ge
kompenseerd door de extra aandacht die de achter de 
onening liggende nieuwbouw vanuit de oudbouw op zich 
krijgt gevestigd, Soma is het mogeli.ik dat een onenin.e; 

!1n een axpoaitiewand de hale wand kan aantasten, 
Het exterieur van het Van Abbe is zo zelfstandiF van 

'vormgeving dat hat een goede 1<edaohte is om met de 
nieuwe bebouwing enige afstand tot het ~ebouw in acht 
_te neman en de verbinding zo luchtig mogelijk tot 
stand ta brengan. Ook door voor de ni euwbouw een P.e
heel andere richting te kiezen kan men de zelfstandil'.
haid van het Van Abbe, van buitenef P.ezien, behoi:den, 

Voor de manier van uitbreiden zi,in een drietHl ou

lossingen overwogen. Deze zi,in hier in modelvorm wEl· r

gegeven eonder inachtneming van de invloed v~!t~ ·ii 

bouwlokatie ( terreinprenzen, ri <·hti. nt1 '. 

In hat eerste model zi.in t.et OLH~e '.'1':. :\b~e t>?! .. ilt-
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ni P.>lwbouw gehanteerd ala twee zelf'atandige eenhede11 

die on de een of' andere manier ee11 verbindi114r llebban 
met alkaar, In deze oploaaing sou hat baste h•t hale 
tentoonetellingagebeuran ongemoaid kunnen blijvan wat 
alleen is te bereikeri ala de verbindi114r met de niww- I 
bouw vanuit de ha~ plaatsvin4t, Dit is allaan mogalijk1 
via het sousterrain, Over de begane ·grond loopt'da ' 
meeDt direkte verbinding langs de a;vmmetrie-aa, dllll ' 
via de zalen 6 en 5. De 11Sndperf'oratie, die logiacher-! 
wijse ook op de symmetrie-aa moet liggen, doet de aan
dacht zo sterk uitgaan naar de erachtar gelegen nieuw
bouw dat het onwaarschijnlijk wordt dat een bezoeker 
nop; zal afslaan naar zaal 4 of 7. Hierdoor ia er in de 
oudbouw no~ maar ~6n circuit meer te vormen1 dat over 
de zalen 1-2-3-4-5-7-8-q-10 of' omgekeerd, De midden
zNal gaat in foite behoren tot de ruimten in de nieuw-

bouw. Zaal 5 zal door•lat het ala passage fungeert en 
rloordat het er-n belnngrijke wand det aangetaat aterk 
aa.n hetekenis inboeten. Op minder rigoreuze wi.ju kan 
men de v•rbindinp; ook tot stand brengen over een ne~ 
venue, bi~voorbeeld door de zijgevel in zaal 7. Een 
and er~ mor.Rli ~kheid is ii:elep;en in het opof'feren van 
tiet kabinet 8 om het te p.;ebruiken ala verbinding van 
de flUla nru.r dP nieuwbouw. 

Van bui t~nr>.f mr.>p: het nieuwe ~ebouw best maasiet 

or en: eP.n Rtr:~.klte kontour van het ~ebouw kan dP twae

ernheid mP.t rie oudbouw benndruklcen. !.ebou"1.ng tussen 

'1P. beitiP. blokken ?.on d~·arentep;Rn trRnsnarant moeten 

:d,in. Brh:·lve ~'~ cirkulatieruimten, nodig ale ver

bindinR tus~ ... n beiole blokken, kan deze ~ebouwing nog 
rol .. ~ts ·niP.·len ~·rm voor?-ieningen t.b.v. beide blokken 

?.or·ls r>nt.rP"ruimte, lcnntine of d6u&t- of werkruimten. 
I 1 lie twei·ite model is het 0'.1dP. Van Abbe onp;evat als 

I 
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e"n drietRl vlenp.;els die in de nieuwbouw elk een eigen 
v1Hrtv.etttnP. krije,en. Dit resulteert in ean nieuwbouw 

die is samengesteld uit drie (lineaire) atroken, Dese 
sLroken lopen van dP. hal in de oudbouw naar een hal in 
1lR nieuwbouw. 'l'er vlaatae van een hal djn de atroken 
rl•·a,o:ewenAt te konnelen tot diverse circuiiB, De ver-
~ ienste VBll dit model is dat een oneigenlijk gebruik 
v1.rn trntoonntellingssalen ( soal11 in model 1 wear be
"'''lldP. ZRlen voornameli;tk nog de cirkulatie dienen) 
wordt venneden. Invoering van model 2 zou een d:raa-

t l~cho veranderinp.; betekenen van de circuitvoraing in 
oie oudbouw. lli;j elk" vleugel in de oudbcuw boort een 
vlellgel in d.- nieuwbouw, Di t betekent tevene dat de 
vonn.v.evin~ van het interieur in de nieuwbouw maar wei

ni1~ zal mQp:en afwijken van de oudbouw. De werking van 
•1<> "~ over de znlen 4, 5, 7 wordt in de nieuwe si tuatie 
vun v~llcomen onder,:r,eschikt belang. De naasage's tuesen 

d1Jze ZEt.len v.ouden evenp;oed kunnen komen te vervallen. 
;Je doorverbinding van een oude nmJr Pan nieuwe vleup;el 
moP.t zo klein mogelijk zi~n om F.eP.n af'breuk te doen 
w>n het interieurbP.P.ld, Oit heeft wePr gevolp;en voor 
het ext eri eur. 

Al met al bir.dt het twePde model y,een onlossingen om 
enthousiast over te 111 jn. '1P l vormde het een tussen
"tn o naar hPt derde model. In di t model zijn de vleu
"AlF> VP.rzelfstnndir:d tot ruimteli.ike eenheden. Dit 

houdt ook in dnt dP. v le<1p:els ( dbtrikten) anders dan 
<IP. ntrokJ'n in modl'!l 2 er.n tit1idel1jk bep:in en einde heb 

·11abl1P.n,, lhPrm"" hebben de vle1:lp:els behalve een breedte 

o()'<" e"n bennnldP. lnnp:te. Als p.evolp.: van de introduktie 

vnn knoon·nt11ten tu~:::::r:m 11111 vle11Rels in ontstaan er vele 

'"'l""P.1 l :ikhPdf:.'n tot V<lrminp: van circuits. Zo kan elk 

r11n'"'"'"1mt; tn .,rincinP. in VP.rhiniiinp. komen te ~taan met 
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VI ., .•• 1 u·· ,_, ,111 uuw f(IHJ LU wczen ook uls 

z0•:: i:noo-iount worden oogevat. In het ruimteli;ik beeld 

zou PP.n knoonnunt behalve als een strikt kruisnunt van 
verDindings~an~etje•s oak in ruimere zin kunnen fu.nge
rcn, hijvoo~beeld door steeds ook enige publieksvoor
zleninj!en te herbergen. 

In <le oudbouw ligt de meest logische iilasta ligt de 
me•·st lop,ische plaats voor een verbinding (doorbraak) 
nn"r bui ten oo de echeiding van twee distrikten, lli t 
ho"<lt in dat de oneningen naer bui ten zouden mo et en 
komen in de eff(eschuinde hoeken, !lit heeft ale !UJllltig 
effekt dat dp, ex~oaitiewanden zelf onaangetast kunnen 
blijven, Aan de bestaande aawerkingen wordt niets ver
anderd zodat de oorsiironkelijke mogelijkheden tot cir- . 
cui tvorming gehandhaafd blijven en er van de ruimte- I 

li!ke kwaliteit van bet interieur van de oudbouw nage-
noeg niets verloren gae.t, De verdwenen afachuiningsn 
kunnen in he~ plafond nog wel zichtbaar blijven, Hier-: 
door wordt het overgangagebied near buiten toe enigs
zins gemarkeerd, Ale een doorgang niet vereiat is ken ! 
m.b.v. een inzetwandje de afschuining worden hersteld. I 

I 
Het model is bier gegeven met 2x3 vleugela, Het i• 1 

echter goed mogelijk om meer of minder den 3 nieuwe 
vleugela aan de oude vleugels toe te voegen, Dit biedt: 

I tavena vooruitzichten oii een gefaseerde uitbreiding, 
Van de dri• modellen is het derde Yeruit het beate, ' 

De keuze voor dit model atelt wel meer voorwaarden sen 
de nieuwbouw den bij een keuze Toor model 1 bet geYal 
zou zijn geweeat, 

Vanwege de vele funktie's die in het souRterrain 
7.ijn onderpebracht ia het gewenst dat dP nieuwbouw 
ook tlor•rm•e in verbinding komt te staan. Voor het 
sousterrain vol'!llt een onening naar buiten een ~oede 
g"ler.enheid tot wat meer duidelijkheid in de nlatte
~rontl. Een wnarschijnlijke pleats voor zo'n opening 
is daar waar zich een knooiiiiunt bevindt oii het begana 
rrond-niveuu. Met een tran of lift near boven kan men 
don bovend1en het RA.ntal samenkomsten in het knooonunt 
no1• ui tbreiden. 

!let chaotische karakt~r van het sousterrain komt voo 
vooral voort ui t het labyrinth v:rn ganj!en die boven
diP.n steeds een andere bre•dtemaat hebben. Door steeds 

T--r -·-----:- ~ -r-"1 
-~· ... I u " I • ti : : I 
r:1.....,. =M~ en ',i 
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j r::~ -n-f~ ---L, •- t~~~!~tL _ 
een aantal ruimten, met bij elkaar horende funktie's, 
samen te voegen tot een naar buiten toe gesloten blok 
is het mogelijk de voor het iiubliek toegankelijke cir
kulatieruimte terug te brengen tot twee beaks on elk
aar staande gangen. On het punt v•.i.'t samenkomet bevindt 
zich tevens de trao nasr de hal oo de begane grond. 

Ue d4natruimten en werkruimten warden in bet groot
ate blok on<lerf(ebracht. Di t biedt mop:eli ,ikheden tot 
een ef!ioi!ntere bedri~fevoering. De li11tP'.in1t vlni<bij 
d{> oneninp n~:ir buiten, en narir de· lift of traD n:utr 
haven, is l'UnRtiP. i.v.m. exneditiP. en tnterne trRns
norten. Dit houdt overip;ens wel in dat een exneditie
inl!un,q; Oll deze nlaats met vrachtwarf'nA bereikba.·1r 1!i0At 

zi,in. Ile ver1Trotinr, van het Mr>tlt-blok gant ten koete 
vnn de leP.szaal. In iie nieuwbouw zal d1:1arvoor ruimte, 

1ie bi~ voorkP.ur bet er voor 0f'm leRszaal peachikt is 
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4Ul 4e oil4e ru.11111a, moeten worden Yri;lgemaalci. 

itet-au•a•t• tunkti•'• 
Bi;I het bepolan Yan wallce tunlttie'• er tYantuae~ nog 

naaa•·.de·!IJll88Ullllitbrei4ing souden l<unnen komen wa• er 
niet de be•dlilcldng oYer gedegan behoetta-ondersoekan 
(soal• etudi•'• door het OIIUC ot de ETIB). Daaroa i• 
er geredeneercl vanuit het eigen pro;lekt en ei;ln er •o 
••n aantal euggeatie'• gedaa:n om funlctie'• te Yeretel"
ken en om de kepaoiteit aa:n bouwgrond verder te benut
ten. -: , 

In de nabi;le omgevi11& van de bouwlokatie komen reed• 
de Yolgende funktie•a voor1 wonen, winkela, kantoren, 
horeka, l>IU'keren. 

Vlaltbi;I de bouwlokatie mijn de meeate woningen bo• 
venwoningen. Ieta verder weg, be..,iden de Bilderdijk
laan, ligt een uitstrekt gebied met hootdmakelijk 
(half-)Yrijatoande woningen. l!n de toekomat i• er ten 

,ooaten van de Stratumsedijk een woonbeatemming moge
iltjk Toor ••n nu nog braakl1ggen4 terrein. Aan het wo
;nen binnan de binnenrinc kleeft het nadeel dat voor
'•hningen db d• woonfunktie dienan, zoala kleuter- of 
basi••chool of aupermarkt, volledig ontbreken. Wel is 
,h•t zo dat de ligging in het centrum en de nabijheid 
·van het Do111111elplentaoen voor beiiaalde bewoneragroeoen 
gunatige falctoren sijn. In de buurt van het museum sou 
woonbebouwing gewenst lrunnen sijn om ook •a naohta ean 
aenwesigheid van man•en in bet gebied te hebben. Aan 
de woonoilgeYing sou men dan de eie moeten etellen dat 
dez• aen beperkt openbaar karalcter heeft, Ook souden 
.d• wonincen gevrijwaard moeten sijn Yan geluidsover
laat door het horelcagebeuren aan het Stratumsein4. Al 
met al i• er geen dringenda gewenatheid van woning
bouw tarwijl daaraan wel een aantal Yoorwaarden moet 
worclen gHteld. 

Ondanke het terugloiien van het winkelbestand aan hat 
Stratum•eind in het recente verleden (o.m. ala geYolg 
van hat "oit7plen") is da hoofdroute nog ateeda een 
aantrekkelijke falctor YOor winkelveatiging. Hiervan 
mogen getuigen de winkel• die onlanga op de.begane 
grond van hat apoartementengebouw "da Bleek" si;ln s•
opend, Kits niet te ver van de hoofdrouta gelegen ken 
een vestiging van winkela seer wel leYensvatbaar sijn. 



-----vorm1ng ruimtelij_k koncept---

De kantoorvestigingen iD 4e buuri 'HD b likatle .. lle
treff en vooral kleine partikuliere kantoreD 4i• aijD 
ondargebraoht in de repreeentstitn'• ..roeger• wolliD&•D~ 
Ook ten 1111iden van 4e Dilderdi~klsan lcoaeD °Teel Yan 

dit eoort veatigingen voor. Lange de DU..:4!)il!i:u . .iftil¥4. 
Wal, ~eizeregraeht en Veatdijk) etaat aeD groot santal 
grootechalige kantoortlata. Voor geen van beide kate
goriln kantoren i• het terrein geschikt: geeD oude re-. 
preaentatieve woningen, onv1ldoende ruimte voor kan
toorflata. Bovpndien' zou bij veatiging van wat voor 
kantoor dan ook de parkeerbehoefte ta aterk toeneman. 

Aan het Stratumsein4 neemt het aantal horekavestig
ingen nog steed toe. Daarbij koart het cwaartepunt van 
bet gebeuren eteeds meer te liggen in hat deel van het 
Stratumseind tussen Dommel en Oude Stadsgraobt. Ook 
aan de Stratumsedijk zijn onlanga nog enkele, meer ex-· 
olusieve, gelegenheden geopend. Vanuit het Van Abbemu-· 
seum geredeneerd beataat er de gewenstheid van een ge
legenheid waar bezoekera van bet muaeum een wanna 
maaltijd kunnen gebruiken. In andere steden beschikken 
al veel mu~ea over een (zelfbedienings-)restaurant. 
Het betreft dan meestal wel grotere musea dan het Van 
Abbe. Wellicbt dat voor bet Van Abbe sen kaf6-reatau
rant tussen het museum en het Stratumseind.in ala 
lunchruimte zou kunnen tungeren. Hierbij zouden dan 
verscbillende beheersvormen mogelijk moeten zijn. De 
sfeer van zo•n etabliasement moet dan wel paaaen bit 
die van het museum. Gunstige vestigingafaktoren kunnen 
zijn de ligging aan de Dommel en de ruimte voor een 
terrae op het zuiden. 

Gelet oo de aanzienlijke verruiming van de parkeer
kaoaoi teit in de totale binnenetad (o,m. door de ra
cente bouw van een parkeergarege) ie het niet langer 
noodzakelijk om op de bouwlokatie oarkeerruimte in 
stand ta houden t.b.v. gebruikera die ergena anders 
moeten zijn. De nieuwe parkeerbehoefte zal dan geba
seerd moeten zijn op de museumbezoekers en de gebrui
kera van eventuele andere funktid's1 wonen, horeka, 
winkels. Voor de mueeumbezoekere moet er zowel aan de 
Stratumsedijk als aan de Wal gelegenheid tot parkeren 
zijn, T.b.v. werknemere van bet museum en evitntuele 
nieuwe bewoners moet afzonderlijk parkeergelegenheid 
worden gereserveerd. Afgezien van de parkeergel,gen-

llell ~or·:.a:to••:.~ilit-t er b•IMl•fte am etalUnaa116-
gel1Jkhe14 YOor ·fietaui, JJl•t is te nrwaahtela let ean 
...W.W.•le'1 van het m1111euabesoek per fiete koat ( soho
lierenl). De aeeet geeohikte plaats voor so•n fieteen
atalling 1• uiteraard aaD de stratwuediJk. Op daze 

·plaata kunnen boTendiui fietaera die elder• in de 
buurt aoeten sip 4• etall111&11C•legenhei4 gebruiken. 

Ben geheel llieuwe tunktie in de omgeving VBD 4e lo
katie sou ••n kinderoreohe ciJn. Deae sou a11ereerat 
kunnen tunkllioneren al• OpV&llBS•legenheid van kinderen 
van ouder• die werkcaaa ai;ID iD de binnenatad. Het ia 
eohter ook aogeli;lk d• oreohe te exploiteren ala een 
edukatieve vooraielling van hat 11111aeua waarvan eventuael 
ook niet..11111eewabeaoekera gebruik zouden ltunnen maken. 

Van de bekeken tunktie'a blijkt er aleohte aan enkele 
•en weaenli;lke behoefte te beataan. De fietaenatalling 
li;lkt 'laarbi;I nog bet meeat dringend gewenat. Evenela 
biJ bet lfat6-reetaurant en de oreche komt een dael van 
de behoefte va1111it hat museum. T.o.v. de winkel- en 
woontunktie bestaat er aen onverachilligheid tegenover 
bet er al den niet komen. Vestiging van kantoren is in 
de gegeven aituatie het minst renal. 

lenvullingen op stad•beeld 
Van hat in f.7noh-termen beachreven atadabeeld liggen 

de hoofdsak•n vaat. Riettemin kunnen aommige etede
kwidige ingrepen ean veraterking of verri;lking van dit 
bee14 betekenen. 

Zo sou •en aet de voraing van nieuwe nevenroute•s of 
met het veraterk•D van al beetaande nevenrouta•a ieta 
kunn•n on4erri8lllen tegen bet gekonatateerde gebrek aan 
wan4elgebied in de binnenatad, llieuwe route'• lood
reoht oii 4e hoofdroute's me.ken daarbij weinig kan8 van 
•l!ll!•n. Ze souden cowel een begin ale een einde moeten 
llliesen dan tooh seker dooraneden worden door de ala 
aterk• barri•re optredende binnenring. Tot nevenroute'• 
evenwi;ldig aan de ~oofdroute'• sijn reeds enkele aan
zetten te vinden. Zo ia er parallel met Stratumaeindt 
an Reohteetraat aen fietaroute geregel4. Dese loopt 
echter door een weiJ\ig herkenbaar gebied (parkearvlak
te) terwijl de bestrating van de route zelf steeds an
ders ta. Een tweede aan de boofdroute evenwi;ldig• ne
venroute loopt vanaf de Catbarinakerk in de richting 
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-----vormng ruirntelrjk koncept 

'J<H. : r•t .;t.cdhui.-> orr. d:i:"J° ook min of meer te cindi.ven. 

~:et ~OH een fl.A.nmerkr!liJke verbetP.rin~ zijn om daze 

route voort te zetten t~lt deze weer aansluit on dt' 

noofrlroute :aratumseind - Jtratumaedijk. Het ~aat er 

rlanrh1,i ook om. dez~ route voor dP. wan1le"iuar zo aan

trel<k~l1,ik mor-eli.-lk vonn te veven. C:en route die lnnp;s 

1>f .• ·.u~r de Uorrunel p:aat bteitt daartoe mef'r moreli~khe

d~n dun ~en route over iiet tracee van de oude stnds

;r~cht. Jt:::iar het noorrlen toe knn men de route van&f 

1le Uommel orH!nteren on t\P Cnth~rinakerk. !le nieuw te 

vormen route zou ~Pn hePl eip,en ~feer kunnen ndemen. 

ifan belanf'" zi,1n daarbi,1 ook de nlatRnen, een boom die 

over11?;ens op Yf}el dru.kbPzuchte nlJ.wtsen in de stad te 

v1nden is. Het lipt voor de hand om oak lanRs het 

V<.lortp;ezette d1~el van cJP. nevenroute platnnen e.an te 

olnnten. 

·J1a;··r rie nevrnroute IJ«nfllui t on het :;tratumsPind ont

rq::iat bi,1na nutomatisch een nieuw knoonnunt. Oe annwe

zigheid van nov; a.nderP. route's (zoals de Bleekwep of 

de T~lli.ronsewf::p;) kan th t knoonnunt nop, v1·rder VHr

stP.rkP.n. 

Um d1! 1.1twartie_rinp, vun binnenFtndsfunktie's naar het 

z11tden toe een hAlt toe te roenen is het kr~~ren vnn 

ePn barri~re/bey.renzinp. een geUiy.end architektonisch 

middel. Het beste knn men daartoe nroberen dP al be

st~4nndP barri~rewerkiny, V:!i.O de GelrlronseweP" - Bilcter

di,ikhinn r.odaniv.: te vc~r~ierken dnt het p:ebied ten zui

den d11.nrvan niet mePr tot de binnenAtad behoort. Bij 

het zoeken naar bouwkundiPe micltlelr>n kan dP bep,renzinR 

1H:1.n de andere, noordeli,1ke, zijdP van het lint (de Pi

r..zza) al~i modelonlossin.v. dienen. ~en aanpasf.'inp: van 

het noor<teli,ike deel van de Jtrut11msedijk :r.al onr;e-

tw1 jfeld "en van deze middelen zi.in. 

·~at distriktsvorminp: hetreft is het van belan/". d11t 

er tot ::i.an de nieuw te vormen bep:renzing ePn voortzet

tinp; i~ van hot Jtratumseinc\-dietrikt. 

fn <if' Bindhovense binnenRtad komen de meP.ste orU!r.+;

a.tienunten voor in kombinatie met een knoopnunt. Oak 

biJ het nieuwe knoonnunt zou er een ori~ntatienunt 

kunnen komen. Oe orit!n1tatiewaarde zou voort kunnen ko

men ui t dP Dommel, de ni..euwbouw voor het museum, ePn 

sneci~1al vormp;egeven nlek of plein ·of een kombinrttie 

'1 Jl l '' l 1 II j.! J O Cf1 !ii t: 1 l) t: V ~ l' :; 

i: ·I i-;t.1.1)!.ovonRe ntml.<Jbeeld vormt de :)om"1el .... u 

t.o1d··n•-r1 •i: ··1.f:m.-nt. Puhnlvn langs -le binnenstHd 

·.r.1.1:·.t. ti· lor'.l:n~l ook l··n .• ~s of door P.tHl pro'lt r•antr->1 

t, .it.· 1;·:.1.~k .. n. 1Jr:-1 n. .. J 1)ffi'.'11:tl t." la.ten Ol'"'treden nl:·· e· .. n 

''"t·L· i r.ct ... n•i elt"•mer.t r:Pt tevPns Pon Prote ori "nt.~tieve 

t·!. ro 1 e rP.ltr,.r-tP?Ve w ·11rde 1Pdft b1:i dP •leJr1~;··nt~ r·l 

'!,!!•I: l:·:.1• i11>t. •)]11n or, tP }<"omni tot ettn cl6·'\r}o11µn<le 

~"·:.1~ .. 11·•1,1tP t·1n11:-:; di J11mrr11·~l.. f,~ d1i h 111 tP-nv.tJkf.•H 1a 

ht. 1'1 ··n :d. ,.,.roti·ndP.e l fl u1 t:~evtHH''l en i. · PT anr~!ke v~·n 

·~r.u vo•·il fanktionPr,.,n. ln d~ b1nn ... n~tad is ::et echtPr 

vr-p} moPJ. li,ll<.er z,, 'u route in ov1_•rPen~~temminp te 

Lrt:fl•'µn :!lf~t <if: hi'1toriscr. r:ee:roP.1.ri•~ si t1.t~!t1e. l n 
1Jr'O"!r,.r ti,i1en w··s het im:'lers crf!bruikf'."li.,1k om t··el•o·iw

iEp en onenbnre ruinn.en nf tf? WP.Odfm van het rivler

t.ie. JP ttoorlir1itken die nu 1~np;s rte nom.1ftl zijn 11i.tp:P.

vo~rd zj.in d~n oolc nllcrrnin~Jt p:f::l 111"ltip;. 

iir--1. effekt van ei•n nom'll~lronte i~1 over1r.-nnr.: twijfel

r'.chti.f'. D·J•lr clo barril:!r,·werkine v·tn dP ·,v:tl e'1 i.n min-

1~t e mate 1le 'le::---:tdi,ik ontst~·.P .. n er forse o.~.terhrekin1i:tm. 

!let.zelf11e ,rttbeurt voorbi. ~ du h:·n~lRl"'ltrw· .. t wanneer dfi 

• .-or.1:-'lRl VlH"-dwi,int "Lciltttr ont1)ep:r1.nkP.li;ike nrtv4:-eip:en

·Jorr.:nen. Ook is lu~t 2'.o 1i·tt in rtf.' bi nnenstnd eP.n. Oommel

route vol~tr~kt onil~rve3chi kt iR :ian ril'!' hnof1iro.ite 

over bPt outle lint en dns ni et no()i t zo toonc~Rnp,evend 

kan zi~n alf' in de buitenwi,iki:;-n. 

Bi ;i hut bP.bandelen vA.n d"" Of!Vern ter honp;te van h·~t 

V'ln Ahbe en de nie11wbouw zal d.' 11dommelroute 11 onderp:e

schikt zi,in uan de hoofdroute o·,,P.r hPt .;tratumseind, 

Voor lie oeverbeh;inrlelinP. ts voorts tiA ui te!ndeli~ke 

tracerinp; V9..n de nevenro11te van hel"lntr. !let nas~eran 
·v~tn de i)ommel ia on dt:zc ro11te et.~n ~antrekkeli,ik A"e-

{',eVPn. 

Je nieuwe nevttnroute kan men p;eheel tP.n noordFJn van 

Ut· Do!11I':lel houden of .inist over da Dommel heen laten 

gaan en v:Jortzetten l~ngs de znidoever. In het eerste 

peval komt oak het nieuwe knoopnunt ten noorden van 

de Domr1Rl. Voor zo'n knoonnunt is dnar in feite te· 

weinir: ruimtP.. Ook in iiP b~sttlande si tuatie, f'::i.artn 

er!n pad lanp,s de Dommel hlitt Stratumseind kruint, on

dervin1lt men di t euvel. Voor een knoopount ten z11iden 

van de Dommel is er daarentegen wel voldoende nlaats. 

Omrlrtt hJ?t in n~ eerste nl:-lq,ts .llflA.t om P.en knoon-
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p:;nt vr,n erm nPvP.11roqt.e '.'.l t het _trnt11mGP.ind is hr?t 

v·111 hr.lr;np d· t. hP1, ·-:tr:1t••mscinri ·loorlonnt. t.ot · · n r:· 

knoopnunt. ;:i eri.0P k~n hebouwinp,: on d" zui<loevPr vPn 

de Dom·1el v.-1rl\1>r: OVf"rwof'.'?n. i)~ze bP-ho•!winp i !"!' dr1n PP.Tl 

v.:>ortzettiny vP.n hr·t .itrntnmseind r.ot OVPr di'-> Dommr.l. 

t•ol~ on de norirOoevPr k'tn nop wt~ t: bebouwinr VP.rrt 'ZPn, 

tP.meer omrl"t t"1r·t, r,tii1ht~ VOl"tP":'1!'~.l"er~n•1d lf~l"!,""E fir· )Q1'1-

!:1f-~l 1-:-·n ·~o!fi''ll tt! ver>1Hll{'~·1. ioor nrtr. hraidP zi.irt.r.>r. v;in 

rle Uom:i1f!:l tr.r•en clt- 01 vHr ar.n te i'oiiwen fierP,ikt mf!!': il 1 :t 

dF· .:.tratumaeind-bPlJouwinr"'" zo ormeenre!'llotcn mo,.,e1 i ~k 

wordt. 
)e hebouwin1r on de l'leverE> hr!eft 00k. nndere runst ire 

" 

1!lfo· l.'~i"l. ,-,'•·•t1lf<i: L.n: };1:l•'C rif' 1)0llllnel krjj/~en, Y!:ltlnnpr 

~-~ •1 ~.·'.f rioL 1
/ :n .i...i •J in ·10·:t..-li,1ke rLc:ht.in('" ki,ik•ill 

r1u~t llnr:,.r meer •l1· O'<•l•• f:!.lJE•.i.c! nhl:bouwin,~ l:tnr:u de 

Pl"~kvrn;i: te ?.ien. In ·1~ An:i.1-n·e richtin,T Uli.lft het 

zic!1t on .ff' .::it.·vt:1ui:•toren P.chter wel .aehf"'.ndhr"\afd. 

'i'P.np;evoll?e van ctr. l·ebouwin,~ on d1:- oevers ontEtnnt Pr 

voortr. CPO 1luidel i .lke scheidinr. ti1ssen dn afCJren vnn 

Pner2:i,ids llf~t ,;tr11t11m~uind en onrl rzi;ids het 1uuitoren

reblP.d bi,i het utadh.•11u •. i1 lr.Pn l11.•t stcnen br111i;~et,1e 

t jlrrit1unseind) zor ..... t no;- VO•lr ... en vis•\e<'l kontnlct. 

L.ortl:• 111 werd l)'H"t-!m>:>rkt bi .i •le inventurti:>ntie v:•n 

llet. tt!rrein zi;in h•d'I" oev~rs nnder te VPrdelen jn 

t¥·e.• ~one•s met ePn VP.rnchil in l~araktcristJ.ttk: in liet 

1:es1 t:li.1k df-'~f-'l nP.1t;:'n <f, .. oevers de vonn van er>n tr~lu1l 

a; .. 1n, in het oosten i-wr~ft de noordoever C''ll gP.metselde 

k·uh·waml. 'l'~ overf;1.1!f'k V"n de nevP.nwand over dA Dommel 

k<tn men urecies on •IP plnats wanr lie oevcrlcarnktP.ris

ti~k vernndert sit11r·rHn. Ten oosten v~n tie overntr.f.'k 

k-·m 1'H!n ook dn ?.nirloev"r van ·~·~n kademw-r voorzien. 

.•:en ~nnvullend vo.1rf·tf'l is tonslotte dnt hat wnter

vnllet:ie bi,i de ';inl fi.c. do!? dnlinf( van de watersnie

P"el \ wor.Jt verplr·ntnt. tot onder rle nevPnroute. Di t be
tekcr.t dat dP. niP.uwe ov.~rbn1p:p:in1t komt te ruston on 

een damwnnd in de llom•oel. Het wfttervalletjo komt on 
deze nieuwe nlantl'I vrcl beter tot ztjn recht: voet
P,anr,ersv~rkeer, ti.chtArweP,'e bli;tven van overhePrsend 

verk"erslawaai. 
Interel'Jsant is dn.t met hct l1ebouwen van fie oevHrs 

nabij het StratumReind en met bet verl•rren van het 
watervallet,i• een vro ·1-i:ere situatte wer-r in ere zou 

'worden hersteld. 

V c r b e t e r i n R .i t a d h u i s n l e i n 

Volgens de officiUle nne.mp,eving bestaat het Stad
huisolein uit twee af•onderlijke velden die elk drie 
nleinwanden hebben. Ann hr.t /',rote veld lir:l'en d• in
go.ngen van het JtRdhuis, van het gebouw van de Socia.

le DienRt en van noP. enkole ~n~ere kantoornAndP.n. Aan 

bet kleine veld lanps de Dommel, W8arom het hier ~nat, 

heeft alleen )let Kantongerecht een hoofding11ng. lluide
lijk is dat het kleine veld hiP-t mPer is dan eP.n on

dergeschikte toevo"'11tin,; aan het grote veld .. 

Doordat de nieuwe nP.VP.nroute P.r V~n~s koT.t ()n•lP.rP-n!:\t 
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4• plek ha•- "64Jmiil ea. llalltonp;re.oln '._,,:'**i' 
nrlnentiging. hmlHr 4• 111wn J'Ollte. ff'"*'4l•··Jloe 
wor4t 'baplei4 4oor •• rij .. pla.,,114- OM•teat· . .r~ • ..._ 
nna Hll l'llinolijke (Tineb) &f•olr.ei~ qq -I 
nl4en. Ook sorgt 4e 'bomeJll'ij anoor 4at 4• hoooe 't'llD 

4• •tll4bui•toren in 4• ruinelijka a•~rcu.JIC op 
kl•ill• Tel4 lllet •••r •0'11. oTerheeroen4 , • ..,.. .. i•. 
De brH4te van het laantj• 4at .oD11111raat~-.111J'~'WJI& 
4• aanplant Tan 4• platanen 1111et bree4 genoeg llijD oa 
4• tor•na van de Catharinalterk in hat aioht ta kunnen 
behouden, 

Ala gevolg van d• muaeuanieuwbouw lcrijgt hot kleiD• 
vel4 ook aan de Tiard.a, zuidalijka, Bijde een b•ll'•D
stng. Deco Dieuwe pleinW&lld ken pr•oiea in hot be
•taande orthogonal• atelsel paaa~ maar evangoe4 mijD 
richting ontlenen aan andere gagavena in de •ituatie. 

In hat eetate gaval ontataat er al vrij enel een t.,_ 
melijk celfatandige ruimte, vooral ala 4e nieuwe wan4 
in een aoort nia Jromt te liggen. De nia sorgt voor eOll 
aoort trechterwerking waerdoor er aan praahtige 9Dtree 
naar hat muaeua mogelijk wordt. Deze antrae heaft ook 
nog hat voord.ee~ gehael centraal in bet nieuwgevorade 

1 
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museumkomplex t.,.._liggen. Door de eterke geriohthei4 
van de route oo de gavel van de muaeumnteuwt>ouw ia bet 
moeilijk nog een voortsetting van de route in de rich.
ting van bet Stratumaein4 te sien, 

Een geheel ander ruimtelijk beeld ontataat wanneer 
de nieuwe pleinwa.nd de richting aanneemt van de Doaael 
en dalU'lllee ongeveer loodreoht op bet StratUlllllein4 en 
onder een hoek van oa, 45° op hat Van Abbe komt te 
ataan, In dit geval gaat bet maer om een ruimtelijke , 
begeleiding van de nevenroute naar het Stratumeein4 en' 
lange de Do-el, De routevorming ia hier belangrijker 
dan de pleinvorming, In teit• beperkt de al.lure van 48: 
nieuwgevormde ruimte cich tot die van een plelc u.n de 
voorsijde van het Iantongereoht, Ben aanl.e14ing om da 
IDUBtlUJlni.eUwbOUW HD· o'ji"·'11.• ~k'·georilJWe .... entrH te 
geven ontbreekt, Meer voor de hand ligt immera een en
tree langa de Stratumaeindroute, 

Het is twijtelachtig ot de pleinaohtige allure in de 
aerate oploeaing gezien de stedebouwlrundige kontext 
een haalbare zaak is. De tweede oploeeing i• veel be. 
ter met daze kontext in overeenstemming, Voor het mu-

vormrng rurmtelrjk koncept 

aeua i• •en beacheiden en exoentrisoh gelegen entree 
aaD he1; Stratwudn4 nog alti:t4 bater-daa"un·u:IHtu
~.......--. ..... .,, entrH aan een gebied waar be
duidend ainder a.inaen langa t1tunnen) komen, Bij een 
entree aan het Stratumaeind kan bovendien de entree 
van de oudbouw gewoon blijven tunktioneren, 

Inpaaatng ho•kbebouwing 
Ook voor 4e inpaaaing van de beataande bebouwing op 

de hoelc B114er41jklaan I Stratuaaedijk sijn er twee 
,rinoipe-oploaaingen mogelijk, 

De eerate eploaaing voorc1et in 66n enkel bouwblok 
4at door 4e bHtaenote atraten wot'dt be,rena4, Grote 
verapringing~t.o,v, cle hui4ig• rooilljnan aijn aan 
4eH oolo••in& weaenevreem4, Van 4e bebouwing in het 

\ 

Bilderdijklaan 

bouwblok is hat een belangrijke eigensohap dat er een 
duidelijke voor- en achterkant zijn. Voor de oarkeer
en exneditietunktie'a moat oo een binnenterrein ruim
te worden gesocht, Dit ia minder 41Unatig voor de kan
toren en woningen die met de achterkanten naar dit 
binnenterrein staan. 

In de tweede oplossing vormen het museumkomplex en 
knntorenblok elk een aoart bouwblok. Ds vrije ruimte 
tussen beide bouwblcikken maakt e•n p;rotere toeganke
lij~heid van het gebied mogelijk. Het is echter onge
wenfl t dat er door het gebied ePn route ontataat. Het 
besloten karakter dat voor bet gebied gewenst is zou 
er schade van kunnen ondervinden en voar bestaande 
route's (1nclueief de geplande nevenroute on de Dom
meloevAr} zou een nieuwe route eP.n verzwakking bete
kenen,. Verkeerstechn1seh zou de aanslui ting van de 
·route oo d~ Bilderdijklaan nroblematisch kunnen zijn. 

De tweede O"llossing is frsaier omdat duidelijk ver
schillende f'unktie's elk in ePn eigen bouwblok zijn 
onderp.ebracht. Ook beateat er minder dwang om de 
nieuwbouw van museum dollr te zetten tot aan de huidir.e 
rooilijn. Van belang is dat het kRntoorblok ook a"n 
de westzijde bebouwing krijgt. 

R e k o n R t r u k t i e S t a t u m s e d 1 j k 
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Von de tot duaverre gedane stedebouwkundige voorst~l
len hebben er een aantal gevolgen voor de Stratumse 
clijk: de doortrekking van het StrRtumseind tot over 
,le Doim:el, het n1eu1Ve knoopnunt ten zuiden daRrvan en 
de behoefte aan een sterke bep;renzing van cl• binrien
:"tad t, u, v, de Bilderdijklaan. Di t alles ke.n leiden 
tot er.n rekonstruktie van het noordelijke deel van de 
JtrRtumsedijk. Ook het buidip.e gebrek aan ruimtelijke 
kwnliteit van dit stuk Stratumsedi;ik en het veel te 
,hrer\e wegprofiel maken zo 'n rekonstrukti e ~ewenst. 

In hat nieuwa stedebouwkundige tableau is het noor
~elijke deal van cle Stratumsedijk eigenlijk overbodi~. 
·Je overpnnp. in andere ruimten !<a.n on mf?erdere mnnier

en •. ;o zou men het StrRtumseind (1,c. het nrofiel 
'harvan) kunnen doortrekken tot a"n de Bild•rdi;iklaan. 
~1ok zou men v66r de museumnieuwbouw ef>n groot nlein 

kunnen antwerllen dat, als een z11idelijke Piazza, een 

~inde betekent Etan het. Stratumseind. 01· OOf' o"'en rnim-
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t• tuHen 4i t plain an 4• Gtl4rop••"I k11&1 Ml& vol
planten met bomen ot an4ere1ine ol'Yllha, ilo.1 M.z"flU_!. 

ia het verkri:lgan van Hn aekere poortwerld.DCI ilolliill. 
begrenaiq van ale toegang llBtlZ' bet binnenata4•&ebie4, 

In bei4e gevallen h er epralce van Hn eekere tel'llg
leggiJIC van 4e 1111Hwmieuwbouw, Gunetig 4aarbij la 4at 
4e 111Uaeumtunktie •Iii.&• atatan4 klUl h0u4en tot bet bo
rekagebeuren, Door de groter kijkatetan.4 ~ Ile rou
te wordt het museum, ala gehael, beter siohtbaar voor 
de vele paeaanten, Bi:! het doortrek~en van bet Stra
tumaeind tot aan de Geldropaeweg ia de ruimt• voor bet 
lllUB•wn dui4eli:lk ean plek aan hat Stratuaaaind. Olldat 
het hier gaat om twee atsonderli:lk• ruimten mogen de 
plek en het Stratumaein4 gaheal onathanlceli:lk van elk
aar wordan geplaveid. Dit in tegenatellin& tot de an
dere oplosaing waar er voor het hele gebied tuaaan hat 
museum en hat gebouw- "deBleek" ean aenheid in bestra
ting moet zijn. 

De afmetingen van het -,,lain en de plek si:ln verechil· 
lend. Het plain moat ot vierkant zijn ot, in hat geval 
dat het langwerpig is, in de richting van hat Stratuma. 
eind liggen. De plek, met een kleinere oppervlakte:dan 
het plain, mag aan lengterichting hebben die •~envalt 
met die van het museum. Voor hat plain kan het ••~ate 
pand aan 4e Stratumaedijk ala hoekpand dianen, vooral 
omdat 4it pand zelf een traaie hoek heeft, Voor de 
plek gaat dit in veal mindere mate op; ook al omdat de 
PlllB&umlli.euwbouw hier verder kan worden taruggelegd dan 
het pand diep ia (waardoor er een get in de plekwand 
zou ontataanh Voor de plek ia het daarom bater dat er 
nog extra bebouwing komt aan de zuidzijde. 

Met name voor muaeumbezoekera ia er aan de voorsi;lde 
van de muaeumnieuwbouw parkeergelegenheid nodig, In de 
eerste oploaaing leant r:ich het plain daarvoor, De 
plek in de tweade oploaaing ia minder geachikt ala 
parkeerplaata, vooral door de atmetingen. Hier kan p 
parkeerruimte worden geachapen in ae zone tuaaen de 
verlenging van de Stratumaeind en de hui41ge bebouwing 
langs de Stratumaedi;lk. Ook vcorbij de Bildardi;lklaan 
zou man daze parkeerzone nog kunnen voortzetten, 

Hat kruia-punt met de Bilderdijklaan / Geldropaeweg 
moet zo zijn vormgegeven dat deze, door bet oog van de 
automobilist gezien, ala belangrijkste gegeven over 

itoin, lle'G :I.a Oaaro1) n:a.ei noca1g oe are.Lag naar 11e10 

Strat11118eind Yoor Ile automobilist aan te geven. Ver
keerateohniaoh beaohouwd geat hat hier vooral om een 
overetaekplaat• voor fietaera. 
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Hoewel 4• keuze VIII!. de etedilllouwkundige oplosaing 
een r:aalc is voor andere inatantie '• is ze wel belang .... _ 
rijk voor de lllWleumnieuwbouw. Br i• immera een verband 
met ~e plaata en breadte van de voorgevel. 

0 it• r 11 j k v.a D· de n i e u w b o u w 
De voorgestelde atedebouwkundige oploaeingen geven 

een indruk hoe de maasa (die door de nieuwbouw zal 
worden gevormd) moat koaen te liggen t.o.v. Dommel, 
Stratumaeind en St&dhuiaplein. Een belangrijk uit
gangepunt ia de richting van de nieuwbouw die 1004-
rec~t staat op hat Stratumseind, avenwi;ldig ia aan 
de Dommel en een hoek van 45° maalct met het Van Abbe. 

De.aituering van de nieuwbouw bepaalt ook de ge
wenate achaal ervan. De lange noordgevel van de nieu,._ 
bouw is georilnteerd o-,, het Stadhuisclein en hat ge
bouw van hat Kantongerecht. De voorzi;lde van de nieuw
bouw richt zioh op het Stratumseind. Hat gebouw op de 
oever van de Dommel heeft de bedoeling de el nit te ma
ken van de StJ:atumaeind-bebouwing, Der:e bebouwing is 
niet alleen kleinaehalig maar ken~ ook ~en sterke v.er
tikale geleding, De bebouwing langs de Wal is daaraan 
juist tegenovergeateld: grootschalig met horizontaal 
~elede gevela. Het oude Van Abbe pae~ daarom uitste
kend bij daze babouwing. Het nieuwe gebouw o-,, de Dom
meloever sal kleinachalig moeten sijn met een vertika
le gele4ing, De noordgavel van de nieuwbouw zal een 
overgang tuasen beide uitersten moeten vorman, In fei
te is dit ook al het geval met hat Kantongerecht. 

E x t e r n e r e l a t i e •a n t e u w b o u w 
De architektoniech-stedebouwkundige beachouwingen 

lllalcen het ook raogelijk om uitspraken te doen t,a.v. de 
externa relatie's vanuit de nieuwbouw, 

Van wezenlijk belang·ia bet gevonden nrincipe voor 
de verbinding van de nieuwe tentoonstellingsruimten 
met de zalen in 4e oudbouw. Overigena vormt dit prin
cine ook een belangrijke aanwijzing voor de interne 
orp;aniaatie. 
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De stedebouwkundige verkenningen hebben voort• ge
leerd dat de mee•11 geacbikt• plaata voor ean entre• • 
van de muaeumnieuwbouw zicb bevindt aan he'll 8tratwu-,. 
eind. Het oude Van Abba kan de eigan entrae ~t 
behouden. Ban endere mogelijkheid, die van een oen.
traal gelegen entree aan de noordmijde langa de Dom
mel komt niat in aahmerking.vanwega de onderge•chikt
heid van dit gebied. 

Om meerdere redenen is het gewenst dat er nabij hat 
Stratumaeind bebouwing komt pal op de zuidelijke oe
ver van de Dommel. Deme bebouwing laat mich, althana 
voor de begana grond, hat baste bestemmen tot een ho
rekafunktie 1 oat•-bar en restaurant-bistro. Gunatige 
faktoren voor een horekafunktie mijn het riante uit
zicht op en over de Dommel en de mogelijkheid om aan 
de andere (zuid-)kant een terras op hei! zuiden in ta 
richten, De koffiehoek van de muaeumnieuwbouw zou met 
deze horekavestiging verbonden lrunnen worden of er 
zelfs een onderdeel van kunnen vormen. Voor het be
heer zijn meerdere konstruktie'o dellkbaar. Het hore
kablok zal echter niet geheel vastgebouwd lrunnen wor
den omdat er immers een doorgang moet zijn voor de 
route die vanaf het Stadhuisplein via de Dommel near 
het Stratumseind loo0t, 

De expeditie-ingang van het museum mal, ook voor 
vrachtwagens, toegallkelijk moeten zijn vanaf de Bil
derdijklaan. Toegallkelijkheid vanaf hat Stratumseind 
is een onmogelijkheid, tsmeer omdat er geen ruimte 
mag zijn voor een route die Stratumseind en Bilder
dijklaan direkt verbindt. 

Bij sommige stedebouwkundige onloesingen ontstaat er 
een behoefte aan extra bebouwing op bepRalde punten op 
de lokatie. In deze bebouwing zou men funktie's kunnen 
onderbrengen waarvan is vastgesteld dat die OP die 
pleats kunnen gedijen. Te denken valt aan winkelbe-

' bouwing on de overgang Stratumseind-Stratumsedijk, wat, 
woonbebouwing aan de westzijde van het bouwblok Bil
derdijklaan-(nu nog) Stratumsedijk, een cr@che tussen 
het Kantongerecht en de Dommel in, 

Vanuit de museumnieuwbouw liggen enkele vieuele re~. 
latie's met de stedPbouwkundige.omgeving voor dP hand: 
uitzicht oo res~. Dommel, Catharinnkerk en de plek aan 
en de nanblik vnn de Stndhuiatoren en het Van Abbe. 

AFSTEMlt.ING I N - EN EXTERIEUR 

A 1 g e m e e n 
Tot dusverre zijn er al een groot aantal ontwerpuit

gangsnunten, zowel vnn binnenuit ale van buitenat, on
gevat, De uitgangsnunten, die zowel on het in- ale het 
exterieur betrekking kunnen hebben, zijn veelal onaf
hankelijk van elkaar geformuleerd. Dit mnakt het nodig 
de ~evonden uitgangs~unten aan elkaar te toetsen en op 
elkaar af te stemmen, Oe afstemming maakt het mogelijk 
dP nu nog meestal schemati~che uitgangepunten verder 
ui t te yterken, 

Van de interieurmaten (de afmetingen in het gebouw) 
zijn de ·basismaten van zowel nlattegronden ala door
sneden tamelijk nauwkeurig vastgelegd. Van exterieur
maten (afmetingen van het gebouw) zijn er nog geen 
exakte afmetingen bekend. \Yel djn er faktoren, zoale 
de terreingrenzen en de minimaal gewenste bouwmassa•s 
die voorwaarden stellen aan totaalmaten zoals gebouw
hoogte en gebouwo"pervlak. 

Over elllcele asnekten van de interne organisatie zijn 
al uits0raken gedaan. Ook het y.ekozen uitbreidingsmo
del is van belang voor de interne o;ganisatie. Ook an
ders externe faktoren kunnen verder van invloed sijn, 
Door de funktionele ordening van het totale kollll'lex nu 
in ogenschouw te nemen kunnen ook de bevin4ingen utt 
de studie van het fenomeen (zie vorige veralagdeel) 
beter in het ontwerp tot gelding komen. 

Een belangrtjk onderdael VIAil de wederzijdse afatem
ming is het vastleggen van maten en noaitie'a. Het 
vastleggen van de maten betreft de basiematen (raster 
definitief) en de samenvoeging tot totaalmaten (plaat
singarooster). Bij het vaatleggen van de poaitie's 
gaat het om het plaataen van funktie'a (i,o. de ruimt• 
die ze innemen) en bouwkundige alementen in het roos
ter. Ook de richting en hat referentiepunt van het 
rooster zelf zijn hierbij van belang. 

Gebouwhoogten 
Bij het kiezen van de gebouwhoogte ie mede van be~ 

lang hoe hoog de omliggende gebouwen zijn. Dit geldt 
vooral •.in d.e gevallen waar aprake' iW YIUl·:'eeil dl,Mkt 
ov.elkaar aanaluttena de oudbou11.van hn°V8Jl Abb•...._ 

·-~~l$traf;lmaein4, 
~>:~.,~--~en <lit bovenate verdieping een 

hOogte v.m. q, 6. -ter on4er de nok en 4 ~ 4,5 meter 
un 4• ':c4!Yel~· ~*·*• ·aev1l. aanl!een 2, 10- atrook den 
ie de hoo&"te DOC IUl4erhalve meter minder, De hoogte 
van 4• began• groncl •n eventuele tuaaenverdiepingen ia 
atee4a 3,60 meter, 

De 4aJcran4 van het ouue Van Abbe bevin4t mich op ca. 
8 meter boven h•t maaiveld daiir te plaataa •. Voor de 
muHWlll11euwbouw li&"t hat maaiveld oa. 1 meter hoger. 
Wanneer de nieuwbouw wordt uitgevoerd in twee lagen is 
er neo.uw•lijke ean verachil in goothoogte tuasen oud
bouw 111. niww'bouw, De hoogte van de bebouwing aan bet 
StratWl8ein4 bedraagt ook oa. 8 meter. Dit betekent 
dat ook h•t bouwblok langs de Dollllllel in twee lagen kan 
worden opgetrokken. Aan hat Stadhuisplein hebbem de 
gebouwen VIAil Jrantongerecht en Sociale dienst beide een 
hoogte van oa, 10 meter. Hier komt de goothoogte (plat 
dale) overeen met de nokhoogte van een in twee lagen 
uitgevoerde nieuwbouw. 
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Om niat t11Veel af te wijken van de omringende bebouw
ing is het gewenat dat de nieuwbouw langs drie zijden 
twee lagen hoog ia. Lange de zuidzijde zou er een bouw
laag meer ot minder kunnen komen. 

Overgang oudbouw-nieuwbouw 
·Bij de aansluiting van de nieuwbouw on het oude Van 

Abbe moat de laatete, van buitenaf gezien, moveel' moge
lijk in de oorsoronkelijke staat blijven. Dit houdt 
onder meer in dat er tuasen beide gebouwen enige af
atand moat blijven die op een luohtige manier (bijv, 
m.b.v. een of 11111erdere loopbruggen) zal moeten worden 
overbrugd. 

In nrinoipe ia de wijze waerop het Van Abbe zal wor
dan uitgebreid vaatgelegd, Daarbi~ ia nog ~een rekening 
gehouden ut de in de nieuwbouw voorkomende maten en 

. evenmin met een andere gebouwrichting van de nieuwbouw. 
Kiettemin komt de nieuwbouw onder 45° on hat oude Van 
Abbe ta ataan, Ook de plaatsen wear de aansluiting op 
de oudbouw ken nlaatavinden liggen vast. Per aansluit
punt cijn telkena twee zalen te betreden. Hierdoor is 
hat aanaluitpunt tevena al een knoopnunt (of een deel 
daarvan). 



.De onderlinge atatand van de aanaluit~unten be. 
clraagt, h.o,h, 15,30 meter, Ook d~ atatand tuaaen de 
loopbruggen aal hier deze maat moeten hebben, Omdat er 
tussen de zalen in de oudbouw en de nieuwe expoaitie
ruimten een niveauverschil van 120 C1ft valt te over~ 
bruggen. Alleen al dit gegeven mankt het noodzakelijk 
dat er tuesen de loopbruggen uit resp, oud- en nieuw
bouw een apart bou...,.erk komt, Dit bou""erk ia dan te
vens de meeat aangewezen pleats om behalve het hoog
tevorschil ook·het.versohil in richting op te vangen. 

Zowel bij het oude Van Abbe als bij de nieuwbouw is 
in de dwaradooraneden een duidelijke zonering aan ta 
brensen. In de aonering van de nieuwbouw komen ook 
marge•s voor (van 270 cm), De oudbouw heett alleen ao
ne•a, aij het in twee verachillende maten. Door bet 
vast toevoegen van marge'a aan zone'• ken ook in de 
nieuwbouw zo•n aoort aonering ontetaan, De volgende 
kombinatie's zijn daarbij mogelijkr 
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Omdat in het ou4e Van Abbe 1h alle expositieruimten 
een van de maten 810 bedraagt (nominaal, bij benaderins) 
verdient bij de nieuwbouw een van de twee on~erste so
nerinsen de voorkeur, omdat ook dear de expositievleu
gel• een breedte van 810 cm hebben, 

De hoekverdraaiins van 45° ken men in111>rinoioe..op 
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4ri•veraohillend• Dlaatsen (an dalll'llleP due ook de 
knoonl)Unten). Ala gavolr. VRrl de hoekvardr~aiin~ koften 
gezian vanuit de nieuwbouw de knoop..unten, en dalU"lllee 
ook de verbindtngegangen, r••D. 153~, 2160 ot 1080 cm 
uit elkaar te liggen, De laateta twee atatRrlden val
len preoiea in het maatsteleel van de nieuwbouw, Hat 
ia hierbij wel nog ean probleem dat de h!U"t-on-hart
atatanden in de rieuwbouw steed• 81~ cm bedragen, On
derlinge atetanden van 1060 verkrijgt men niet door op· 
de hartlijnen van de zone'• te gaan aitten maar op de 
eyateemlijnen, Om ean maat van 2160 cm te verkri~gen 
is hat zelfe nodig om zowel op een eyateem ale een 
.hartlijn te ~aan zitten. 

, ZTO, 540 
I 

.:., 

•270 • 

Het ia duideltjk dat de modulaire problematiek die 
zioh nu voordoet ven traeia annaluiting van de nieuw
bouw in d• weg &al staen, telllllinste ale men bltjtt 
vaathouden aan een tweetal aaneluit~unten. In dat ge
val 1• aen ingrijpen in de modulaire opbouw van de 
nieuwbouw onontkoombaar, Om uit te kunnen komen on een 
h,o,h,-atetand van 1530 cm is het celte nodig de ba
eiamaten te veranderen, Hiervr.n kan echter vooralsnog 
gean eprake zijn, 

Een aanvaardbare oploaaing ie te bereiken door bij 
·mogelijkheid l de olat4akzone te vergroten tot 810 cm 
'waardoor 4• expoaiUevleugele 1080 cm (h.o,h.) uit 
elkaar komen te liggen; De konatrukt1e komt daardoor 
ieta ta veranderen conder dat dit atbreuk hoett te 
doen aan h•t princine van dre.gendP. koloR1D1en. Overigena 
.valt er met de dragende wanden-oplossing van pagina 25 
een ceer fraaie aanaluiting te bereiken. Hier so~gen 
de extra atroken van 1)5 cm ervoor dat de h,o.h,-maat 
van 1060 Ctn tot stand komt, 

De vraag blijtt echter ot de wenselijkheid van twee 
aaneluitnunten 1,p;v, ••n so groot i• dat een tunda
mentele veranderins in het-interieurontwerii 1• ge
rechtvaardigd, Illll!lera bij toepaaeing van elecht• •6n 
aanaluitint: i• hat probleem eveneena oogeloet. Vanuit 
hat Van Abbe ge1ien biedt een enkel knoooaunt al legio 
mo«elijlcheden tot oircuitvorming1 
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Met 66n enkel knooppunt/aansluitptlllt (op de grena van 
zalen 5 en 7) 1• bet al mogelijk de volgende kombina
tie'a te vonnen en van de rest at te eoheiden1 zalen 
7, 8, 9.en 10 (totale atrekkende lengte1 42 meter), 
zalen 5, 4, 3, 2 en 1 (lengte1 57 meter), zalen 7, 8, 
9, 10, (hal), 6 en 5 (lengte: 69 meter) en zalen 7, 
8, 9, 10, (hal), 1, 2, 3, 4 en 5 (lengte1 99 meter) en 
omgekeerd, Ook de oorspronkelijke circuits met lengten 
van resp. 69, 99 en 111 meter blijven mogelijk. Een 
tweede knooopunt (op de grena van zalen 4 en 5) voegt; 
aan deze mogelijkheden nieta toe1 bet biedt alleen een' 
mogelijkheid tot apiegeling. Ook vanuit bet aouster
rain bestaat er aan een aansluiting op deze plaata 
geen behoefte. Er ia daar immera maar 66n gang gepro
~ekteerd. 

In feite heeft sen tweeds knoomJUnt alleen nog enige: 
zin ale de nieuwbouw bestaat uit drie vleugela, Omdat 
sen vleugel 43,20 meter lang is (eventueel nog uit te 
breiden tot 59,40 meter) en twee bouwlagen heeft komt 
een uitbreiding met twee vleugels al op een vergroting 
van he~ expoaitieareaal met minimaal 172,80 meter, Dit 
ia zelfa al aan de boge kant, zodat een derde vleugel 
de eeratkomende tijd niet aan de orde zal zijn. 

Een van de argumenten voor bet derde uitbreidingemodel 
was dat bet een gefaseerde uitbreiding mogrli~k maalrt. 

Nu blijkt due dat deza faeering vooral zo moat warden 
uitgelegd dat er niet van begin at aan al twee vlau
gela hoeven te zijn, Wanneer na verloop van tijd ook 
twee vlaugels niet meer toereikend moohten zi~n i• een 
derde vleugel een van de mogelijkbeden. ffet kan echter 
geed zijn dat de stand van zaken in de lll04erne k\m11t 
den om een heel ander aoort expoaitieruimte vraagt, 
bijv, grote geheel te verduiateren dozen die zioh ge
makkelijk lRten volstouwen met allerlei tachniaohe in
stallatie' s, Niettemin zal ook in de toekomst de be
Defte aan tentoonstellingsfaciliteiten voor achilder
ijen e.d. blijven beataan. 

Al met al blijkt bet onnodig te zijn een twe~de 
Jcnoop- en aansluitpunt aan te brengen. Ook heeft bet 
nauwelijk, zin om te e.nticiperen op zo'n knooppunt in 
een later atRdium. 

Het ene knoo~punt dat er wel komt meet zo zijn ont
wornen dat dear ook de hoekVerdraaiin& plaatavindt, 
llet it1 dus niet <j.e bedoeling dat er richtingsveran
deringen k~mPn op de overgangen v~n de expoaitieruim
ten nnar de verbindingap.:nngen, In de hieronder aange
Yeven o~los~ing (in wezen twe~manl een Y-anlitaing) ia 
de e.fatand tu .. sen <I• oud1> en nieuwe vleugRla zo klein 
mogelijk p:ehoude~. Doord'1t de noordalijke vleugel zo 
ver mogelijk naar bet westen toe komt ta liggen ont
staRt er langs de Donnnel ern maasavorming die in vol
doende mnte beantw~ordt aan bet eerd~r p:esohetate 
ruimtelijke beeld, 

B e b o u w i n g a m o d e l u i t b r a i d 1 n g 

Hat ontwerp voor de uitbreiding van bet van Abbe 
zal moeten voorzien in.twee expositiavleugels (waar
van de tweede eventueel in een later atadium kan wor
den gerealiaeerd). De ligging van de vleugela t.o.v 
bet knooppuntagebouw (dat toegang geeft tot de oud
bouw) ia er de oorzaak van dat de vleugela onderling 
16,20 meter sijn verachoven in de lengterichting. De 
veraohuiving heeft tot gevolg dat, in vergelijking 
met bet oorapronkelijke achetsontwerp (zie pag. 29 en 
30), de totale lengte van de exposttie-nieuwbouw met 
16,20 mater toeneemt. De afstanden tot de rooilijn van 
bet Stratu111Beind en de gevallijn van hat gebouw "De 
Bleak• warden hieriloor teruggebracht tot 30 resp. 41 
meter. Bi~ twee vleugele van gelijke lengte ontet"Rt 
er aan de Stratumaeind-zijde een echuin front. Een 
front dat evenwijdig aan de rooilijn loopt ontstaRt 
ale de noordvleugel ca. 16,20 longer is dan de zuid
vleUBel. Ook ken men een recht front verkri~f:en door 
in de hoek tusaen beide vleugele extrn bebouwinp, neer 
ta zetten. 

Ben ander onderdPel van de nieuwbouw beetaRt uit het 
gebouw dat, nabi;I hat Stra.tumAeind, op de zuidoever 
ven de Dommel is geprojekte•·rd. In dit p:ebouw zou ook 
de koffiehoek van bet museum moeten komen. Hierdoor 
ia eon verbindinr. met de rest vn.n tie nieuwbouw P"P-wenP.t. 
Daze verbinding kan nlleen on verdiening 11lAA.tB vinden 
omdat onder deze verbindinr, door de nevenroute (lAnp:s 
de Dommel en bet Stadln1is) moet kunnen paeeeren. 

Door in de hoek tussen de twee exnosi tievleugels e•n 
Mlfde knoonpunt te projekteren nln on de overP:ruig 

.. --_;;;;;Jj 



naar het oude ~an Abbe verkrijgt man zowel een recht 
front (evenwijdig aan hat stratumaeind), een verbinding 

tussen koffiehoek en axpoaitievleugela als de ruimte 
voor een of meerder atijgpunten. Door de herhaalde toe
passing van hat knooppunt (in zowel horizontal& Rls 
vertiksle zin) ontataat er tevens al een patroon dat de 
orilntatie binnen het gebouw ten ;oede kan komen, 

In het bebouwingsmodel zijn ook vastgelegd de pleats 
en richting van het rooster in de situatie. In dat 
rooster hebben de diverse gebouwonderdelen (knooppunt
en, verbindingsy,angen en expositieruimten) een vaste 
plaats. Do aany,ebrachte bebouwingsmarge•s mnken ver
schillende ui twerkinp:en van de p:ebouwonderdelen, en 
daarmee dus ook van het totale gebouw, mogelijk. Omdat 
het rooster 1ich precies he•ft laten legp:en binnen de 
bagrenzingen vRn h•t bouwterrein kunnen aanpaasingen 
(zorls e~n kleine hoekvPrdr6Aiing of •en inp,rijpan in 
het moatstelsel l P.chterwege blijven, 

D e t o e t e p a s s e n s c h a a l 
Vnn de nteuwbouw lirren dP. modulaire opbouw, de kon

tour en dP ind el inf." nu n:i.geno,::r.ft VARt. Om deze pepevens 

architektonisch nader uit te werken staan er legio mo
Gelijkheden open, ~nestal vindt de uitwerking nlRats 
on meerdere niveau. 1s van r;edetnilla.erdheid. zo•·n gele- ~ 

ding in mr.erdere nivenu•s in noodznkelijk om de over
zichtelijkheid v~n het geheel niet verloren te l?ten 
gn~n. Bela~f!Ti~k is hoeveel nivenu's er voorkomen en 

waar ze zich nrecies bevinden oftewel hoeveel stan~en 
rien wrta.r moet zetten om van bet eeheel nit te komen on. 
de kleinnte eenheid. De wi j ze wo.aron men v.o · VRn r.rOot 1 

n~ar klein y,nat,of omeekeerd, zou men kunnen omechrij
ven met hPt berrin schaal. !let mo·'.elijk zijn van ver
schillende schaalverdelill/l:en lAnt zich goed illnstre
ren met eon voorbeeld uit het p,eldstelsel: om van een 
cent uit te komen OP honderrt p:ulden is de (decimale) 
reeks cent-dul 1belt,ic-rnlden-tientje even r.oed mo{!'cli,ik 

"l~ de rec ks cent-~tni ver-l<wartj e-rn>ld<n-vi jfje-25je, 
f.'et buit.Pn]r'nrJr;e vr .. lntP. bereikt men wcrr lf'.nr~ een re

her 1 n.ndt=!re \'Jf'P de tJ?.re.nvr: rrt<' van honrlerif f.11ldPn. 

J_n rlr e1 ·~rn1 QT1,"': vc rr.= rt het f'rom om vr'nni t de b."f~t,..·

eenh{,irl (•Pt flnc'r koloP'\P.'lf'm ,'1'.er.nrk•"r.rrtr· VPlrl V""'n ~4"x 

~t\O c!!? J tti t te komier: on hPt st erleho•1111k1mtii .r-e nl vn~ n. 

--· - ·----vorm1ng ru1mteluk koncept------

Op het niveau waarop de vormgeving VRn het exterieur 
thuishoort kunnen ziah een drieta.1 morelijkheden wRf!.r
OTl men de nieuwbouw zou kunnen uitwerkP-n voordoen: 

l 

Mogelijkheid 1 geeft een exterieur dat eterk verWa.nt 
is a.an dat van het Van Abbe. Bij het Van Abbe ia het 
onmogelijk om aan de 'buitenzijde van bet gebouw al 
ieta gewaar ~· worden van het interieur-opbouw, Alleen 
van bovanat ld•kend kan men, dankaij de glaskapnan, 
een indruk lcrijgen van de plattegrond van het gebouw. 
Een keuze voor een aohaal ala in mogelijkheid 1 brengt 
met zich mee dat de kap en gavel geen al ta grote J11Ste 
van geleding mogen hebben1 bij voorkeur 66n goot- en 
66n noklijn, Evenala bij de oudbouw zou men een rond
gaande kan kululen toepasaen waardoor de indruk ontgtaat 
slsof er op hat gebouw 66n enkele kan rust. Ook eeh 
nlat dak of een hoge gevPl kunnen zo'n beeld onroenen. 

Bij de tweede mogelijkheid komt een opbouw uit tame
lijk• kleine standaardelementen (ve.n 540 x 540 cm2 ) 
zelfs naar buiten toe nog tot uitdrukking. Dit bete
kent dat de elementen een vormgeving op het exterieur
niveau Vereiaen. Tot h!>t exterieur van zo 'n element 

hoort dan ook een speoifieke oplossing voor de kap, 
Hierbij kan men denken aan een repetitie van tentda
ken met een grondvlak van 540x540 cm2• Voor hat ax
terieur lijkt het weinig uit te maken hoeveel van de 
standaardelementen er preoiea bij elkaar komen te 
staan. Tegen nn onderling verepringen van de ele
menten bestaat er vanuit het exterieur geen bezwaar. 
Zo'n verspringing komt voor in het aerate ontwerp dat 
voor het interieur was gemaakt (pag, 29 en 30). 

48 

De mogelijkheden 1 en 2 ~ijn duidelijk uitersten 
waartuesenin meerdere sndere mogelijkheden bastaan. 
Hiervan ta de onderste onloasing er een, Hier heeft 
elke funktie een eigen, van buitenaf herkenb~re, be
huizing. Dit in tegenstelling tot de eerete mogelijk
heid (wnur all• funktie's in a6n e.emeenschanoelijke 
behuizinl!: zijn onderi;ebrRcht) en evener ns tot de twee
de (flaRr elke funlrtie .steeds OVPr ePn ~antal elementen 

beschikt). 
Bij Pen eventuele latere uitbreiding ee~ft een vol

F{ens 1 ui ttevoord~ nieuwbouw wePr dezelfde problemen 

Ala nu het onde 1/~n Abbe. Een nieuwbouv1 volgens 2 
stc. .. 1t een eventuele lat ere ui tbreidinp; nRuwelijks in 
de wep, !iiet alleen is het .er-nvoudil". om funktie •s toe 
te VO"'f'en riro.ar ook kan men aan e.1 R?nwezige funktie's 

enkele elem,~nten toevo"r.en. 11ij de tuaaenonlossine: 

k~n men n:·e.r believen funktie'o (met hun eiyen behui

zing) toevoe('.en in een later stndium. 
Een interne ui twir.seliM van funktie 's in ef'n lt=i.tere 

f; se r,ecft bij mo.-eli;ik 3 waPrschijnli;ik de meeste 
nroblemPn. :loar stPAt tep:enover drt men AHn elke Hf

zonderli;ihe funktie een behuizing r;ehenl op mn••t kon 
;;even. 

De ate~ebouwkundiga verkeru1ingen hebben een P.entAl 
randvoorwn~rden ongeleverd m. b,t. de nieuwbouv1. Jn di t 
verband is vooral van belang de indeling van het l".8-
bied langs de Dommel in drie "scha<lll".ebieden"1 Tussen 

het grootschalir,e l'•bied. lanP:s de \'/al en !:et klein
schalip,e gebied eon het Strntumseind zou PPn schRnl
overr"n"Sl?ebied moeten komen, Jn dtt r:ebied komt ook 
het grootste deel van de nteuwbouw te lirr:en. 

:)'.! twef?cfr moreli;ikheid is voor di t. overrronrf'rel:ieil 

f!l d:1id•li.~l: te lflej.r.scJ·.~li~. I·Of"eli,ikt.F·ld 1 zo·i !''IJ:g 

nP.t ktn1nf'n ;} it.; e·"'n revAl <he r>t ··~'n?elfde ;-e1edinF 
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zou zijn uitgevoerd ale de zijgevele van de oudbouw 
onaanvaardbaar ale front tegenover het Stadhuiaplein. 
Mogelijkheid 3 heeft een echaal die zowel paaaend ia 
aan.het Stratuileeind ala in het gebied langa de Do111111el, 

Zowel vanuit het museum geredeneerd ale etadebouw
kundig bezien is de derde aohaaloploseing geschikt. 
Gunetig aavekt ia dat het patroon volgena welk het in
terieur is geordend ook aan de buitenkant van hat ge
bouw zichtbnnr zal zijn. Vanwege deze voordelen zal de 
derde schaaloplossing het uitgangspunt vormen bij de 
nadere konstruktieve en architektonische uitwerkingen, 

Interne lokatie tun k t i e •s 
Bij het vastleggen van de interne organiaatie zijn 

een groot aantal dienatentunktie's nog buiten besohouw
inr. yebleven omdat er het beeld ontbrak van de samen
hanr: met de oudbouw, Bovendien le.at van sommige funk
tie 's die al wel in het schetsontwerp waren opgenomen 
de behuizing te wensen over, Zo ontbreekt bij de entree 
de ruimte voor een behoorlijk tochtnortaal en zijn 
garderobe, belie en reprod~ktieverkoop ondergebracht 
in ruimten zonder de ge@ie,ende vorm en atmetingen. Het 
uitbreidingsmodel biedt nu voldoende overzicht bij het 
verdelen van alle funktie'a over het totale komplex. 
!I.et het (nieuwe) schaalmodel zijn ook de mogelijkheden 
voor een ge~igende huisvesting van tunktie's vergroot, 

De lipging van de expositieruimten in het komplex is 
zodnnig dat ze eenvoudig van de rest zijn at te alui
ten. Dankzij het knoopnuntsgebouw (en het hefplat of 
de lift da.nrin) is de afstand tot het aousterrain van 
de oudbouw benerkt. De ruimte in het sousterrain zal 
in de errate nlaats worden benut voor het onderbrengen 
van een konglomeraat van bedrijferuimten: d4nGt, buf
ferd~pet, timmerwerknlaata, berging van emballnge en 
ook van tentoonatellingsattributen. ile exneditieln
ge.ng kPn het beate in de buurt van hPt knoonnuntsge
bouw komen, ook al vanwege de liftinstallatie dear, 

De lP.eszaal verhuist nanr de nieuwbouw. De oude 
ruimte in het sousterrain lap te afP:elegen en had een 
gebrek aen daglichttoctreding, Belnnr.ri~k bij de lees
zaal is dnt veel bezoekers uitsluitend hiervoor near 
het muaenr komen. 7.o znl een p:root deel VB.n hen be

stRan uit scholier'?n die ~veini~ ve.n doen zullen heb~;en 

met wat er verdar in het mw1a1111 gebaurt, Dit maal<t hat 
gewenst dat de leeszaal rechtatreeks vanaf de atraat 

toegankali~k ls, en dan bij voorkaur aan de Stratums
eindsi jde omdst immera daar vendaan het grootate deel 
van de leeszaalbezoekers valt ta verwachten, De lees
zaal kan heel goad een onderkomen vinden in aen van de 
stroken met aen plat daks een hellende (30°) tranepa• 
rant• kap sou niet voor de gewenate lichtinval kunnen 
morgen, Op de verd~eping van het gebouw op de Dommel
oever is voorbij de kantine nog ruimte over voor bij
voorbeeld een leeezaal. lluisveating van de leeszaal 
hier betekent een gunstige ligging voor het publiek, 
echter een ongunetige ligidng voor het personeel dat 
de eigen werkruimte in het sousterrain van de oudbouw 
heeft, Ean extra voordeel is dat openstelling van de 
leeazaal niet gebonden hoeft te zijn aP.n de openings
•ijden van het museum, 

Bet problaem van de te krepne entreeruimte kan men 
onlossen door de beeldenhal 16,20 meter westwaards op 
te schuiven, Hierdoor ontstaet er eon ruime voorruim
te die als entreehal annex voor-(en tevens tocht-) 
1>0rtaal kan fungaren, DP bij de entree horende tunk
tie 'a (soals garderobe en balie) zijn op een goad 
ziohtbare manier onder te breneen in het knoonll\lllts
gebouw, Het onachuiven betekent det de beeldenhal 
oentraal komt ta liggen in de expoaitie-nieuwbouw, De 
afstand tot het oude Van Abbe wordt bovendien mind~r1 
vanuit de beeldenhal kan men bijna rechtatreeks de 
salen in de oudbouw bereiken ala ook de trapnen in de 
beeldenhal in een andere hoek worden geplaetat, Ook 
bet prentenkabinet onder het atrium komt gunstiger te 
liggen t.o.v. de oudbouw (met name het sousterrain). 

De maeete edukatieve voorzieningen hebben nu een 
onderkomen1 de leeszaal 'langa de Dommel en de museum
leazaal in het sousterrain. Een andere edukatieve 
voorziening, die overigens ook als louter een publieks
voorziening zou kunnen dienen, is de crOche of kinder
werknlaats, Ala zo'n cr!che er komt heeft een lokatie 
die vanef het Stratumseind bereikbaar is de vo•rkeur. 
Korte loopafstanden tot het Stadhuis en het gebouw van 
de Sociale Dienst zi,n ~ewenst ala behalve museumbe, 
zoekera ook werkende ouders van de voorziening pebrnik 
gann meken. Het is in dat p,evnl beter de cr!ohe te si-

tueren aan de overzijde van de Dommel. Hier i• tevens 
een nU.me mogelijkheid aanwezig om een sneelplaata op 
het zuiden in te richten, 

Voor de toekomst kan men denken aan een aparte be
hui zing voor de dienstverleninga- aktiviteiten, Moge
lijke akkomodatie's hier zijn atelier-ruimte voor 
r,ast-kunstenaars en een speciale administratie t.b.v, 
hen die van de dienstverlening gebruik gaan maken, 
Omdat een en ander geheel los zal staan van het ten
toonstellingsgebeuren (het zijn immers externe aange
legenheden) kan de dienstverlening bet beste worden 
'ondergebracbt in een gebouw dat geh3el loa staat van 
het tentoonstellingsgebouw. Omdat vanwege het vaak op 
oersoonlijke titel ontvangen van gasten het gebouw 
enigszina representatief •al moeten zijn mag het ge
bouw voor de dienstverlening niet on een achteraf 
gelegen plaate op de lokatie terechtkomen. Een geschik
te plaats is langs de zuidzijde van de nlek an hP.t 
Stratumseind, Stedebouwkundir, ~ezien is bebouwing op 
deze pleats gunstig omdRt er anders een gat in de 
zuidelijke wand van de plek zou zijn, Ilovendien kan 
~en met de bebouwing het ~ebied tussen de twee bouw
blokken a.an het gezicht onttrekken en o.ldus het beslo
ten karakter ervan beter e,eranderen. 

:ineciale zorg verdient de lokatie vnn de technische 
ruimten. De machinekamer, wanrin een of meerdere kom
nressoren, zal een minima.le bron van p,eluidsoverlA.st 

mogen zijn. Zo zal er een trillingsvrije verbinding 
moeten zijn met de rest Vlln de nieuwbouw om aldus kon
t~ktgeluid te vermijd~n. Om de leidingen zo kort mo~e
li j k te houden is gekozen voor situertng van d~ machi
nekamer annex stookruimte in een r:ebouwtje ha.lverwege 

r\P zuidkant van de nieuwbnuY1. Extra mr·atrep;elen moeten 

~r dRn voor zory,en dat de overlast voor d~ woon- en 

KRntoorbebouwing aan ~. Bilderdijkl~an benerkt bltjft, 
VAn de in de tiir•comst te verwachten ui tbreidingen 

zijn dP eeratkomende vo·\rzien in tie nlntd~k-zone'a '!all 

11eerszijden van de tentoonstellinr:sniP.11wbou.w. Deze 

rutmten, welke onder mer-r vanui t dn beeldflnha.l toeenn

.i:eli 5k ei~n te makea, ~0mnon nl:-..~ts bi~den ~rut film.:a:.· 

len, voordro.chtsruif"':ten, musiceerruimtnn of exnArimen

t~le exnositiezRlP.n, etc. Tn e"n no?' l1·tP.r st.,dium kan 



,1eugels en knooppunten, ne vleugel sou dan aan 4• 
zuidzijde kunnen komen wsarbij dan de atookruimte zou 
kunnen fungeren ale het aanaluiting gevende laloopllUllt. 

Def 1 nit i.e v e g •.b o u w at m • t 1 n gen 
Nu de pleats van de diveree funktie's bekend is ltan 

men overgaan tot het toedelen van de marge•a in het be
bouwingsmodel en zo kontour en afmetingen van de nieuw
bouw vastlegeen, 

Het bebouwingemodel maakte voor de knoo~punten een 
diameter mogelijk van 540, 810 of 1080 om, Omdat de 
knooopuntagebouwen ook trappen, liften en entreefunk
ti e 'a moeten herbergen is een diameter van 810 om bet 
meest gewenst, De lengte van de verbindingen van een 
knoonpunt ne.ar een vleugel kan nu nog 540 of 810 cm 
bedragen, H<>t is wel de bedoeling dat alle verbinding
en even lang zijn, 

De exnoeitievleugela krijgen een breedte die gelijk 
is ~an die van de zalen in de oudbouw1 810 cm. Dit be
.tekent dat er naast de zone van 540 cm steeds een mar
ge ie van 27~ cm, Om de noordgevel zo hoog mo3elijk te 
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nouden (front tegenover Satdhuiapleinl) komt in de 
noordvleugel 1e m"?'ge aan de zuidkant ta liggen, Uit 
symmetrieoverwegingen krijgt de zuidvleugel een marge 
aan de noordzi~de, De afstand tussen de vleugela in 
wordt hierdoor 540 cm, Ook de lengte van de verbinding
en komt hiP.rdoor op 540 cm, 

De beeldPnhn.l die tueeen de vleugele in komt te Ug
gen. krijgt ern mnat van minim.~al 1080x1080 cm2• Gevolg 
hiervan is dnt de beeldenhal de Marge's van de vleugels 
in beslag zal nemen, Ter plaatse van de beeldenhal zal 
den ook e•n versnringing warden oangebracht van de mar-· 
ge•s van de vloup:els. Voor de vleup;els zelf betekent 

dit een zekere mate van diagonaalwerking in de platte
~ron..J. In het exterieur .-;aven de vleu!':ela ter nlf!Rtse 

vnn de heeld~nhnl ,.en uitstulning te zien. De uitstulp
ingen k·mnen on de be['.nne r,rond plnats bieden ~.Rn toi
lett•n e,d, en hij lntere uitbreidingen Vf'.n de nieuw
bouw zorp,en voor nrn n~ntakking vnnui t de bJ:>l)ldenhr-d. 

Ook dA verhindinp,en onder 45° (resp. ni=i.nr dt:' oudbo11w 

en het l'ebo•Jw lenp;n d• Do111111el) mo•ten bij voorkeur 540 
cm lanl{ ~i;ln.-_ Deze .voorwa.~rde is ook bnpn.lend iroor de 

pleats van het referentieptmt van het rooster t.o.v, 
de oudbouw. Voor A•!m goede rianslui tine inet het r.ebouw 

lnnga de Dommel krijgt bier de platdr.kzone "an we<>rs
zijde een merge van ca, 135 cm, 

Het dienstverleningsgebouw kan ePnzelfde oDbouw heb
ben, Bij een uitvoering die exakt gelijk zou zijn nls 
die van het horeka-en leesz0 alll'.ebouw is de doorp;ang 
tussen dit gebouw en de zuidelijke exnosit;ovlengel 
rmaller dan de doorgang tusRen het horekn-blok en het 
no~rdoo~telijke knoonpunt. Dit is nrecies overeenkom
stil' de gewenste beeldonbouw, Ilierin is oie route l~ne:s 
tie Dom·,el verui t bovenp:eachl.kt .-.nn e··n routevorming 

dof'Jr het ncht&-rp;ebied bezuiden de niruwbouw. 

BRONVI~RMi!!LDING 
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----VOORSTUDIE 

I .. .. , 

Zowel de D1119Wltaalt om een versameling op te bouwen I 

en (vooral) inetand te houden ala de tentoonatellings
funktle lllllken .het gewenst om aandacht te besteden aan 
de verliohting. Bij hat instandhouden van een verzame
ling en due ook hat konserveren van de afzondarlijke 
objekten ia vooral de gevoeligheid van een objekt voor 
licht van belang, Bij de tentoonstelling (presentatie) 
hebben de verlichtingskundige aspekten vooral te maken 
met hat funktioneren en reageren van bet oog van de 
beschouwer. 

Behalve de invloed van de verlichting op bet spec.i
fiek nuaeale funktioneren is ook de inwerking van bet 
licht op de architektuur (van met name het interieur) 
het bestuderen waard, In deze studie zal bet daarcm 
nte• alleen gaan om de verlichtingskundige konditie's 
random het erposeren (in de betekenia van zowel het 
blootatellen van een kunetwerk ale bet aan e~n be
achouwer tentoonetellen).maar ook om het verband dat 
er bestaat tussen architektuur en (dag-)licht. 

KoNSERVERING 

D e s t r u k t i e v e w e r k i n g l i c h t 

Op velerlei museumobjekten heeft licbt een min of 
meer destruktieve uitwerking, Vooral ender invloed van 
bet ultraviolette bestanddeel van bet licht kunnen er 
tal vaztvaak zeer komplexe cbemiache reaktie'e plaats
vinden, Te denken valt aan bet verdwijnen van bepaalde 
pigmenten en kleurstcffen, het verpulveren van textiel
vesels en de reaktie's van lakken met bet materiaal va 
van de ondergrond of anderzijde da bedekkende vernis
lagen, Da warmteetraling o,i,v. de infrarode kcmponent 
kan daarbij deze reaktie's neg verenellen en bovendien 
zelf nog zorgen voor mechaniacbe beschadigingen. 

De mate en wijze van gevoeligheid voor licht ver
schilt per objekt, Dit betekent dat per objekt of 

groep objektan zal moeten wol'den bezien welka de lle~st 
geUigende konserveringsmaatregelen zijn, 

Van scbilderwerk ken men globaal stellen dat de F,e
voeligheid voor licht afne•mt naarmate de verf in dik

kere lagen is aangebrach.t• Ook_de beschermende vernis-

VERLICHTING 

lagen maken een aobilderstuk minder kwetabaar, Dear-. 
door zijn olieverfsohilderijen meeatal tamelijk resi

stant terwijl aquarellen vaak zo gevoel1g laulnen zijn 
dat ze vanuit een oogpunt van konservering bel•ma.al 
niet gelrposeerd souden mogen worden, 

Ook hat materiaal van de ondergron4 kan een grote 
gevoeligbeid voor licbt babben, Voorbeelden hiarvan 
zijn bepaalde textielsoorten (waaronder natuurzijde) 
en cellulose (dat o,m, de grondstof van papier ia), 
Met hat blootstellen aan licbt van prenten, etaen, 
schetsen e.d, moet men dan ook de uiterste zorgvuldig
heid betrachten. 

Bij het tentoonstallen van skulptuur is bet belang
rijk te weten dat sommige houtsoorten (bijv, mahonie) 
verkleuren o.i,v, daglioht. Minerale stoffen zeals me
talen, steen en glae zijn doorgaans volkomen tegen het 
licht bestand, ook tegen zonlicht, 

K o n s e r v e r i n g e m a a t r e g e 1 e n 
In verband met de konservering zijn van een ver-

li cbtingssi tuati e de volgende drie aspekten van belang: 
- De tijdsduur dat een objekt aan licbt wordt blootge

steld. Hierbij is de mate van inwerking door het 
licht recht evenredig met de blootstellingadu~. 

- De intensiteit van bet licht. :liervan is gebleken 
dat de mate van inwerking direkt afhangt van de ver
lichtingssterkte oo bet objekt, 

- De epektrale samenstelling van bet oovallende licbt, 
!let staat nagenoeg vast dat bet ultrsviolette licbt 
aanzienlijk meer ache.de toebren~ den het t,ewone, 
zichtbare licbt. Hierdoor is ook de grootte van het 
u.v.-aandeel medebeoalend voor de mate van inwerking, 

De maatregelen die men kan treffen ter konservering 
van een iu wezen kwetabs!tr objekt a11llen een ingrijpen 
moeten betekenen in de zojuist genoemde faktoren. 

De duur van de bloota1:elling kan men oo zeer simpele 
wijze bekorten door niet-permo.nent te excoseren en/of 
door buiten de ooeningstijden de exnositieruimte ge
heel te verduieteren. 

Waar men de licbtintensiteit zo long mop,elijk wil 
houden is men gebonden aan een zekere minimale waarde 
wa.arbij een voldoende mftte Vfln zichtbnarheid neg net 
mol"elijk is, i.leze wnrr<l.e bedrw-,p;t C!\ 50 lux en geldil 

algemeen al• ie aanbevolen verlicbtingseterkte bij ten
toonstelling van aquarellen, orenten e,d, voorwaarde 

is dan wel dat bet licbt een lage kleurtemperatuur moe 
moat hebben omdat anders bet licht ala zeer saai en on
olezierig zal warden ervaren, Om meerdere redenen is 
een ieta hogere waarde voor de verlicbtingesterkte te 
verkiezen, Bij olieverfschilderijen kan men de waarde 
ongestraft opvoeren tot 150 lux gemiddeld. Daza gemid
delde waarde mag overschreden worden mits een lagere 
waarde op andere momenten biervoor voor kompenaatie 
zorr,t, Zelfs bet voor korte tijd blootstellen aan het 
felle lioht van t,v,-lampen is neg aanvaPrdbaar. Bij 
a~uarellen zou zoiete ondenkbaar zijn omdat men ten 
Rllen tijde meet streven nnar het absolute minimum. 

De spektrale samenetelling van het licht kan men al
lereerst betnvloeden door de keuze van de lichtbron 
(dagficht, gloeilamoen, fluoriscentlampen). Vervolr,ens 
ken men van de gekozen lichtbron de ultraviolette kom
nonent re4uceren door r,ebruik te maken van u.v.-absor
berende transoarante materialen. Zo zou men venster
glas kunnen toepassen dat hot ultraviolette licht voor 
eon deel absorbeert. Ook vitrine's kan men van dit 
eoort glaa vo~rzien. Da~rnaast bestaat de mogelijkbeid 
om hat objekt zelf te bedekken met een u.v.-werende 
folie, De beperkte tijd dat de msterin.len hun be
schermende werking bebben vereist v:el een periodieke 
vervanr,ing (om de ca. 5 jaar). 

Omdat bij een r,root aantal chemische reaktie'a die 
o,1,v. licbt plaatsvinden zuurstof is betrokken ken 
bet zinvol zijn objekten te olae.tsen in valruum of met 
een adalgas gevulde vitrine's. 

VERLIOHTING TENTOONSTELLINGEN 

Algemeen 
Een eersta vereist'e bij tentoonstellingen is dat de 

geHxposeerde objekten on een betrouwbare manier worden 
weerger,even, Dit houdt vooral in dat een waarnomer al
le details van een kunstvoorwerp moet kunnen ender. 
scheidon. DM.rbij moeten ook de onnervlakte-eigen
schaooen zoals textuur en reliHf r,oed zichtb~ar zijn, 
Ook rnoet er een juiste wePrgnve 'ffl.n de kleuren zijn. 



BlJ dit atles l(eldt als bel,.ncriJkste -:er;even Jiet 
adantatievermop,en van h•t menselijk oop,. o~rJcd~ dit 
vermogen is de menR in staat om tep:elijkertijd helder
heden wee.r te nemen over ern p:ebied van ruim. 3 (en in 
eom.~ip:c p:evallen bijna 4) m~chten 10. In verp:eli~king 
met het rep,if'tre.tievermop:en vr..n e~n fotok~mera is dit 
erp., veel. 

l!et menaeli ~k ooi; stelt zich doorlopend in on een 
udnptRtieluminrmtie (La) wellce bi,1 benndP.rinP. :iPt c;e
r.iddeldP bedraap,t van de pezamenlijke in het blikveld 
voorkomende lumimmtie 'a. Jn onderstn: nde ftruur is va 
vrin cen aantal adrntn.tielurninr•ntie •s hflt p,ebittd riFtnre

~even wanrbinnen v.ich r\o rrn.dit!nt bcvi.ndt v .. n ener
zijds volkomen v.wnrt n:inr verl>lindend ~ntJi~r .... i.~ds. 1)o 

trrnfiPken v.ijn VC'rkrt~p;r.n nit "'"n ondf'r7oP.J~ w•1arbi;i ~·r1n; 

r.root.f1antnl ~roefnerr.:onen WP.rf1 f"f•vr·1rif>:1l 0'.11 Pr.Tl '!::·nr- ; 
tierinr; vnn rte in hun bli.kveld vonrlmmondr. hnlitf'rhnrlrn.: 

Op hflt onr\t?rste P-r:,fi~kje (1bt. if> ~«11rn:•r>:~tnltl llit riP 

bovenRte) iR tfl ~irn hoe hij }1ot t.11pnr·m~n , •.• n ~n ··rl~~-
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tatieluminantie een konatant" phou4en llillibmle"(llHi''• 
de waarnemer van aanvanltelijk h•14er wit tot utk~1'f. 
deli;lk pikzwart wordt •rYlll'en. In 4e praktijk 'b~·~~ 
dit bijvoorbeeld d&t een IJ/ijB Tlakje 4at 81'C Uak(•:\·· 
leek tegen een zwarte aohhrgrond opaena lollll:er U'"·'' 
ala het tegen een witte aohtergronl W!lrlt phoulm. :, , 
Helderheden die ta laag zijn t.o.v, de a4aptatiellildJ,l.' 
·nantie djn voor de waarneaer ~et ziohtbaar (~); 
Hetzelfde geldt voor te hoge helderheden alleen i• I• 
onzichtbaarheid daar een gevolg van hat verblin4en4 
zijn, Overigene lcunnen alleen betrekkelijk grota op
pervlakken zorgen voor verblin4ing. Beaitten alle81l 
zeer kleine opperYlakje'a een te hoge helderh•id dan 
zal er sprak• zijn van glinetering (glitter)of glB11B •. '" 

G l a n s 
Van glans i• sprake ale een deal van aen opp•rYlak 

onaichtbaar wordt doordat ale gavolg Tan •piagelende 
eigenschanpen van het oppervlak te boge belderheden in 
het visuale veld van de waernemer tereohtkomen. Hat 
glanzend~ deal van het oppervlak ken claarbi;I ook nog 
de adaptatieluminantie aodanig opVoeren dat andere 
delen van het onnervlek voor de waernemer weer te don.
ker worden. ook wanneer dit ntet·het geval i• vol'St 
bij tentoonstellingen glans een seer hinderli;lk ver
schi~nael omdat het de besohouwer atoort in ai~n waar
nemingen. Wann.ear hat glanaende deal van hat oppilrYlak 
Diet balder genoeg i• om verblin4en4 ta ai~n dan be
stcat de hinder daarin dat het glansende deal beelden 
van buitenaf ta aien geeft, 

Hoewel de oorzaken van glans tamelijk aimpel zi~n1 
er ia immera steeds sprake van veel helderler opper
vlakken die d.m.v. spiegeling in bet ki;lkvlak versohij
nen, vormt glans een van de voornaamste verliohtinga
kundige problemen bi;! hat inrichten van tentoonstel
lingen, Dit komt made doordat er ao veel apiegelen4• 
.opnervlakken kunnen voorkomena geverniate sohilderijen, 
vitrin•'•• beschennende folie's of glaa~laten, foto•a, 
ge~olijate onnervlakken (ook van vloeren1 meervoudige 
retlektie), Daar komt hij dat in een excositieruilllte 
tal van opnervlakken vo~rkomen met een betrekkeli;lk 
hoge helderheid, In de eerete plaata zijn er de (pri
maire) lichtbronnen zoala lamnen, armaturen, venstera 
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of tranalucente plafonda. Ook vlaldcen of vool'Wel'pen 
die direkt in het van des• bronnen afkomatig• liOht 
zijn geplaatst kunnen daardoor so helder wor4en dat ae 
in geval van apiegeling glans veroorzaken. Habben deze 
vlakken zalf e'n apiegelend oppervlak .dan ontataat de 
mogelijkhaid dat de helderheid van de liohtbron alenog 
in het kijkvlak opdaagt. Dit is bijvoorbeeld het gaval 
ale via een glad·atgewerkte vloer een armatuur in het 
plafond te aien is in een schilderij. 

Of een oopervlak relatief helder is hangt af van de 
adaptatieluminantie bij het bekijken van het objekt. 
Hierdoor geven tamelijk donkere schilderijen meer 
glanaproblemen dan schilderijen die in hoofdzakelijk 
lichte tinten zijn uitgevoerd. Hier zal het oog zich 
immers inatellen op een hogere adaptatieluminantie. 
Bij dit alles speelt ook de ralatieva helderheid van 
dP achtergrond waartegen wordt gaexooseerd een rol. 

Het glansorobleem valt oo te lossen volgens een vrij 
eenvoudige receptuur die overigena moeilijk volmaakt 
is ui t te voeran·. Hoofdanak is dat men er voor zorgt 
dat de ta heldere o~oervlakken in de ruimte buiten 
het gezichtsbereik van de beechouwer blijven. Het gaat 
dua in eerste instantie om een 0uur geometriscb cro
bleem. Door een zor~ldig ontworpen doorsnede van de 
exnositieruimte kan dan het glaneprobleem in omvang· 
beoerkt blijven. In tweede instantie kan men proberen 
het spiegelingepatroon te verbeteren door de apiege
lende kijkvlakken iets van richting ta veranderen. 
Vooral bij vitrine'• zijn daartoe de mogelijkheden 
aanwezig. 

Ook lnngs een andere weg kan men meer greep krijgen 
oo het glansprobleem. Er is illl!fters ook nog de mogelijk
heiil om de relatieve helderheid van bet ta bekijken ob-· 
jekt zelf te verhogen. Hetzelfde zou dan ook moeten ge-, 
beuren met de direkte achtergrond van het tentoonge
stelde. Eenvoudige middelen waarme~ men op deze manier 
tot een oplossing kan komen zijn onder meer het toe-
0aesen van "spot•verlichting (zowel met dae;licht ala 
met kunstlicht te verwezenlijken) en vitrine's met 
binnenverlichti:·.g (wnnrdoor er R•cn f!:lnns meer voor
komt on het vitrinef!:las). 

.l o h 1; • r g r o n d 
Ook bij bet bepalen van de verhouding tu•aen ean 

tentoonatellingaobjekt en 4• aohtergrond ervan is de 
adaptatieluminantie van.belanc. 

Wanneer men een bepeal4 objekt wil akaentueren t.o.v. 
anders objakten of 4a achtergrond kan men 4it 4oen 
door er een iete aterker licht op te laten ecbijnen. 
Vooral bij kleine objektan die zijn geplaatat tegen 
een 4onkere aohtergrond diant men er dan op te letten 
dat hat objekt nie~ te helder wordt in vergelijkirl6 
met de L

8
• 

De helderheid van de aohtergrond (die afhangt van de 
verliobtirl6BSterkte en de reflektiefaktor van het op-
11ervlak) moet men kiezen in aamenhang met die van de 
overige ruimtebegrenzingan. Ook hat tentoon te etel
len voorwerp zou van invloed moeten zijn op de te kie
zen hal4erheid (i.e. de reflektiefaktor). Meestal ia 
het voorwerp nog onbekend en zal men ui tgaan van hat 
gemiddeld ta verweohten kunstwerk. Sommige objekten 
kunnen er toe noodzaken dat op de exoositiewand rondom 
hat ob~ekt een eparte echtergrond wordt aangebracht 
ter overbrugging van te grote varechillen in helder
beid. 

Behalve de verhouding t.o.v. d~ andere in de ruimte 
voorkomende helderheden is in verbnnd met de helder
heid van een expositiewand ook van belang de funktie 
van indirekte lichtbron die met name licbte wanden 
kunnen hebben. o~ zich kan bet aandeel dat lichte en 
daar4oor stark reflekterende wanden hebben in de ver
liohting waardevol zijn. Wel sohuilt er het gevaar in 
dat liohte wanden zorgen voor glansoverlest oo te~en
over li~gen4e wanden. 

In een tentoonstellingswand zijn ramen, vooral ala 
ze uitzicht bieden on de vrije hemel, ongewenst. Door
dat in mueea hat verlicbtirl6sniveeu meestal laag is 
zouden 4eze wandan ongetwijfeld varblindingshinder en 
afleiding verooraaken. 

Het gebruik van OQnervlakken met onvallende textrren 
en kleurschakeringen zou hevig in strijd zijn met het 
wezen van een achtergrond. Ook het gebruik van e0 n 
veraadigde ~leur op een ex0ositiewend is ongewenot, 
omdat dit de kleuradactatie van de beschouwer zou kun
nen verstoren. Bij h~t neutrale kurokter van een aoh-
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tergrond hoort eveneeDIS een ao· min 110i•ll'k Yoorti:oMa'.· 
van onUaohe fixaUepunten zoals 418 bijvoorbeelll. ,:·: 
ontstaan bij een voegenpatroon in metselwsrk. 

Op het,,hogere, niv•eu van het totale gsbouw _..,.. 
overigens demelfde voorwaardezt t.a.v. de helderheills
verdelingen van toapasain ale op de niYH11'••1'811.·~ •. 
exooaitiewand en tentoonstellingsaaal. De gellidde~d• 
helderheidsindruk van aan elkaar grenzende ruimten mag 
dan ook niet te ver uiteenlopen. 

K l e u r w a • r g a v e 
Aen de eis van een betrouwbar• kleurweargave valt 

.eenvoudig tegamoet te komen door een liohtbron te kie
zen met een hoge kleurweergave-in4ax. Kenmerkend voor 
een hoge kleurweergave-index is dat de apektrale aa.
menstel ling van het uitgezonden lioht bij benadering 
dezelfde kurve voll(t ala bij daglicht het geval ia, 
Behalve bij llet daglicht zelf is ook bl:j gloeilampen 
en bij bepaelde T,L.-lamoen aprake van zo•n kurve. 
De mogelijkheid bestaat dat de kurve in zijn gebeel 
verachuift naar hetzij het blauwe hetzij het rode deel 
van het enektrum. Zolang de kurve zelf niet weaenlijk 
enders is zal het kleuradaotatievermogen van hat men
selijk oog deze verechuiving kunnen onvengen. Voor
be0lden vnn zo'n kleuradn0tatie Y.ijn dat men in een 
weiland nieta merkt van een groen kleurzweem (wel ala 
men later het weilend op een foto bekijkt) en dat men 
in de slagerij het vleP• roder waarneemt ala het ligt 
~itf,estald oo een friagroene achtergrond. 

Om de ligtl!ng van de a0ektrale ver4elingakurve aan 
te duiden hanteert men het begrip kleurtemperatuur. 
De ijkirl6 van kleurtemceraturen beeft olaatagevonden 
door een volkomen ewart licbnam te verhitten van . 
roodgloeiend tot aan witgloeiend toe. Wit lioht haeft 
dsnrom een hogere kleurtemperatuur dan een rode gloed. 
'ttet "warme" zonlicht heeft een kleurtemperatuur van 
ca 5500 °K terwijl bij het "koele" noordelijke hemel
lioht (onbewolkt) de waarde varieert tuasen 10.000 en 
26.000 °K. Bij een gloeilam0 bedraagt de kleurtempera
tuur 2600 °K. Omdat ean heleboel andere lampen geen 
temneratuuratralere zijn, en daardoor hun licht uit
zenden binnen een aantel intervals in de kurve, heeft 
men deie een zg, ff8korreleerde kleurtemceratuur toege-



met en. 
Uit bet voorgaande blijkt dat achilderijen die bij

voorbeeld bij noorderlicht zijn vervaardigd zonder 
oroblemen bij andere licbtbronnen kunnen worden ten
toongeeteld zolang er maar is voldaan aan de voor
waarde van een hoge kleurweergave-index. Het kleur
adaotatievermogen van bet oog garandeert dan een be
trouwbare waarneming. Alleen bij veretoring van de 
snektrale sn.menstelling van bet licht. zal de betrou
baarheid van de kleurwearneming verminderen, Zo~n 
veretoring kan bijvoorbeeld ootreden bij bet voorko
men van grote felgekleurde vlakken in de ruimte en 
eveneene bi j de toeoaesing van zonney,armte-\Verend 
glas dat in feite de roodkomponent teeenhoudt. 

M o d e l 6 
Zowel in de beeldhouwkunst, de echilderkunct -als de 

architektuur vormt de model6 tengevolge van licht een 
belnngrijke faktor. Het wo~rd "model6" is ontleend 
aan bet Frans en wordt in beeldhouw- en schilderkunst 
gebruikt hoe vorm en textuur en nensePlstrePk door het 
onvallende licht zijn georononceerd. In de l(I'afische 
kunst hanteert men het begrip om overp,angen in zwRrt
ingsgraad (dus overr,nnp,en van licht nanr donker) nnn 
te P,even. Dankzij de model6 is de mens in etaat tot 
driedimensionale waarneming ook al is het fystsche 
zien ntet meer dnn een tweedimensionale nro~ektie on 
het netvlies. 

Een eerste funktie van een goede modP16 is men van 
e 0 n oppervlak de textuur kan waarnemen. Deze textuur 
maakt bet op zijn beurt mogelijk dnt men in--dat opoer
vlak zelf diskontinuiteiten, welvingen, hoekverdraai
ingen kan zien. Volgens dE' me,.et recente onvattingen 
(zie hiertoe ne oercentie-theorienn van Gibson) 
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zijn bet ook verschillen in wasrgenomen textulll'-i*ar
op in de menseli;ke perceptie achattingen van ~
stenden (en daarmee waarneming van die-pte) s13n ge
baseerd. 

Bij beeldhouwwerken an relUfa wo'rdt da al<ul-ptlll'ala 
waarde zichtbacr gemaalct a,b.v. aollaamlwarlting, Van 
eenzelfde soort werking is sprake bi3 hat waarnemen 
van de penseelstreak van achilderiJen. 

Er bestaan drie hoofdvormen van verlicbting die lei
den tot wezenlijk verscbillende modeld's: volkomen 
diffuus, gedifferentieerd en dominant licht. 

,,11111,, ~\ ,,11111,, 
,,' //; ','' /// 

~(8- ~ 
'~ 

·~ 
Bij volkomen diffuus lioht zal een oopervlalt vamiit 

alle richtingen evenveel licht ontvangen. In hat vrtje 
veld is van volkomen diffuus licht aprake bij zeer 
dichte miet. Bij. oneffenheden in een opn"!rvlak ont
vangt elk deeltj_e van het oT>pervlak tocb evenveel 
licht waardoor er, de onetfenheid ten spijt, tech aen 
volledig gelijkmatige helderheidsvardeling ontataat. 
Hierdoor zullen oneffenheden (wanronder ook de textuur 
vnn het om>ervlak:) moeili;lk ..,,.arneemba•.r zi;ln. 

Een gedifferentieE'rde helderheidsverdeling, aoala 
die bijvo·rbeeld voorkomt bij eon ltcht bewollcte hemel, 
r,eeft nl ee~ hePl nndere model6, De boevealheid liobt 
die op eon deeltje ve.n eon onoervlak terechtkomt hangt 

nf v~n dr richting waaronder dit deeltje ligt, Omdat 
ner richting de verlichtingssterkte verscbillend ia 
zulhn ook de in de oneffenheid voorkomende opnei"vlak
tedeeltj e 'e verschillen in helderheid te zien geven • 
Uierdoor wordt bet zeer p;oed mogelijk om de textulll' 
van ePn onnervlak alsmene oneffenheden daarin wear ta 
nemen. 

Van dominante lichtstromen is sorRlce wannePr de zon 

onr,Phinderd knn schi;lnen en ook bij gekonoentreerde 
bundels kunetlioht. Bij zo'n verlichtingseituatie zul
len de in een oooervlek voorkomende helderbeden lll>veel 
uiteen kunnen lonen dat bepaalde delen te lioht of ta 
donker warden om nog zichtbaar te zijn, Zo zal men -put
j e's of proeven waarnemen als zwarte ountje's en atr•
nen. 

Bij schaduwwerking is er een onderscheid tussen aan
F,ehecpte schnduw en wert1schaduw. Anngehechte scheduw 
komt vonr bij F,edifferentieerde en dominants verlich
tinp on dtP. l'et\Pi"'\ten v,..n bP.t onnr-rvl~k vr>n PJPn voor
werp die zijn afgewend van de sterkate lichtbronnen. 
Bij een warpsohaduw, die voorkomt bij een dominante 
verlichting worden benaalde delen van een onpervlak 
verstoken van hat van de dominant• lichtbron afko111>
stige licht ala gevolg van onderschepoing. Langge
rekte werosohaduwen ale gevolg van een zeer laF,e hoek 
van instraling noemt men ook wel slagschaduwen. 

Ook in binnenruimten zijn de drie hoofdvormen van 
modPl6 te verwezenlijken, met kunstlicht zowel ale 
dP.glicht. Bij daglicht knn men ePn beoaalde model• tot 
stand brengen door te maninuleren met de bevenaterinp., 
de reflektiefaktoren van wenden en vloer en door bet 
al of niet binnenlaten ve.n zonlicht. 

Opnervlakken zonder enige textuur, in casu sniegel
ende o~oervlnkken, hebben een geheel eip,en model~vorm. 
De in d~ hemelkoenel vonrkomende helderheden ~ijn door 
spiep,elinp, rechtstreeks on bet opoervlRk wnarneembner. 
Een volkomen diffuse VArlichting geeft dan weer overnl 
o~ bet onnervlak dezelfde helderheid te zien. Bi~ ge
richt licht kan bet vonrkomen dat men de lichtbron 
zelf in het onnervlak weersnie~eld ziet. Gekromde on
nervlakken r,aven slechts on een heel klein deel dPze 
we<·rsniegeling te zien. Deze kAn men dan zien als een 
glanzende punt (bi;lv. btj metnlen kogel) of alR ec·n 
schitterende lijn (bijv. bij een geoolijste mtisl • 
Allebei dP. achitteringen r.even inform~tie over kon
touren die n'let samenvallen met de kontour vt~n de nro

jektie in de kijkrichting. De aldus verkregen model' 
kan da~rdoor ze~r inforlllfltief en waardPvol zijn. 

In expositieruimten zijn zoviel de mop;eli;ikheden om 
gedifferenti•erd als gericht licht ta realiseren ve
wenet. Aan volkomen diffuus licnt zal niet zo gm1w be-
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boefU djn. 
Bi~ bet verlichten Yan eohilderijen cal aen yaaJc de 

lllOdel4vorm die micb voordeed bij de vervaar41ging van 
het lcunatwerk willen benaderen, De beechouwer ciet den 
hat kunstwerk'(en dan met named• oenee~l•treek) op 
dezelfde wijze ale de kunetenaar het zag, Meeatal b•
tekent dit een licht dat van vrij hoog over iemanda 
linkereohouder op bet achilderij aohijn~. ~eer oreoie
ze konditie'e etaan irt het exkura hternaaat beechreven, 
Overigens ia zear ateil lioht uit den bo1e omdat dit 
bij bepaalde -childerijen slagachaduwen kan geven on
der de penseelatreek (als deze grot ie), 

Bij de verlichting van ekulptuur 1• de aard van bet 
opnervltllc van de objekten belangrijk, Er kan namelijk 
sprake zijn van een aoiegelend ot diffuus retlekterend 
(mat) oppervlak of van e~n tussenvorm daarvan, Voor
beelden van materialen met die oppervlakken cijn reap, 
gepolijst staPl, gipa en manner, Bij bet kiezen tussen 
een matig gedifferentieerde of juiet een krachtig ge
richte verlichting zal men cich boven~ien moeten af
vrar,en welk asoekt men hat me~et ond•r de aandacht van 
de beschouwer wil bren~en: de meteriaRlbehandeling of 
de kompoaitie van de vormen, 

ANALYSB VAN EXPOSITtE~"IMTBK 

Algemeen 
De verlichtingekundige eiaen &Ullen veelomvattende 

voorwaarden etellen aan de vorm.o;eving en inriohting 
van exooeitieruimten, 

De plaateing van liohtbronnen in d• door•neden (en 
eoma ook in dP olattegronden) ta van wesenlijk belang 
voor bet wel of niet optreden van glans-hinder, De 
kontour van dP ruimte moet dnarbij dP.ze olaatdng ten
minete mogeli~k maken, 

De eiaen die aan de exooaitie-achtergrond worden ge
steld houden niet op bij de noodzaak van gelijlanatig 
verlichte expoaitiewande~ maar etrekken •ich uit tot 
can de over de gehele ruimte voorkomende helderheida
verhoudingen, Daar komt bij dat bepaalde verlichtings
aterkten (samen met de reflektiecoUffioiUnt bepalend 
voor luminantie c,q, helderheid) nagenoeg vast kunnen 

:&venstaand tatereel gee:tt een indruk van 
de Vllrlichtinsakundige kond'itie•s die een 
•childer (iu dit geval Caspar Fried' ri~ ) 
aich kan scheppen in zijn atelierruimte. 

Te zien is dat het rechterraam gehesl is 
geblindeerd. Het rechterdeel van bet ate
lier zal daardoor vrij donker worden. Het 
Unkerrll&lll ia Van onderen t,-eblinde11rd, 
Hierdoor vomt het bovenete deel van dit 
raam de eni~ lichtopening in de ruimte. 
Omdat de opening tamelijlc klein is ul het 
binnenvallende licht een sericht en domi
nant karakter hebben. De ezel atnat zo OP
cesteld dat de lichtbundel ook op de ezel 
schijnt. De ezel etaat al wel 10 ver van 
hat raam dat de verlichtingssterkte op het 
werkstuk Diet te sroot wordt. De hoek van 
instraling is echter DO! steeds steilt ook 
al door de installing van de ezel, De 
schilder ziet nu voor zich een matig ver
licht werkstuk tegen sen vrij donkere ach
terarond. De ezel staat ook enigezins naar 
de vrij lichte wand toe~wend. Daze wand'. 
zorgt voor een secundaire, dittuse, licht
stroom die het schaduwwerking van hat di. 
rekte licht wat moet vetzaohten. De schil
der is zo achter de ezsl ~aan staail. dat hij 
noch van een eigen werpschadlllf noch van het· 
elinstere_n van de natte verr last heart. 

u&;e11 op grond van kollil•rvertngeo.-g:lJIC~ 
Ook 4~ a11111enetell111C Yan h•t lloht (iaaar·.ll'J.oiif~ 

l.llJl4eel), op grond waarvan 4e ao4e1' "totatumc..a.-. 
Hrebt weer bepaal4• hoeken waaronder bet lloa~·· op, •• 
gelrpoeeer4e objekten kan echijnen. 

Ken cou sowel aet kunet- ala met 4aglioht kuJ!n•n·po.. 
gen aan de •iaen tegemoet te komen, Bij 4eclioht_ia 
men dan ook nog gebonden aan de beperld.11£en··die na-
.tuurlijka verlichtiug nu eeZ11D&al mat Eich •••brengt, 
monder dat dit overigena tot minder goede 9ploaai11£en 
hoeft te leiden. 

Aan de hand van vsrlichtingekundige ~yae Yan ez
posi tieruimten &ullen reede gevonden oploaaingen voor 
de geaignaleerde verlichtin&akundige problemen nu de 
revue puseren, 

"K u n a t l 1 o h t o f d a g l 1 o II t ? 
Behalve bij bet bepalen van de gem14delde of max1aa

,le .verlicht11188sterkte vormen konaerverincaaiBen ook 
hat uitgangspunt bij de keuze van de aoort licht ge
epecificeerd naer euelttrale eamenatellinc. Vaalt cal 
men hierdoor in •tjn keuce voor kunetlicht worden ge
atarkt, Daglicht immera bevat een aanzienlijke hoe
veelheid ultraviolet licht, zelte na de tranemiae1e 
door (normaal) venaterglas, 

Een bijkomend argument dat voor kunatlicht plait i• 

de konetenta waarde van de lichtatarkts, Ook al zou 
men er bij een natuurli1k• verliohttng in alagen de 
1nvloe4 van hat aonlicht ta elimineren dan heeft aen 
alttjd nog te maken met aterke fluktuatia'• in de ho•
veolheid binnenvallend 4aglioht vanwege hat eterk va
rt•r•n van de over de hemel voorkomende haldarheden. 

·Hierdoor 1• bij eon natuurlijke verlichting meeatel 
een mogelijkhe14 tot aanvullen4 kunRtlicht noodzake. 
lijlc, 

Met behulo van kunstlicht moet het sender aeer mo&•• 
lijk zijn o~ eon sxpositteruimte doeltreffen4 ta ver

' lichten, Sommig• ettekten zijn trouwene uttsluitend 
met kunatlicht te bereiken, fe denken valt aan hat 
uitlichten van een objeltt uit een groter geheel of het 
anderazina accentuersn van een fragment of aan het la.
ten flonkaren van edeletenen of vogelvaren. 

Deaalniettemin sijn er ook argumenten die eterk plei-



-------voc:--siudie verlich~ing-------

ten ioor.het toej,a.eaan·Tan otaaltoht. In41en het b1~
vaorbee14 gewenat 1• 4at ••n eiqioaitieruimte in een 
dirakte rt11111l• i-elatie riaat tot 4e omgeving 'buiten 
1• toepaeaing van 4aglicht 4• enige ooloaeing, Een 
kunetlicht-ina~allatie 1• no:rmaal geaproken niet in 
etaat aich aan te paesen aan hot konetant vuillren van 
de varlich~ingeaterlcte buiten. Daardoor kan de relati• 
tuaeen binnen en buiten worden veratoord door buiten
proportionela verschillen in helderheid, Ook de af
wijkende kleurtemperatuur die het licht buiten door
gaana cal hebben kan problemen geven, 

Bij natuurlijke verlichting kan men gebruik maken 
van de hemelkoepel ale een groot licht-emitterend vlak 
terwijl bij kunstmatige verliohtill8: elk lichtgevend 
vlllk d,m,v, diffueie moot worden nfr,eleid van punt- en 
lijnvormige liohtbronnen (wat gloeilampen, T.L.~buizen 
etc. nu eenmaal. zijn), Behalva bij mist ge~ft daglioht 
een heldere model6 die men met een geligende bevennter
ing van de binneau.iimte nog verder kan vereterken. 
Op ekulotuur geeft zonlicht doorgaana een aantrekke-
113k• model6 waRrbij het interesa~nt ie dnt de zon, 
althana ala licht"t>ron beechouwd, doh om de ekt•lotunr 
been beweegt w&Arbij verlichting en due ook Penzien 
steeds weer veranderen, 

Ook ult psychologiache overwegint,en tenslotte kan 
men een voorkeur uitepreken vonr natuurlijke verlicht
ing. 

p r a k 1 j k v o o r b • e l d • n 
Hat is moeilijk om voor expoaitteruimten (t,b,v, 

achilderkunst) een exelcte bovenwaarde van 4• binnen
komende ~oaveelhei~ daglicht vaet te etellen, Zo kent 

de hiar afgebeelde uitbreilin& Yan het.ate4a113lc W».
Hum ta i. .. ter4ea (uitbraiding t,b,Y, w1Helen4e ten.
toonatellingen van mod•rn• kunet) volle41g begl,luut4e 
langagevele, Dinnen etaan de expoa1t1epanelan dooJ-
gaana haalc• op co•n «•••l (en daarmee ook op 11111&•- en 
lOO,Pricbting). Hier4oo~ lulct bet in 4• .... t. geval.len 
••l om aan clanehinder an t• fell• helderheidekontrae
ten te ontkomen.aonder dat dit ten koete hoeft ta gaan 
van •en intenaieve relatie aet buiten. Met behulp van 
vitrage en jalousieln ie het mogelijk de licbtinval ta 
reguleren •. Hat aventueel nanr binnen •chijnen van de 
son geldt niet ala ePn ernetige tekortkoming, Hat ver
lichtingeniveau binnen ie tocb al aan&ienlijk en een 
oververhitting van echilderijen zal niet voorkomen om
dat het zonlicht nooit frontaal on het echilderijvlak 
zal kunnen echijnen (venwege de oostelling van de pa
nelen), De richting waaronder het meeste licht op sen 
echilderij valt ie iiunstig voor een aantrekkelijke llO• 
.del• evenals voor bet vermijden van 1lanshindar, 

Wanneer men moet kiezen voor een vePl beperkter mate 
_VP.n daglichttoetredinf. S"l met name hat slaneprobleem 
zich m.~nifesteren, Ook i• direkte soninetraling dan 
niet lrnger 11.anvoardbaar, aowel uit koneerveringaover
wegi~en ele om het teit det de door de son beecbenen 
on~ervl~k~en n~~r VPrhouding vePl te helder worden, 
Hit ern AnAlvae vrn Pen nantl'l dooraneden vRn mueeum
sslen bli~~t hoe mPn met dP l'•aignaleerde problemen 
rekenin'- bP.eft willen houden. 

Jen ve•lvuldig toer,epeat konceot, m•t een vrij een
voudil'• uitvoerbr.e.rheid, beetaat in het aanbrengen van 
hore venatere o~ het noorden. Deae orilntatie houdt 
vooral verbl.Uld met bet willen weren vo11 eonlicht. Door 
de hor.• 11,,r.in~ van de ven~tera onteteat een vr~j ge-
· trouwe renroduktie van de omatandit.heden in het gemid
delde aohildersatelier, Het g&11t 4aubij vooral oa de 
modeU om".nt d··· kleurtemperatuur immera niet hoett te 
worden overgenomen. De hot.• lir.1'1~ van de venetere 
zor"t er tevene vonr dRt het licht diep in·de ruimte 
knn doordringen waardoor het zich·r.elijkmetig verdePlt 
over de diverse ruimtebegrenzint.en, Hat is ZAak dat de 
venstera buiten bet r.ezichtsbereik blijven VRn de be
schouwcr v"n een kunrt"erk, ook nR reflektie door hat 
ki.ilovl:-·k. Om•lnt doe>rr-,..ns d .. ki ~kh'!Pk ni et me~r dnn 
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21° bedraagt kan aen 4ese "8&rd• b&nteren bij bet b•• 
palen van de boogte Yan de onderdorpel van een vaneter. 
Vaek ta hat voordelig om 4e rui'llltedooranede ta 1•l•d•n 
en bet venater aan te brengen ter plaatee van een ver
soringing in de bopgte, Het eftekt van 10 1n ingreep is 
mePrledig, Allereeret ontvangt de expoaitiewand meer 
licht omdat de afetand tot het venster nu kleiner ta, 
)e beachouwer daarentegen komt in een vrij donlter deel 
VQn de ruimte te etaan wat niet alleen paycholol[i•oh 
~ezien gunsti~ is mau tevena voorkomt dat de beachouw
er eichzelf we•r•oiageld ziet in het echilderij, ilank
zij de hoo~evereoringing in het dnk ontetaan er ook 
movelijkheden bet plafond !althana hat ho~e deel) va11 
onderPf l\Bn t• lichten m.b.v, aterk retlekterende vll'k
!<en, Een nteuw probleem dat r.ou kunnen ontetaan 1• det 
de exnoeititWl'.nd bov•nin veAl etArker wordt v•rlicht 
·d311 onderean, ffelemaal bovenin, tar.en het plafond Pan, 
zou •~n vrij donkere nis·kunnen ontstaAn. Ooloaaingen 
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veratrooiend·. veneterglaa (Ha88• GemeenteaNeeum) of 
· J1et aanbr&ngen van een 80huin of gekrom4 nlafond tu•
een de .mnd en het vennter in, zo•n vlnfond (WIV'rvan 
hier P.en toepnaing in het ontwerp voor de Te.te Gal-

0 lery te Londen) kan door een reflekterende werking ooJr. 
nop. fungeren alR lichtbron t,b,v, de museumrulmte, 

Inh .. rent aan het ,;rincive van noordvenatera i• het 
p.ereven dat er elP.chte f fn wend zioh leent voor expo. 
aitie (nfp.ezien van h?.alca oo die we.nd ge"l~atste 
schotten of nanelen) en wel de wand aan de zuidzijde, 
Ten behoeve van de orilntatie van de tentoonetellinga •. 
bezoeker ~ou dit weliawaar een eterk ge~even kunnen 
zijn. Erp.onomisch gezien kunnen er, voorel ala er 
sprake is van le.Ill!• r.nlerijen, echter bezwaren ont
stae.n, In de nieuwbouw van het Kraller-li!Clllermuseum 
is ervoor r.ezorp.d dnt ook de nan de noordzijde ligp.en
de wanden voldoende licht ontvf•n!,';en, Hier starn de 
noordven~t•re in shed-kaonen1 het hellendr plP.fond dat 
lirekt fan het st<>ande vennter /'ren$t is sterk reflek>-

/I 

hrend aodat he1i ·he1i lfoti1i DAiil' .. 4e ~d~C,.._~~ 
aen, !rchitektonieoh i• so<n oploaaing aeer:plAatJ•ob 
omda1i de in het onderaansioh1i van 4e ka11 voorkouiiAe 
helderheden onderling wsini& ver•ohlllen, 

Een intereseant liohttecbniaoh konoept ia gevonden 
voor het nh11w• 1111aeum van Jlllnoh•n&ladbaoh, h1.•l'DIUlll11 
afgebeel4 toen het nog onder konetlilktie was, De abed• 
liggen hier 4iagonaa1 over de vierkante ezpoaitieaalea, 
Dit geeft eteeda twee (en bij toepaeain& van witte 
plafonde celfe vier) wnnden·dts veel licht ontvangen, 
Daer komt blj dat er, 4oordat het lioht onder t 45° 
(in het horizontals vlak) op de wanden valt, apraka 
cal lcunnen zijn van een frRaie model•, De ontmoeting 
van een abed met een wand geeft averigens nog wel pro
·blemen, Bij drze lichttechnisch• ooloaaing ie trouwene 
ook aprRke van betnvloeding van de loopbewegingen van 
de bezoekor, Dlt doordat bij blnnankomst van de zaal 
dP bezoeker het eP.rat naar de lichtere "8nd linka zal 
kijken en lopen, 

In ~leate van ataande venstera treft men in 11L1aea 
vaak bovenlichhn nan, ~:eeetnl betreft bet dan Hn 
~lnzen k~p die van binnen aon het gezicht wordt ont
trokken dooT een inler.raam of een velum, Een inlegraaa 
ia een r.lnzen vlafond dat meeatnl oo enige l&fatand van 
dP wand~n blijft doordnt het i• opgelegd op ean koot
knnstruktle, Bi~ velum• (velnria) ia er geen koofkon
struktie m~ar wel do atetand tot d~ wand. Yoor velU11111 

.-
.1 or---1 

l 

i• Ian ook een eigen ophang- of onder•teuni11«9kon
atl'lllc1iie noo4aaltelijk, Heil Mteriul waal'U11i Hn ve
lwa i• •Bll!•nc••t~l4 laa1i het lioht gedeeltelijk 4oor. 

De tunktia van inlegraen ia vooral hat Hlektief 
doorlaten van het overyloedige daglicht dat door 4e 
gla1en kap•lllUU' binnen ta gekomen, Om ta voorkomen dat 
h•t conlioht er dwar• doorheen aohijnt moeten er boven 
4e inlegraen tevena jelOll•ieln worden gefnetalleerd, 
In volledig gealoten stand lcunnen dese jaloucleln ook 
nog fungeren ale reflektoren van de lcunatverlichting, 
welke mee•tal vlak boven het inlegraaa i• aangebr~cht. 
Een probleem bij inlegramen ia al gauw een te diffuua 
licht, Ook cal er relatief wein!g licht op de wanden 
en relatief veel 011 de vloeren terechtkomen, Dit herft 
.mede te 111Rken met de helderheidaverdeling over de he
aalkoepel (in het unith bedraagt de luminP.ntie Vl\ak 

drie maal &OVHl ala vlak boven de horizon), DP.ar komt 
nog bi~ dat veel van he1i onder een lar.e hoek ech!jnen
de licht door bouwkundig• begrenzingen wordt onder
·aohept, Een mogelijkheid om tot een guruitiger licht
verdelingskarakteriatiek te komen licht :le de toepPs
•inB van gla• met apeaiele lichthrekineeeigeneahanoen, 

·Ook sou men de tranamisaiewaarde vnn hat ~la• over bet 
inlegraam kunnen variUren. Hat invullen vnn Pen lnleg
rnam wordt hlerdoor tot een oogave op zich. Bij het 
Haaga Gemeentemueeum (WP.arvnn hieronder e~n doorsne~e 
met v,l,n.r. inlegraam, velum, hoog venster met diffu-
1 eerend glas, daglichtvitrine) 
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wail! deetij4e door een etaf YIU\ 11atuu:rlaln4lgen c-werltt 
met een veelheid aan aoorten glut mel.kglu, ( opaline), 
glu/melkglae (opal eheet), matglu, prtmatleoh gef1-
gureerd glae en onregelmatig gefigureerd glae,"Bi~ in
legramen ie het gebruikelijk de lamatverlioMing er 
pal boven te inatalleren, Omdat het kulletlicht op de
celfde "'!'111•r wordt. doorgelaten al• 4aglicbt·•al er 
een aanzienlijk verliee optreden ala gevolg van abaorp
tie en terugkaataing, Ounetig bij inetallati• van lam
pen boven het inlegraam ie dat de geproduceerde wa.rm

te b~iten de &aal wordt gehouden, 
Ook in het Van Goghmaeeum te Amsterdam (waarvan hier 

afgebeeld de dooreneden en het lichtdoorlatende ayeteem 
boven de dnkhuid) zijn inlegramen toegepast. Boven de 
erote vide zorgt bet diff'ueerende glae van het inleg
raam ervoor dat het bijna gebeel vertikaal door de dftlc
huid ·doorgelaten daglicbt onder ook flauwere hoeken het 
inler.raam verl&ftt, Hierdoor komt er naar verhoudlng 
mePr licbt terecbt op de wttgeechllderde videwanden, 
Oo bun beurt kP.atsen deze wanden het licht onder weer 
flauwere boeken in de ricbting van de ruimten op de di
di veree verdientny,en, De inlegramen boven de galerij 
op dP booitste verdiepiJJP. runaeren meer ala velarium, 
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Section B·B 

OmdAt het zonwerende rooster boven bet dak ophoudt op 

1enir.e aletand van de gevel cal oak daardoor •e•r licht 
op de W...nden komen, Een beperkte mate van zoninstra

iling moet men bier wel voor lief nemen. Overigens 1-a 
bet niet in dP. armvnnkelijke b•dodh,g van de ontwerp
·•r• om van ePn con.,erinj{ 1;1ebruik ta maken, Toen bet 
•noodzakelijk bleek om dese voorsiening alanog ta tref
fen leidde dit ertoe dat bet oorapronkelijk• koncept 
van een dagliohtmuseum nlet meer volledig kon worden 
verweunli,\kt, 

llet principe van ••n velum berumt 0'1 sbao111t1e van 
ePn deel v~n bet door het tranaoor~nte dP.k doorgelaten 
licht· en ~·el het atell invi>llende licht det anders op 

.de vloer en dP beschouwer terecbt sou komen, Het licbt 
"dat lenrs bet velum horn kr.n achijnen komt boofdcske
·.11.'k 011 dr exnoaitiewa11d terecbt, AsnvnnkPli,\k werden 
.velums uitrevoerd els baldokijnen die wsren afgedekt 
. m.et kar.sdoek. Omdnt di t arcbi t ektoniecb vnalc aanlei
ding gaf tot een drukkende itewaarwording 1• men er 
m"er en mo er toe o~t•'r te r.i'l.!"n het velum. in df' vorm van 

een glaHn piatona op h hUlgitn au 4e boof dkonatNk
t le, :in we•en kan·aen een Yelum beeobouwen ala een 
eyntheae tuesen een 1nlegr&1111 en een ate.and veaeter • 
On,gunatlg blj een velum •ijn de bewerkelljkheid van de 
installati• en 4e ongehinderde warmtetranemiaeie, 

~NTBORATIB IN TOTALB PLAN 

Als••een 
Belanarijk• aamenhangende faktoren van een verliobt

ingaeyateem sljn 4e toe te laten hoeveelheid llcht, de 
plaate van venstera of armaturen in bet interieur en 
de retlektiefaktoren van de ruimtebegrenzingen. Be
langrlj k ta hoe •o'n e7eteem cicb verhoudt tot de an
dere techniache •1etamen (eoala akoestiak en warmte
huiahlluding) iaaar vooral tot de architektuur (me't naae 
die van het lnterieur). Om in de laatete verbouding 
meer 1nsioht t• ktijgen le de architektonieohe werking 
van (dag-)licht nader onderzooht, 

A r o h i t • k t u u r e n l i c·h t 
Omdat de ervaring van arcbitektuur hoofdcakelijk be

ruet oo 4irekte vieuele geM1arwording vervult licbt 
daarin eon belangrijke f'unktie, Wederom t• hat adapta
tievermogen van hat meneelijk oog hierbij van wesen
lijk belang, getuige de volgende drte voorbeelden1 

In een vertrek met een tamelijk klein venster in hat 
midden van de gavel valt aa., bet gebruik van vltrage 
nauwalijks ta ontko111en, ·zeker ale de wanden in bet ver
trek donlcer van kleur sijn, Grenet hetcelfde veneter 
direlct aan een binnenwand, die dan ook nog licM van 
klour ie, dan ia de aituntie totaal andere1 Nablj bet 
.veneter wordt de binnenwand in rulne mate verlicht, 
Boven4ien komt er meer liobt elders in de rulmte door
dat die wand ootree4t ale lichtbron, Hi~rdoor zullen 
de in de rulmte voorkomende verecbillen in helderbeid 
VPel minder zijn. Ook hat ~elderheidakontraat tusaen 
het raam en zijn omgeving ia aB11111erkelijk kleiner. 

Bij bet wnarnemen vnn buitenruimten gelden analoge 
prinoioe•a, Een steeg (al 4nn niet overkl11isd) in bet 
centrum van een oud stadje ka11 er zeer aantrekkelijk 
uitcien, Eon eteeg met dezelfde afmetingen •'! betzelf-
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4• mahriaalgeb:ridk lean bi~ •11n1ert.nc·~,·~ 
breidingewi;tk echter onrkomen ala: eeil :~-~ 
donkere e11elonk. In dat geval 1• het 'uog.,vllil~lle JIU,." 

sent geadapturd op de open ruimte., Ook 1' •. het ...;,._.. 
lijk dat bet ateegje weinig licht oirtvengt'Tia rt-· 
nelcti• door 11abi;I• bouwkundige begrensine•n; :v~orai"· 
ala 111 de eteeg 4onlcere materialen •i;t11. tq.egepa'et: Al 
de ateeg nauweli~ka in a. ruimteli;tke aewaarwcraiaa 
wor4en betrokke11. 

Het derde voorbeeld batrett een uitbouw aan een we~ 
ning. Doordat nu elk punt in 4e ouda ruimte ver.S.r ; . 
van 4e gavel komt te liggen sal er meer veneteropper
vlak (i.e. daglichttoetre4ing) nodig si;tn. Ben pu.1 met 
erg v-.el glaa erin ia echter niet de beate oploeaing. 
In dat geval zulle11 personen die voor het raaa aitten 
van binnenuit al gauw worden waargenomen ala 4onkere 
gestalten tegen een te lichte achtergrond. Dit pro
bleem van te grota veraohillen in verliohtingaeterlcte 
(en daardoor helderheid) over de total• ruimte lean men 
ondervnngen door in het dek van de uitbreiding een bo
venlicht ean te brengen. Bij voorkeur ta dit boven
licht diffuserend oodat het, aanvullende, licht sich 
geli~lanntig over de ruimte lean verdelen. De 'PUi aou nu 
ook '-•heel in glaa uitgevoerd kunnen warden waardoor 
er ePn aeer geelaRgde relatie naar 'buit•n tot etand 
ZOU kunnen komen. Een uitbouw in de vorm van e•n ••rr• 
biedt eveneens ~•n goede mogeli;lkheid om te komen tot 
een lichttechnische overbrugging van binnen near bui• 
ten. In een aerre is het immer• 1eta minder lioht 4an 
buiten. Jn de beeldenzaal van het Krllller-MUllermuaewa 
i• 011 voorbeeldige wi;tze eenselfde opgave uttgewerlct, 

De wt'•• WBarop ruimtabegrenzing•n in bun atoffeli~k
heid door bet lioht worden weergegeven 1• ••n ender b•
langrijk aapekt. De model6 van sullen die de grene tua
een twee ruimten markeren i• ala voorbeeld daarvan ge
noee,z~•m beken4. Waar meerdere ruimten tegelijk aicht
baar aijn kan een versohillende textuurmodel6 Op de 
wanden in die ruimten zorgen voor een aantrekkelijk 
!contrast. Ook onderlinge richtingsverachillen tuseen 
wnnden kunnen door het verschil in textuurmodel6 goe4 
wnarneembnar t:1 jn. 

In komplexe gebouwen lean daglicht een belangrijke 
oriUntntiefunktie bezitten, Bij tal van kloostere, kat-

.Beeidenzaal van het KrUller-t.ttlllermuseum: 
Danksij de verlichting binnen ontstaat er 
een viauele relatie tussen binneu en bid.ten 
die zo goad is dat zelt's op :Coto de begroei-
1ng buiten goed is te onderscheiden. Het 
lichtdoorlatende platond zorgt er bovendien 
voor dat de.akulptuur niet te eenzijdir van 
'buitenat' wordt belicht. 14.ti.v. aonlicht, 
dat door de staande vensters naar birinen 
kan schijnen, ot enders met in het platond 
eangebrachte apotverlichting kan nog een ex
tra accentuering worden aangebracht. Het ma
teriaal van de vloer is donke* en ruw (mat) 
gehouden opdat hinderlijke spiegeling ach
terwege bliJtt. In het toepassen van glas 
met een laaere trana11iasiewaarde in het on-

. derate deel van de gevelpui Hgt een 11oge-
liJkheid om de gave kompositie te vervolmaken 

hedrnlen, moskeoUn on ook 11Uaea 18 dr.arvan gobruik ge-
11111akt. VPak ie dnn de hoofdruimte er lntenaiaf verlioht 
terwi;tl de nevenruimten van buitenRf sleohta aoaar&ll\'• 
dR611cht ontvsngt. De nevenruimten ontvangen in ve•l 
gevallen licht vanuit de hootdruimte waardoor automa
tiech een oril!ntRtie DP l\e hoofdruimte ontstaat·. In 
uitgestrekte R•bouwenkomnlexen eal hftt v~ak voorkomen 
dnt de bezoeker zich in zt~n p,~ngen door het ~ebouw 

oihdllekeurig laat le14tn llalll' pwl'eD aet etn tnt•n
oievere verlicht1na.76ok 4• rich,ing vaia h•• licht kan 
voor de oriintering binnan h•t gebouw van belang aijn. 
Zo bezit het 111.eewa in Manohengla4baoh, on4anlce het 

1ontbreken van •e!i hilrarchie in :ruimtan en het volko
men riohtinglooe ei;tn van de vierkante ealen, toch een 
4uidel1;1ke oriUntatierichting doordat all• venetera op 
het noo'l'den etaan gericht. 

Tengevolge van de ontwikkeling die bet gemoderni
seerde bouwen heeft; doorgemaakt is de architelctoniaoh• 
werktng van 4agltcht ateeda meer een verwaarloosd thema 
geworden. In de •••r dunna puikonstru~ie'a heett bet 
venetar een tunkti• die nlet varder gaat dan het door
laten van licht en het bieden van uit&icht near buiten. 
Bij het bepalen van de armetiRBen en de plaata in de 
gavel van d1 venstera hebben vaak andere overwegif18en 
de corg voor een gaat interieur verdrongen, In ruimten 

,aan vlieagevela gaat door een niet gekomneneeerd ver
lie• aan 011tlacha fixatiopuntan de ruimtewerting ver
loren. De ongakontrole~rde olena licht die in d•z• 
ruimten lean binnenkomen en door lichtgokleurde wanden 
wordt rondp,eatuurd maakt dat elk nlelcje in de ruimte 
in een ongenuanoeerd licht komt ta etaan. Ook bet ~·
bruik van materialen met ePn •Piegelen4 ooo•rvlok (K•
mo.kkelijk achocn te malcenl~ waar 411.t verlichtingekun
dig ongewenst ie draa~ btj aan het gevoel van onb•-

· haaglijkheid dat veal :rutmtan o0roe11en, 
Onvrede met dee• omatandigheden hPett ertoe «•1•14 

dat op enlcale nlaataen de architektonieche werlcing van 
ltcbt weer ala onderwerp van architektanreeearch ter 
hand «•nom~n. Zo ie in 1974 de Duitae architelct Volk
herr Schult• gecromoveerd on het ond•rw•F1» •LiohtfUh
rung im arohitektont•chan lll\llme". De di•eertlltie bevat 
tal -vim tntereaaante analyse'• van sterk uiteenlonenda 
d11gliohteituati•'• ult zowel heden als verleden. Ge
tracht ie om ta komen tot eon ~oed begrln van het cro
oea voll';ene hl'twelk dllt<lioht zicb vers11reidt door eP.n 
bi~enrui~t•. Ook komen dP vieuele kwaliteiten """'rtoe 
een en ender ken leiden ter eprake, 

De etot van de (niet er~ toegankelljke) diasertatie 
zou men ala volgt kunnen indelen: Zeer belanP,Tijk voor 
d• verbreiding v~.n h'lt dq,:licht over dA ruimte zijn de 
wi~&e wnaron de binnenr,ekomen lichtbundel Y1orl\t ondor-
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achept of gereflekteerd, D• retlakterende vlakk~n· si~n 
in te delen in drie hoofdgroepen.en wel de vlaldrllll in 
het venster zelf (de negsen), de vlakken die aaz1 het 
venster grenzen en de vlalcken.ver4eropct-si~4•~••e.•." 

De neggevlekken hebben aeeetal ·een·kleinl'Opp~:ak• 
te aaar daar ataat tegenover dat de verliohti11S9aterkte. 
er zeer hoog ia, Met een hoga retlektieoolffioiant kun-: 
nan ze den ook een belangrijke lichtbron vormen. Andere 
funktie's die met name grote neggevlekken kunnen hebben 
zijn hat insnoeren van de binnenvallende lichtbundel, 
het geheel of Redeeltelijk aan het oog onttrekken van 
het venster en (vooral bij afReaohuinde neggen) het 
overbruggen Vflll helderheidakontraaten tuaaen hat ven
ster en de rest van de gevelwand. Behalve de neggen 
(dagzijden) in de cevelwnnd vertonen ook richels aan 
de onderzi;lde vnn de venAtera de genoemde werkingen: 
In somrri!'e oude kerken blijken rulke richels in steat 
om het dak.~ewelf in voldoende rno.te ean te stralen, In 
de moderne architektuur heeft vooral Alvar Aalto zich 
v~.n dit soort rehektie's bediend. Het effekt is des 
te eroter naarmn.te de vensters zelf kleiner zijn, 

DP reflekterende vlakken van dr tweede kategorie 
zi~n f'.nnmcrkeli;ik r.roter maer kermen ePn lagere ver

lichtin,o;satPrkte, De vlakken ontvangen echter voldoen
do licht om te kunnen zorr,en vo~r een belangrijke ae
kundnire lichtrichting lll\ast de hoofdinvalsrichting. 
Aln vonrbeelden gelden: een verhoging of onbuiging van 
het plnfond nabij de p,eVP.1 1 een direkt tegen een ven
ster f'.~ne:renzende binnenwand en de onderkant van ef"n 
shedde.k. Door de terugknatsine van licht no.er het ven
ster toe ontstaat er een plastische overgang tussen 
het venater en de n~aste omgeving daarvan. 

Tot dP derde krt•gorie horen alle overige vlnkken in 
dA ruimte. Het totnle onnervlak is e:root al kunnen de 
verlichtingsst~rkten zeer lnRe waarden aannemen. Door 
dP reflektie door ~l d~ze vlakken knn h~t licht zich 
ui teindeli jk zeer "el.i~k,...ntiF. ovPr de hele ruimte ver
snreidAn. Normi·n.l p.asnrok~n worr\t elk 0·1nPrvlak in de 

r\.li "tr. hierdoor nanpPstra ... ld en zichtbPr-.r gemaakt. An-

1i• rs te scherne acnaduwen •t:orcl.en v·Pt n.fpezwakt. 

Pit hPt nroe1 ~chri ft bli ~kt dot een n.rC'hi tekt de vol

,f".P.n1l<~ mir'trlelf'r1 ter betnvloedinp: vP.n het lichtklim0at 
tot vi. .i"' huschi 1' 1-'."inr: heeft i 

de atmetingen van het venster 
- de dikte van de gevel (inc.lo richels, venaterbanken) 
- de plaataing van het venster in 8e nlattesrond 
- '·de plaatsing; van hat venster in de doo,-anede 
- de afstan4 van he• venater tot wanden, platond, vloer 
- de wijze waaron (meerdere) vensters zijn gegroepeerds 

dit bepaalt. of er een hoogte- of een dieptewerking; 
van de ruimte ontstaat 

- eventuele liohtbrekende of diffuaerende eigenschap
pen van het tee te passen vensterglae, 
reflekterende vlskken buiten de ruimte zelf 

- bijzondere effektan zoals rooevensters, glas in lood 

0 v e r 1 g ~ a e p e k t e n 
Bij een lichttechnisch systerm voor expositieruimten 

zij~ ook de technisohe realiseerbaarheid en het onder
houd van belang. Ook het gebruik van het systeem kan 
om sneciele voorzieningen vragen: re,,elbaarheid m,b,v, 
mechanische or elektronische middelen, kunstlioht. 

Hat onderhoud (i.e. hat schoonmnken) moet regelmntig 
en on eenvoudige wijze kunnan plaatsvinden. Het schoor
maken is nodig omdat door vervuiling dr tranamissie
waarde van het lichtdoorlatende materiaal ken teru,,lo
pen, De reflekterende werking v~n onnPrvlakken kan bij 
vervuiling vermin4aren tot een frnktie van de oor
spronkelijke waarde. 

De bruikbaarhaid v~.n aen lichttechnisch systeem 
hangt verdar af van de warmtetechnisohe eigensohacnen. 
Mat name in 11111sea, Y&Bar het van belang is dot er·een 
konstante temperatuur heerat, dienen er ~renzen te wor
den gesteld aan warmteverliezen door konvektie en uit
stre.ling evenals aan de binnenkomende zonnewarmte, 

I n t e g r e t i e 
On KJ'Ond van de konserverings- en tentoonetellings

overwegingen kan man vastatellen aan walke verlichtinge
kundige eisen een voor bepaalde kunstwerken bestemde 
exnositieruimte moet voldoen. Het pakket van eisen zal 
neg zwaarder worden ala er een eekere mate van flexi-
bi li teit moet zijn: r,eschiktheid voor meArdere r.enre•s 
'<unstwerken, verschillende onst~llingsmop,eli~kheden, 

Vank ziet men dat waar hoge eisen zi jn l'eateld n.An de 
deelsystemen dF'lze systP.men elk hun eigen leven pn.Pn 
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leiden. Ook bij zalen met inlegramen ia dit het geval1 
het lichttechniaohe en het arohitektonische syeteem 

zijn ala.hat ware sesuper-poneerdf de enige gemaenplaats 
i• de lichtdoorlatende onderksnt van het inlesraam, 

Een sterker mate van integratie valt te be:t"eiken door 
het liohttechniaohe eyateem semen te atellen uit 4e 
eerder opgeaomde arohitektoniaohe midde:ken, Daze zou 
men nog kunnen aanvullen met bouwkundiS• middelen die 
de akoeatiek of warmtebeheeraing dienen, Bij co•n bena
derins hoort wel de voorwaarde dat de voraiseving van 
het getntegreerde systeem niet teveel de aandacht van 
de muaeumbezoeker zal mogen oneiaen, 

BRONVERJIELDING 
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!NLEIDING 

Bij de vorming van het ruimtelijk konoept.hebbell 
verlichtingskundige overwegingen al enigesina sen 1!"01 
gesneeldt interne. organisatie, ruimtelijke vooratel
ling van het interieur, De verliohtingskun4ige voor
studie heeft een aantal kriteria t,a,v, de verlioht
ing van museumruimten opgeleverd alamede een oversioht 
van architektonische middelen wa.a:rm.ee men deze ver
lichting zou kunnen betnvloeden. De gefol'lllUleerde wen- · 
sen zullen nu lichtteohnisoh nader worden uitgewerkt, 

Doel van de liclUitechnische uitwerking is het berei
ken van de p;ewenste verdeling van het licht over het 
interieur, De opgave is tweeledig: allereerat moet de 
lichtverdeling (in zowel Jcwent:tatieve ale kwalitatieve '1 

zin) worden omechreven en vervolgena moet worden aen
gegeven hoe deze lichtverdelin'- valt te verwezenlijken,' 

!let startpunt van de liohtteohnieohe uitwerking,•.die 
nlantsvond in een nauwe samenwerking met de aen de val<-! 
rroep FAGO verbonden medewerkers drs. A, Rutten (ver- ' 
lichtinr;skundir;e/fysicus) en mevr. E, Verburgh (ver
lichtings!rundige/interieurontwerpster), lag bij de ent
hescoopnnr .. amen vr.>.n de 1: 100-schetsmaouette. Hier ward 

~e selektie gemaRlct'van de aspekten die geschikt waren 
voor ePn nndere lichttechnische uitwerking, De uitwerk-: 
ing kreeg vervolr;ens e·n steeds' verfijnder karakter 
wrmrbi j ook dP method en Vfln onderzoek steeds nau.wkeu
riper werden. Werd aanvankelijk beoordeold op hat oog, 
later werden verlichtingssterkten en luminantie'• ga
meten en bleek het bovftndien nodig detailvarianton on
derling te vereeli~ken, Bij het onderzoek, 4at plaats 
vond nan de hand vnn diverse modellen, is denltbaar ge
bruik r;emaakt van: een Moon-Spencer-kunsthemel welk• 
een tijdlnng stond on~esteld bij d~ groep Eykelenboom, 
v~n het onderzoek heeft het grootste deal zich toege
soi tst o~ de verlichting van dA gelerijen waar de OP
p,ave het meest komnlex was. 

UITWERKIHG V A N DB GALERIJEN 

U i t g a n g s n u n t e n 
Ile beide palarijen ligpen OP de verdieping van de 

exnositievleugels. De galerijen.Bijn ca, 610 cm breed 

Indeh.ag van- de cale.i:ij in onderscheidbare aandacntseebieden. De clj!ers seven tevens e.an 
hoe de rango~-de in aandacntsw,..l-de is gedacht. De hoofdroute loopt over de aandachts
p11ieden 1 en 2. lJ8 wanden op de kop .beoben vooral een orillnta~ie-waarde. 

en 43 meter laD,lit, De galerijen staen in verbinding met 
de beeldenhal en, via de loopbruggen, met de daglioht

zalen in het oude Van Abbe, Aan de uiteinden van de 
Palerijen is er een mogelijkheid om naar buiten te 
kijken door een speoiaal daarvoor te on1;werpen venster. 
/anwep;a deze visuele relatie's met daglichtruimten of 
buitenruimten krijgen de galerijen oak zelf een na
~uurli ,i ke verlichting toebedacht, 

De gnlerijen zullen met name worden g~brui'<t voor de 
exnosit1.e van achilderifen, Uit konserveringsoverwe
-~ingen is gemiddelde verlichtingssterkte op de 8X\>OB1-

tiewanden bepcald on 150 lux, Bij de liohttechnisohe 
ii twerking hebben hat vermijden va.n glanahinder en cen 
zo r.eli~kmatig mor.elijke verlichting van de wanden een 
ho"!e urioriteit. 

De platter.rand van de galerijen is zodanig p,ekonci
.,ieerd dat een bezoeker al slenterend van het ene 
hoofdmoment nnar het nndere wordt gevoerd. De hoofdmo
menten be~itten in de tentoonstellin~sruimte de hoog
ste ae.ndnchtsWflarde, Behalve door de kolonunenplaatsino.; 
•n d~ vorm van het nlAfond komt dPze hop,e ~andachta
W!l."rd• tot stand door P~n ho11ere helderheid in verir.e
li~~inr met de ompevin~. In eerste in~tantie mo~t deze 

·-...o:"er~ heldPrheid ontstPan door e~n naar verhoudin~ 

hoCre wr.1P.rrle voor rli;::i VPrlichtinRSf"terkte. 

Bij hat ontwerpen van de dwarsdoorsnede hebben even
'eena verliohtingakundige overwegingen een rol gespeel4, 

Hoewel de galerijen, mat een lengte-as die van oost 
naar west loopt, in nrinoine aeaohikt zijn om er noord
'venatere t~e te "88aen is tooh gekozen v~or verliohting 
'via een tranaparente kap. Bij noordvenatere zouden de 
zuidelijke wanden steeds het meP.sta ditglicht ontvangen, 
Bij de toepassing echter van bovenlichten ia het moge
,lijk om aan weerszijden te zorgen voor •.en intensieve 
verlichting ven tentoonatellingswanden, In de dwars
;doorsneden koman vooralsnog it•en verlRagde nlafonds 
voor, Doordat het (liohtdoorlaten4e) plsfond de dak
helling volgt is de kans op het ontataan van p,lnnshin
der (t,g.v, •~iegeling van hat plafond in het schil
derij) gering. 

De langedoorsnede geeft een afwisseling van trans
;parante en niet-tranaparente dakdelen ta zien, Hierdoor 
ontataan er in de ~alerij lichte en minder lichte nlek
:ken, Ben nie1. •kontinue lichtptrook geeft on d~ wandPn 
minder diffuus licht (zie A-B reohts) 4an een licht-

~ liohtbron 
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strook die wel helemaal doorloopt (Ai• A-Jlolillk8). In 
hat figuurtje •ijn A en B puntan op een wand.:i)e str_.. 

"en stellen een aantal van de licbtatrooarp;taa .yocir. di.a 
de punten ontvangan. Hoe diffuua bet liobt kan ai;tn 
van een kontin~e lichtstrook in bet pla1'on4 kan aen 
waarnemen in het Van Goghmuaeum (sh pag. 20) waar op 
de betreffende wand in hat geheel geen (horicontale) 
schaduwwerking ontreedt. 

In het oorspronkelijke interieur-ontwerp we.a sprake 
van versnringende kolonwen. Hierdoor versprongen ook 
de lichtdoorlatende delen in dP kap en daarmee oak de 
lichte plekken in de ruimte. Uit konstruktieve over
weP,ingen is het noodzakelijk de verspringing ta laten 
vervallen. Een zig-za~gende ooeenvolging van lichte 
nlekken zn.l nu voorRl met bewusta lichttechnisohe in,. 
Rrenen tot stnnd moeten komen. 

L i c h t t r a n s m i s a i e d o o r d e k a p 

In dr heeldvormingsmaouette was de lichtdoorlatende 
ka.n weerp;egeven m.b.v. een trans11arante folie waar 

overhnen een .,nntr::asterfolie WAS genlakt. 'In werkelijk

heirl v.01t :z:oiets overeenkomen met aeon glazen kap waar 

7.t ch direkt. ondf_">r een lnA~ steenffaas of deanooda een 

m"te.1Pn rooster zonls we dat kennen van brandtrapbor
dPs3en bevindt. llerr:elijke roosters hi.eden een moge-
1 i ~''heirl tot ontische fix~tie Wr\ardoor de kap Ci.a. 
het. nlnfond) kan p;n.an mees.,,elen in de ruimtelijke ge
wq ..... rworditlf,'. 'revens onttrekken ze de blote hemel aan 

het zicht ve.n de bezoeker binnen. De veel hogere he
melluminantie zal d~ardoor niet voor atleiding of ver
bl indinr,shinder knnnen zorr,en, Uit een oognunt van 
wnrmtebch~ersing zijn deze onlossingen niet (meer) 
aPnv~_ardba.nr. De velA nerforotie 1 1!1 in het rooster la.

ten de konvektiewarmte onr,ehinderd oas~eren, Het p:rote 
l'l ~sonnervlak in de dRkh11id zorgt voor r,rote transmia- · 
oie's v~n atralinr,swarmte. 

Ook de w•;ze waaroo het licht wordt donr~elaten lnat 
tP. Y1ensen ovP.r. Al lereerst VA.lt Pr near verhouding te 

V~P-1 licht o~ de vloer en komt er te weini~ on de wan
den terecht. !1ovenrtien knn Pr vri;i oenvoudiK gla.nshin

d~r ontredcn omdat na soier,elini>: de hemelluminantie 
wol zichtbnr.r is ( zij het ;.efregmenteerd in tal van 
miniscu1e lichtnuntje•s), Ook bet vele licht dat oo de 

vloer valt kan glanshinder veroorzaken. Omdat de exoo
si tiewsnden nauwelijks beschenen zullen worden door 
het lichtalillldeel onder de hoQfdlnvalarichting (aange
geven met de oijltje's) zal de model6 op de wanden 
naar verwachting trunelijk vaag zijn~ Daarnaast iB het 
twijfelachtig of dA wanden gelijkmatig verlicht zullen 
worden, !!et is daarom gewenst om een l\ndere lichtver
delinrskF<rakteristiek aan te brenpen. 

Jn het ond~rste schatsje ts de ~ewenste trnnsmissie 
rlo·1r dP. kr•n r.nnF.eP:even. Hiflrbij is ook redacht l\an 
reflektie vnn het hinnenkomende dnrlicht door bet dak
oakket. Omdat de lichtstromen warden betnvloed met het 
reflektteMechnnisme APrder dnn d.m.v. abaorntie m~r. 

... _"'_np,enomP-n worden i111t P.en v,;.el kleiner., lichtonening 

tn r\e dr-lkh11id toereikentl z~l zi.in. JliPrmea kan men dan 

t.avens het bezi;,.[lnr orntervrnre.n vnn fie p,rote verliezen 

f'.an strnlinp:awnrmte. 

L i c h t t e c h n i s c h koncant 

:Jij het !';Ooken n·..,ar e~n onlo:!t:'1inFr die rlf' l"ewenRte 

tr:1namisnie vr.n hP.t tl~P'l icht door de d;ikh•iid zo11 pe

ven ts in er-rste inst.,nttP nitrep;~-.nn V:\n ee.n m~sRie•re 

!:-· .. n wn~rin 'rleine nerforritie'fi •ronrkw.,men. '.tierbt,i 

moeF:ten de ner.r:en in ciA nP.rfor~•tiP. ·~ fnnp:E>ren rt ls 

vl~kl{en die het lioht in tin ,rrewe:"'R+e richtinP: 7.011dPn 

V:1n.t~en. ,,. -.erforntie'~ mriPf.:ten aok 7-oti ... nt"" v=-tn vorm 

zi,1n i:··t hP.t rPcht.sirei•ks n· ··r rl1 ex~o~itiew'?nr.iP.n 

ncht ~nPn<ln 11.cht zo min mo11eli.1k zo11 worden ondE>r

schPnt. •31,i e,...n henerY.te dikte vnn dP mrossieve di:tk-

h11i d { n-tnt rne,·r d~n 1 "'\ cm} ?.011 er e•~n p,root nRntr;l 
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... erfor:"itiP' n nodiP" ~i.in. -~i.j h~t fltreven nrinr P.P.n 

klf"iner ··:mt~l OP.rfor~·tie' E'i. in het lichttechnisch kon

nant V~ln upn l"ftRSSi~Ve ri~1kh11iti. VP.rrler ontwikkelr\ tot 

Pn n},1fond ?.0f1.1.~ hi~ronrJar r:enC}U?t?t. 

' ''-.. ',, ,, . 
-----~· ---------~-

In het Dlafond zijn schoepen aangebracht welke di
rekt grenzen aan de lichtopeningen in de dnkhuid, il" 

schoepen hebben allerePrst de funktie het onder een 
ze<>r flauwe hoek binnenvP.llende licht te onderschenpen 
(om het vervolgens in een bepaP.lde mote te rpflekte
ren). Door deze funktie lcunnen dP. schoepen ool: funre

ren ale komponent van eon zonwerend nystcem. De onrl·r

schetinint;shoek is vaetgesteld op 60°. Hierdoor kRn het 
frontaal binnenschijnende zonlicht e.lti jd wordP.n pe
we•rd uit het interieur (de hoop,ste 1onneRtPnd berlrRapt 
in Nederlnnd 5q0

). 

Aan de zijd<> van de lichtoneninr, hebben de schoenen 
e.-n wit en diff•ms reflekterend on,ervbk. C'mr!Pt de 
vprlichtinr,saterkte er r.•er hoop, is vormen de schoenen 
een bel~i;lke aacundnire lichtbron, •:en drel vnn dit 
licht komt oo de wnnden terecht. !!Pt licht dot vr<n de 
scboepen Af komt v.orpt er of'lk voor dnt h~t ni.Pt-traffs

narRnte deal vr.n dP. l<r.n :- r-m dP. onderzi ~de wordt nf.tnpe

Ucht. Voor de nrchi tektuur vnn bet interi~ur is zoieta 
zeer gewenst .. l>e hoJZ,"e luminil.ntir. die on dAZP. zi.;ide VP.n 
de sohoepen voorkomt i~ niet bezwaP.rli.ik omdrot vr1n11it 
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h•t intel'ieur v~ 4• galerij daze vlakken meeetal niet 
worden 0111t1t11~rlcii. Oolc na refi•ktie via een sohilderi;I 
blijv:en 4e heldere vlekken, mi.ts de llichthoek niet 
groter 1• den 30°, buiten bet blikveld van de beaohou
wer. Alleen wanneer men in de lengte~chtina; van de 
galerij kijkt aal men, ·.111j bet onder een &eer aohuine 
projektia, iete l<unnen g.-.aar:110rden van de sohoepen 
die zich enkele traveeln verderop in de galerij be
vinden in het plafond, 

Ue andere zijde van de achoepen zou bij reflektie op 
de tentoonatellina;awend wel zichtbaar sijn. Daarom 1• 

aan deze zijde van de aoboepen de helderbeid aanmerke
lijk lager gedacht, Bebalve doordat deze vlakken op 
grotere afstand liggen van de licbtopeniDF in bet dRk 
valt een lagere helderbeid te bereiken met een kleine
re reflektiekolffioilnt, Zo zou men de achoepen aan 
de~e zijde grija kunnen achilderen of voorzien van 
parforatie's (in wezen zwarte punten). Oeze perfora
tie's kunnen tevena een alcoestische funktie vervullen 
door dee! uit te malcen van een geluidsRbsorberend 
stelsal. De "donkere" zi,jde ven de schoepen is immers 
Diet alleen goad zicbtbaar in de ruimte maRr kri!pt 
bovendien een deel van het in de ruirnte p:enrodnce·"'rde 

peluid op zich afgestuurd. 
Het licbt dat op de exoositiewand<·n velt bli,ikt te 

bestasn uit een drietsl komponenten. 
De belangrijkste komponent is (wnarsohijnlijk) het 

licht dat door de lichtopening rechtstrPeks on de virnd 
terechtkomt, Het licht valt op de wand ondPr ren hoek 
vsn 30° of.nor. minder, dit omdat de schoenen bet licht 
onder een lagere invalshoek dan 60° met het hortzontR
le vlak afschermen, De lichtstroompjes wanrvan de in
valsboek op de wand dicbt bij de 30° ligt zullen het 
p;rootste aandeel leveren in de verlicbtingssterkte, 
De sfstand tot de lichtopening is dan immers het. 
kleinst terwijl de invalshoek het grootst is, 

De tweBde komponent bestae.t uit het licbt dat door 
de sterk reflekterende zijde van de scboepen wordt ge
emi tteerd, Oit licht vormt een belangrijke secun~nire 
lichtbron die er tevens voor zorp:t dat er relMief 
me er licht op de wand en terecht komt. llet van de schoe
nen <·fkomstir.e licht ve.lt on de exuosi tiewand on"iiPr 
hoe ken tot nan 60° toe, Ook hi er p:eldt dat 1e steilere 

lichtatroompjee op de wand. sorgen voor hat grootet• 
asndeel in de verlichtingaaterkte. 

Ala derde komponent is er het licbt dat via interre
flektie afkomstig is vsn de overige ruimtebegren&ingen: 
de vloer, teganover liggende wenden, de donkere sijden 
van de scboepen en bet maasieve deal vsn bet plafond, 
Het licbt van de derde komponent is t&J11elijk diftuua 
en daardoor nog het meest horizontaal geriobt van alls 
drie de komponenten. 

Tezsmen kunnen de drie licbtkomponenten zorgen voor 
een fraate model4 op de wanden. Daarbij kunnen er ster• 
ke overeenkomsten optreden met de verlichtingssituatie 
in het atelier van dP kunstensar ( zie pagina 55). 

On do hoofdP.xnositiew?nd (aandachte.gebied 1) zal 
zich nauwelijks glnnshinder kunnen voordoen, althans 
wnnneer ~en de scbilderijen onder een normale boek be
k; __ ikt. ile ho!'e luminantie's ve.n do lichtooening en de 
reflekterende zijde van de achoepen blijven dan bui
tan bceld, De nndere zijde van de schoenen en de te
~enover ltc~ende w~nden hebben (n~Pr vr.rwacbting) sen 
l.1i.~ere beiderbetd ii?.11 de hoofdexnoni tiewtlnd zelf. 

l/nn de verlichtinl'" on de hooM~xnositiewnnd mrcp, men 
nqnnemP.n dnt deze 1~elijkmntip: is. Over de breedte vn.n 

de \'.'r nd ?. l r.n :1.r d.q ranrlen toe 1ltt vr·rlichtinr,Rsterkte 

ietr. nfnemq1 omd::.t dP. lichtoneninp.:en en df> schoeoen 

dr~Rr o~houd•·n. :.:...-irir vP.rw:·chtinp, bli;lft deze afnnme be

l"lerkt • ook r> l otr'd~~ t hc>t f;ontr al onvr l lende li cht ook 

n:"n rlr.· rrnd .. ·n '1.0f'. :: o.nvrezip; is. Ook over df' hoo~te van 
de w~'.nd ~rn mrn ef!n tr.melijlr kon!·t~nte wnarde VO·lr de 

verlichtinp-c~tarkte '!'erwachtPn. l'et boven~te d•el van 
d• wr,nd v.Al hoofd,.~kelijk verlicht V/Orden door de enn 

da goot grenzende licbtopening en de daarbij horende 
scboep, De lagere delen van de wand ontvangen hun 

licht •1an eteeds meer liobtopeningen en eoboepen maar 
dnar ataat tegenover dat de afstanden navenant groter 
zijn (en de afzonderli~ke veTlichting~sterkten dua 
~leinerl. Om Aen te hoge verlicbtingssterkte op het 
toJ>-.:edPelte VP.n de wand te vermijden is het nodig de 
PXnoai ti •wand oo enige afstand te plA.atsen van de sy
ntPemli jn wv.aro~ de rA.ndscboep zicb bevindt. 

Vun het li~httechnische koncent zou men met een 
r·r'1ot ;:iantf'l P.iFr>n.~Chrtnnen kunnen Varil!ren: de hoe'< 

vnn rle d!"!khellinl"., de Rfsch""rmingshoek, bet r:i.ant?.l 

Pcho~nen in de d~nrenedA, ~ls resultante VAn d~ze twee 

de h•'lOPte v~n "en schoep, de vorm v!"tn de Achoen, de 

ho ... k ·;·'·~rondPr l)en schoer; in de dooranede is ·._anP.e

brncht (vollndi~ v~rtike:ll of enir,szins p:ekpnteld). 
r en zou ool< nop kunnP.n nrobAren om nP~r d~ nok toe 
'iP. Rchoanhoopte P'roter te mn.kP.n. ~.::en kan dit p,enr•ard 

lPtP.n ~f'.Pn met efln r:roter wordende schoenrfstand. 

:ii~ :ie ui teindffli;ik '~ekozPn rred •ante v:in hP.t kon

cent hebben voor::il ovArY'~P.'i.np;P.n p;e:!:n<'rld V:'ln een 

( rnlritief) cenvo~\dtf;e verva~rdip:bn::-rh~i.d en Aen ri1:""

ti1?. interieurbceld, ile dckhellinr. vnn )<'0 heeft te 
me.ken rnP.t d11- ki.ikhoek v::n ca. ?? 0

• !··et rte r:f~cherm
int~~hoek v:•n 611(\ wordt front:-1r.l on dA wnnden schij:'lend 

zonlicht onmo ..... ,.,lijl< P'emnrikt. Hoewel d~ li chtonP.ninJTPP. 

en dP scho~fl in rlr> nok nr\tH•1eli,ik!"t een bi~dn'roF,; l"vffr1m 

:"n'?t rt•• verll.chtinR on ctr· wnnd"n (maar wel dr vloer ver-

1 i.chtf\n) ?.i;i"'l :r.~ toch .... nnpP.hrAcht om hRt 1i~nensnel in 

:1,..t nJ.·1fondawzirht ni"t te vr.rst.oren. 

ln rle l?.n" rinhtinp: vrn dP. kl\ll mo .. ten <le lt ehtsple
trm kontinn v.i.Jri. 't/i:;•nneor er toch ondArbrekingen zijn 

~~.n rno,,.ten rlP?.e voorkomen in r.en rer.elmntip: nf.ltroon. . . 
1lit nllea i~ nodi!I'. om dn eynositiP.¥'"nd over dP br~"dte 

?.i,in r:eli~l':'Mntii'e verli.chti.np te l"ten hehouden. On

rtnrbr<>ktnr:•'n in d•' HchtsnlPet ,,;even op de ecboenen 
do!ll<""re ttlnkk(>n (sci:~·rtuwwerktne). 1)it vormt een re

oil'.!n o:TI dP. ontf,::.rtn·Pldnp;r.>n ?.O kl ~in rnor.o?li;tk te hond"'n 

P.n o .. riP.n rP.."'P.lmnti:- n~troon ran te houden .. 

Het uitzirht a" Ir vri~e hemel d~t in ii.A lf'npr.richt

inf" mo,'"Pli~k i:=i '<an men voorkomen door in de richtinp: 

loorirerht on ii,.. anhoenen lamellen (lD.n te brenp.:Fm. Deze 

1.~·riP.llPn hebh.rn '1VPril"enr. voorril Ften ?.onwerende fnnk-
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tie. Ook al om4at er' iionlioht op •al 'lloll!.·j~~'t~ 
van belang dat de lamellen · een las• refl.elc{:i.'.,~e~#.i., ... 
ent bezittan. Bi:! een !loge ret1~i .. ~--···' 
immere abnog verblindiqabinder lcunnen optr•4en~'. .. ,. 
het oog op de abaorptie van 11onnewarmte ver4ient'' hat 
aenbeveling de lamellen san de buiten111:14• van 4e dak
huid aan te brengen, 

V e r' s c h i 1 m e t i n 1 e g r a a m / v e 1 u m 
Het nu gevonden koncept biedt in vergeli:lking met 4e 

konventionele oplossingen enige voor4elen. Zo vindt de 
betnvloeding van de lichttransmissie door 4e kap nu 
hoofdzakelijk pleats volgens het princine van seflek-' 
tie, Bij velaria en inlegramen gesohiedt de aturing van 
de lichtval vooral met het absorptieprincipe en eoms 
nok door Februik te ma.ken van lichtbreking door spect
ral deartoe p:ebruikt ,p;lns. Bij toepassin,p; van het re
flektienrinciue kRn (Pn moet) met een veel kleiner 
tr~nsn~rant dPPl vPn de kRn wordan volstaan. Dit kan 
we0r 7.e•·r voordelip.; ui tpakken voor de warmtehuiahOU• 

dinp amdnt Y..'flrmteverliezen enerzijds en zoninstraling 

r·nd~r!'J?.i ,ids 1 nrAre war:.rden zullen ~annemen. 

De horicont~al ,p;efnstslleerde velaria en inlefl%'smen 
zi,ir:. n11 snieRP.linp,: via de tentoonRtellingswand meestal 

roPrl zichth~:rir, temeer daar de lumino.ntie's in velum 

•·n inlep;r.""m veuk t:imolijk hoop; zijn, van. het •choepen
nlE!.fond ?.ijn de hor:e luminPntie's ook na sniel!'eling op 
d(.' rxpooi tiew~nd nir.t waarneembnar. 

·1- n !mt nchoenenplafond is een fraste natuurgetrouwe 
~odP14 te vorwnchten v"n het belichte objekt, Bi~ de 
''onventionele ortlonsinp-en is mr .. t nrune van het inleg
rar.m '•ek0nd drt het ~fp,efeven licht diffuus is, 

::ct inl(')rr·i~m heeft bovPndien hf3t n"ldeel dat P.en 

r,rilot <lP,Pl vPn het 1 tcht on d<' vloi"r terechtkomt. De 

horizontole nositie v"n het (diffus•rende) p:las iB de.ar 
mede schnlitip; f1.a.n. ~!ij het :";choen8nnlA.f0nd 1~ er de in
te~tie d~t dP \."rinden extr:~ licht zullen ontvRngen. 

Ook ekoestisch j~ hnt inler:rram geen p,oe~e oploesing. 

!!et p,12 zen nlafond weerkestst bi jna el le r.eluid1 onder 
ben~alde konditie'a kRn zich Pen absorntie voordoen van 

de lnp;e tonen. In hPt schoenenulnfond doen zich daaren
tnp;en mor:clijkheden voor om p,eluidsabsorberende voor
zienini:;i;en n;:m te brenp:en. 

De sojuiat bi~ bet inlegraam geaignsleerde nsdelen 
doen •ioh bi~ het velum in een veel llll.ndere msta voor. 

Bet velum c••ft eohter weer problemeat,s.v, 4e·wsnn-· 
tehuishoudina. Ook i• bij toepae•ing ~an een velum de 
gelijkmatigheid vsn de verlichting viµi de tentoonetel
lingswsnd een saak die veal zorg vereist, 

De nadelen die kleven ssn de toepssaing vsn een 
eohoepenplatond hebben vooral te msken met de techni
sche reslisatie, Het grote santsl lichtopeningen in de 
ksp zsl vrsgen om een Speciale benad·ering van het 
vrasgstuk hoe de ksp regendicht te maken, Een snder 
technisch probleem bij het schoenenplsfond is dst het 
moeilijk zal zijn om voorzieningen san .ta brengen 
traarmee men de tentoonstellingsruimte desgewenst zou 
kunnen verduistoren. 

V e r i f i ~ r i n g 

De juisthAid V'ln dP t,a,v. het sohoepenu1"fond-kon
oept ·kan men in enkele yevttllen on eenvm1dige wij?.e 

vastetelfen. l.o is het duideli,ik <ht het 1; chtdoor1"
tende oppervlak ean fraktie bedraapt ven het e.;l.,son
pervlak bij inlep,ramen en velumB. He t velti ( Vf1n 54C'I cm 

in het vierknnt) waarin 1\P schoepen v.i;in on1~enomen be

slaat slechts 4/~ deel von de totale P,f'lerijoverk:\n
ning. Vervolp;enA iP. van M 'n Vt>l I slechts 

1 /? h 
1 />, 

van bet dakonuervlRk lichtdonrlntend, ih~ een ;i·li!='te 

technif'che ut twerking van de krn kr-.n di t p:ep;even lel
den tot een ."lan~ienli.ike energicbesn1:~rinp verr:e1<'kt!l1 

met de andere bovenlicht-onlossinp,en. 
De P.:BOP1etri A van rte ruimtedOt"lrsnertP mRnkt, ··nrl••rs 

dan btj inlep;rRmen, f·lansoverl,:1ct tenf:ttvol.ve V".n tl~~ 

hop;e luJ11inAnti ... 's in het l'>lafond onw:tarschi~n1i;il< •. ~·e1 

zo1;. er ~lAneoverlast kunnen overtrPden Hle er :mdere 
ruirntcbep:renzinp:~n nP.n te ht:>F~ft h~1rl.t:orh<·id ;i:ri.ip"n of 

vm.nneer ,le vprlichtinp,astE'rkte ori zich 111 iiP r·l'imte 

f1PvindentlP nersonf·n of o'r.1ektPn t.e h0•)f" ~ :, • 

Om ,,,.,. !~Phoenen hun r.t>lui·1~~bflorh .. re!vle fnni<tie tP. 
1<:u.nnen l:.tnn vPrV'.111i=-n is hP.t no·1ip- (l··:t. de schoenn vnn 

binnen hol zijn ~n hrt>f>d p:er.o~? oin rpr ·~orv17.P. ~11..,,,t 

te i.-.1nrien be·1,'ltti:m. 

C>f ~ff t .... v. dP lichtvrrdt!li~F ··t~Pe~nroknn v~r

w··.cht.inp,e!'l zi~!'1 pere·"'' t.v!.1.~·rHP1l ·, . ...,_n 111tf·J-1itri~··.rl "'·'1 ·l~~ 

h·u·!;r\ vfln "en mori."'l t•:or;Jp:-· n··;· .. r·:- ·;r:. ·' t f .. i. 1· :i~ ~ :_,~? 

licht is ssmengeateld uit drie sf&onderlijke komponent
en (reap, de rechtatreekse bijdrsge van de hemelumi

nantie, het vsn de witte aohoep&i:lden sfkomstige lioht 
en de interreflektie's) en het grote asntsl lichtopen
ingen (vooral door de toepsaaing ven de sonwerende ls
mellen) msken het onmogeli:lk de in de ruimte voorko
mende verliohtingaeterkten met de hsnd te berekenen. 
Ook hat grsftsch bepslen vsn hemelfsktoren (wsarin het 
eigenlijk alleen gaat om het rechtstreeka van de hemel
luminantie nfkomstige licht) is onbegonnen werk omdat 
het hier gaat om een groat ssntsl zeer kleins licht
openinp,en. Behslve om meer zekerheid te verkrijgen om
trent de lichtverdelingskarakteristiek ksn hot model
onderzoek 001< worden /"ebruikt om de totale lichttoe
treding (en dasrmee de urecieze afmetingen van de 
lichtoneningen) te beoalen, Ook de onclerlinge verholl
ding ve.n de drie lichtkomponenten kan onderwerp van 

on<lerzoc>k vormen, IJaArom is besloten het lichttechni
sche kon~ept te onderwerpen Cf'.n een exnerimenteel on

derzoek ~m rle h?..n4 van een inte.rieurmnriuette 1:20. 

n P A c 1. r i ~ v n r.. m o ~ e 1 o n ~ e r z o u k 
~.si ... llf't modr.•londerzoek w1.s P.r rle befichikkinp; over 

•·f:'n. ooi t door student en V"I'VHardi.nle, ktlm·themel 

welke e~~n rqnrodi1ktiP p;nf VP.n P.en r.·oon-:;ipPncer hemel

~d tuf:'tie. : PtinRen ~onden worJen verricht met een lu

mimmtie- en verlichtinyesterktemeter ( ei li ci••mcel) 
VA.n dt• vt-tkp-ro 0 ·1 FAGO. IJP. afmetinp:en van itr• kunath~mel 

Atonden het. ntet toP mA.n·'.ette's 1:10 toe te nAssen. 

:):1srom w:.1rf·n 1li:- :1'i'!''.ette•a schflhl 1 :2·1 vemnakt wRRrmee 

een y.rotere mr-·te vn.n .oruvrnwkenriP'.heiil moect Y!orlun 

F.&a.kse'ptA~rd. 

·JP ~erRte m·11- )ette 'f:'·s een eenvo·..1d1;r Kftrtonnen model 

VPn Hon 4 ·\ c::t hr1--·eri sePm?.nt ui t dP. ealeri j. dP sni j

vlukken <Hl..n we:-rszijden wn.ren 1lichtgezet met zwart 

knrton. In rleze ma"ueti..e giny, het om de li chtvP.rdel inr.: 

over bet vlak vr-n rle tionrsn~.·iP 1f)·11lrecht on het schoe

n~nplf.tfond. 'i't!.lhrneming PF!:1cl1ied 11e m·:t. l..et; h1ote door 

'r-r1 zorrvLJltiir ··f;r~:-;r.11Armd ;o ,"ok;- r.tt.;e in N'n vnn de 

zv.·c,rte z1 5V1'1kken. ·1" ··;.:n1·l l.k i112 c.et interim•r vr1n 

11·2.e n. 1 : 1r~~tte ··nrlPr rl1- ¥.•o;~·t.hf'11fd Loorl VI":' t•eVrHhr,end. 

~ .. ·ro-~ l~ ,.·.;·r;·e~~·.·,~ ~"If ~:~ ~.,,.,, •. v· .. ~: :r.· 1-'r l 'P"e-
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in Qtl u1euw1t wu.yucn.l.ts, ai.t: "a:::i ver11ab..t·u..&.gu LJ..t.\o uiu.l.tl.

plex, kwamen naaE1t het travee met het aohoepenplafond 
ook een koptravee met uitkijkvenster, een tuaaentravea 
met neergaand plafond en een travee met verlaagde 
schoepen en vide voor, Alle in de gelerij voorkomande 
situatie'a waren daarmee weergegeven, Bij de maquette 
hoorden enkele hulpstukken waarmee de grootte van de 
lichtonening kon worden gevarieerd ev.enala de in
vloed van d" zonwerende lamellen, Op de houten wanden 
in de maquette kon napier met verschillende reflektie
faktoren worden bevestigd, Hiermee was ook de interre
flektiekomponent enigszins manipuleerbasr. Op het oog 
is bepaald welke uauiP.rsoort het beste waa te gebl"Ji
ken ala acbtergrond voor schilderijen. Uiteindelijk is 
bij de metingen lichtgrijs papier gebruikt ala bekle
ding van de wanden, De reflektiefaktor van dit paoier 
bl·~ek ca. 0,65 te bedragen. 

Oe omsta.ndigheden waaronder de metingen moesten wor
den verricht waren trunelijk vrimi tief hetgeen grenzen 
~telt fH.J.n dP bet-rouwbaarheid van de meetresultaten. Zo 

?O'l P.en ma11uette 1: 10 betrouwbf'arder waarden hebben ge

Peven bi.i de t:-mr--tinP.'en. In_ de 1 :20 maouette was het 

1nvermijdelijk d~t er r,fwijking~n ontstonden ais gevol~ 
vnn de P-fmetinp,en van het meetinetrument zelf. Ook was 
er ste,·ds een zekere onnauwkeurip;heid bij het sltueren 

v~n het T>'.lnt vr·n meti.ne. 

Var: hF>t voorne111en om de drie komnonenten afzonderli3k' 
te bepalP.n door de verschillen te m~ten bij zwarting · 
van de r 1li.mtebeRrenzingen en achoenen is nfnezien vr1n

we11.e iP nnnnuwkeuri'!.h~dd en de vel e ti,i_d die zoi.ets 

zo1.1 ht:H,l·~n rreY.:o:-t. Overigens ZO"'.l men de lichtverde':"" 

linrsk,•ri,ktPristiek ou fotogrnfiache wijze kunnen ·.nro

br-ren vr,st te lep;pen. Hiertoe nlr1~:tst men bet model 

vr.n ~~n l i cht'1rH-mi:np; bovenon een vRn binnen pehcel 

2'Ym.rte do0s. In h~t vla.k lootlrecht on d.e lichtonenir1F. 

hnng-t ffi'•H .... n cr·lnue-r"i tjesoanier wearon dpn ~An !"0•1rt; 

l i. chtv<•rcleli nr,silir~pram zichtboPr wor'lt. 

ri es l 1 t n ten e er ate n·e t· in~ en 

Bi~ de eFrste metingen bedroeg de vi:-orlichtini?ssterk

te on het horizontole vle.k in het vrije veld 9000 lux. 
I.n .!l.e man4ette warden met de B-mAter nlle wanden en 

rte vloPf" in hun 11:eheel bestreken, Hierbi j bl~ek P.r 

over 4• wallden afsOllderlijk nauwelijla! een variatie 
van de verlichtingeaterkte op te treden, Alleen op de 
hoofdexpoeitiewan4 bleek in bet top-gedeelte de ver
liobtingaaterkte ploteeli21g veel boger ta sijn. Dit 
moet men in verband brengen met de nabijheid van hat 
sohoepenplafond, Hiarbij ie ook van belang dat de 
meetoel self enige dikte heeft en daardoor ateede de 
waerden worden gegaven die voorkomen op enige afstand 
v66r de wand zelf. Op de rest van de hoofdeXpoaitie
wand nam de verlicbtingsaterkte steeds een waarde aan 
die lag tusaen de 200 en 300 lux, Op de meest donkere 
wand bedroeg de E-waarde zo'n 150 lux. De verlichtings
sterkte op de vloer bleek op te kunnen lopen tot 900 
lux (ond 0~ de nok in het schoepenplafond), 

De op de vloer waargenomen E-wr.arde vnn qoo lux is 

veel te hoog, Niet rtlleen valt er teveel licht op de 
vloer m~ar ook op de bezoekers en voorwerpen die zich 
onder hat achoepenplefond b~vinden. Voor ~en bezoeker 
is het niet. n.lleen een onaanp,ennme ervririnP,' mf>er in 

het lioht te staan dan het ·k.,nstwerk '•"n •l~ werul. D<' 
bezoeker zal zichzelf oak F,auw wepr::~nier;elii knnn£>n 

zien in het objekt aan de wand. D1· VPrltchl;i.iV".sat .. rk

te on de bezoeker (die nog hoF.cr is •l"n diP 0" cle 
vloer) zor1:i:t i.mmers ook voor P.en holl:e lum.ln: 1 n~. i e. Oo'.:: 

de vloer kan voor p:la.nahinder zorr;en. IJoord:·t !llf:JI rle 

vloP.r als lichtbron (voor het on1lP.rste ciPPl vr•n rle 

wand) niet nmg verwnftrlaf.Pn ir. oo:-: ,lf, ··nrerlstrer r·1e 

.~eli,ilanati1thei.d vnn de V'~rlicht~.ne: on dn \.,:1nd•·n m:· •1r 

een betrekkelijk Fer.even, 
NA.nr f'l\ttlPidine: van 1P hij fl(' eer~te m•"'t i.np-Pr1 re

vonrlen E-waartlen zij:1 e!ikAle lif'httechni.s~h.P. V'"'rr·n

dP.rinp,r.n nAn~ebr~cht. 

L i o h t t e c h n i ~ c ;, ~ a a n n a s a i n ~ e n 
1Joel vnn dt lichtteohntRct.a f_l ·nn 1 ··~in1~en w~·s om een 

lJ\e:ere vi:trli.chtinr.;sst,~rkte te l:i'·rr>iken on hnt bovr.n;.;t.e 

p:edoel te vr1n rle ,hoofclPxno~i ti ew:.nd t?r. on tlP ·:10,!r 70?1.

dP.r O.e verli<'ht.1nr·::;stf~r!cLPn on r\P. ref't v'1n (le hoofQex

noflitievmnd en <le overi.1 e v1:·!ndP.!i !~n·1pn:~1~t tP. verl~{!"fln. 

do hor,e E-wr.:~rde bovenin d1t· l"!Pof1i~·x11oni t.ievrr:nd moel'.;t. 

worden "to-3P.:N.rnhreven ~'=~~n cfr nr-~,; .-ihe.iri v~n de •.1:vli:rste 

l1c~1t..5·"'leet •·n }icnocn. ::t't. w,-~- O!:cw~·rdt;i> •lr~ ,-.o it1·n 

o~cS..uu u.u.1ii1tt.ona touaaen ae ontterete ecboep en de wand, 
btlewel di t 'ie artn1~ewezen onlossing is. Het bovenste 

·!eel van de wand ontvanp:t hoofdze.kelijk licht van de 
•ind~rste schoen en lichtopening, De afstand tussen di t 
ne~l van de wand en de lichtbron bedraagt ca, 75 cm. 
'~en afst~ndsvPrKJ"oting van 15 cm betekent al gauw een 
verlrtl'ing "';.n de verlichtingssterkte tot 25 /36 van de 
ORnVAnkelijke waarne. Voor de lagere delen van de wand 
(wAar d• nfstand tot de lichtbron in meters moet wor
ien ui tr,edrukt) nee ft een nfstAndaverp:rotinr, van 15 cm 
nl:\11welijk~ invloed o., dP verli-chtingssterkte. Om in de 

rrmnuett,P. tie verachuivinp: van de wand toch te renresen

tr.ren i8 OP on~P.rste lichtenleet afp,edekt met CR._..lnue

naoi-:r. Hiennee werd een anrlarP fnktor die df" F..-YIH&rdP. 
bepualt, 1\P lichtsterkte, v~rkleind. 

Van de vloer mo~t in eerRte inst~ntie <le verlicht-
i n1:.a s terkt e naar heneden. Omct~t de moPe1iJkheden 

1\~nrtoB zijn beoerkt moet, ter verl:-u~inp; van luminan

tie en l1t!htstPrkte, Lo1randian het onnPrv1 't1<. v ... ·n de 

vloer 1>en 1~1'E"re reflektieco~ff'ici~nt kri;iY.en. !li.er

rnee wordt Peret l(t d:1t tie interrefl,..kti P.komnonr .. n"t op 

het onderste d~el v~~n de wand (rlie bo·..rf!ntlien beP.t"\at 

Tit n:.inr hoven schi~nend licht) benerkt hli~ft t.o.v. 

rlt- :inf\,,.re komnon~nten. TtWP.OS k\•n tin vln!'!r dr>n p:E->en 

hron m~er vormen vr-•n p:lnnaoverlnst. 

Het wijziPen v11n 1l~ lichtverdeli.np~k'~r~ktPristiek. 

w~i::a.rhij minf'\er licht or1 dP vloer terecht kl)rrtt, en df' 

hOf.fVl'>Plt~eid lir.ht O'l dn WPnd~n zovre). 'llOf'eli,~k r)t"~rn]f-

1P. '111 :rt, l~oudt vooral in een teritP.brenp.;inp v:n1 rt~ 

hemelkomnonent zontler ·lat er minder lichi; ori df ~cho"'

~on terechtko1nt.. r.;en zou on meerdf;'re mani~ren kunnP.n 
noi""'n ~t"J •n wi,izipinp; tot at~'nd te t•rP-np;µn. rr'e di::,nken 

v,,lt ~?n h"t toepassen v"n diffuserend p:las in de 
lichtonr.minP-, H.an h~t rifschP.rmen vnn het ?.enith of s:rnn 

l:et versmn.l hn vo.il de lichtonening. 
•i.~ hPt toennssen vnn di rrusercnd .v.las komt er over 

liet P.:eh1P•l P.'~~·:omen mindP-r licht binnen. Ji:tar staA.t te

r·1~nover d:•t eF!n relatief groter dAel vA.n het binnen
vul l endn 11.cht or> <\P schoepen teree.htko:nt. Ooordflt het 
( emi tterende) glRs onder e•n hoek VRn 30° lip;t Ml 
nnmelijk df' hoofdltchtrichtinp; meer naar de schoeofln 

t.oP. nij1 .. en. ·:0peli,ik komt het minder vertiki;t,lP. licht 

')nk m"'er Vf'rsnreid on rli> gRlerijvloflr terecht. 1~:---tl.Pel 
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van df~ oplossing !S de hoge luminantie VHn het diffu

serende glas welke in de galerij goed te zien zal zijn. 
De zenitale afscherming houdt in dat een deel van bet 

hemellicht dat wel op de vloer komt maar nauwelijke de 
schoenen aanlir,ht wordt buiten gehouden. 

De versmalling van de lichtspleet beoogt eveneens het 

, 
I 

EER3TE ZI'l'TUIG 
I _,,.,...,,.'-;A-

~:~~---~~-
HDOFD-EXPOSITIEIVAND 
taandachtsgebied l)punt 1 

punt 2 
punt 3 
punt 4 

SCHUINE WAND (kop) 
punt 5 

punt 6 
punt 7 • 

NEVENWAND 
(aandachtsgebied 3)punt 8 

punt 9 
ACHTERWAND 
(aandachtsgebied 4)punt 10 
VLOER 
(aandachtsgebied l)punt 21. 

punt 22 
punt 24 
punt 25 

TWEEDE ZITTINg 
pwit 1 1 . 

pwit 2 
punt 3 

punt 21 
punt 22 
punt 23 

300 lux 
225 
180 
220 
220 

225 lux 
225 

120 lux 
90 

170 lux 

425 lux 
800 
220 
300 

r~flndP.el van de tweede komoonent ( reflektie dof"lr schoe
nen) te verhogen (zie nRg. 60). 

Bi: rle. twe".'de reeks metingen is }let Pffekt bestudeerd 

van :•enitale afsch,:rming (B) en kleinere openin1:en (C,D). 

ii e F u 1 t q L e n v e r v n l p m P t i n p e n 

-8-

220 lux 
200 
180 
180 
160 

190 lux 
190 

100 lwt 
90 

110 lux 

380 lux 
375 
180 
240 

75 od/m' 
60 
'>5 

450 lux 
400 
480 

-C-

200 lux 
160 
140 
130 
130 

180 lux 
175 

110 lux 
90 

120 lux 

360 lux 
500 
200 
300 

75 cd/m2 
60 
55 

400 lux 
550 
350 

180 lu 
130 
110 
120 
110 

150 lux 
150 

110 lux 
70 

120 lux 

300 lux 
500 
150 
300 

70 cd/m2 

55 
50 

.}70 lux 
620 
350 

·5 
.• ·2 

66 
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~·~ ~~ ~~~~~a,.~.~ mw~ingen s111& ne~ vooral.o• . ..._. 
onderlinga vergelijking van een aantal var1at1eia op, 
het lichttechnisch koncapt. Daarom hadden de metin&en 
b~trakk1ng op vaate punten in het 1nterieur. De ve:r... 
schillende variatie 'a konden me·t eenvoudig il~•
selen hulnatukken op de maquette worden aangebraoht. 

De eerate meal dat de variatte'a werden doorgemeten 
bleek de E-vrije veld slechte 7500 lux te bedragen. 
Reden hiervan was dat er onvoldoende aanalu1tmogelijk
heden op het lichtnet waren om ook de T.L.-lampen vlak 
boven de horizon van de kunsthemel te laten branden. 
!ovendien was een reflekterend achot, dat d1ent tar 
afsluiting aan de voorzijde van de half-oyl1ndervorm
ip;e kunsthemel, niet ingehangen. Omdat bovend1en de 
hulpstukken, vanwege de kleine schHal van de maquette, 
met slechts een benerkte mate van nauwlceurigheid kon
den · wo'nlWTI"aQn8Pbracht is besloten ellkele van de me
tingen it1 PPn lnter stadium nogmaala uit te voeren. 

dij d• eerste zittinr, werden uitsluitend verl1cht-
1np:sst~rkten p;emeten. llierbij bl eek dat de variat1e 'a 
B,C an D <.1.lle drie een VPrbetering betekenen t.o.v. 
l>et onp:ineel A. ;lij •le twe•de zitting kon de ooloe
sinr, Adan ook verder buiten beschouwing blijven. De 
':-hor. in het vrije veld bedroeg toen &800 lux. Van 
d~ wan<len ditmA.::'l de luminantie'e gemeten. Het calque 

panier over de onderste lichtapleet was hierbij weer. 
verwijderd. Omdat bij luminantiemetingen wordt ge
richt ou 'h ruintebep:renzingen sneelt de dikte van 

een ineetcPl (zonls bi,"i R-m.,,tinp,en) hier geen rol. 

I n t e r p r e t ~ t i e m e e t r e s u l t a t e n 
:le m1:tingen tont~n :"'nll dat m~t elk van de drie aan

PRF.isinRen rle verlichtinp;ssterkte op de vloer aanmerke
li .i k VRlt te verminderen. De verlichtil'l6BSterkte oo de 
wanden blijkt daarin in een veel mindere mate at te 
nemen en in enkele gevnllen zelfs l(&li,1k te bl1jven, 

J;ehalve de verdeling van het binnenvallende licht 
over het interieur van de p,alerij geeft ook de gelijk
mRtip;heid V9n de verlichtinr, o" de wanden een verbe-. • 
tering te zien: de snreiding van de op 6~n wand geme
ten vmarrlen is doorr.aans kleiner. \i&l was de luminantie 
on het nunt 1' van de hoofdexposi tiewand veel hoger den 
elders o,, de wand. r,•et de luminantiemeter (spotmeter) 

was het mogelijk ook het allerhoogete punt'y'aa~·~it~ 
ta bemeten. B1j de E-metingen maakten de ~tt~.i .. 
van de sensor 41t onmog•l13k. De vael hoger~'i.wai~; 
tie over de bovenste 50 cm van de hoofdexpoe1tiewaJl4'· 
wijst erop dat de ovargang van plafond naar wand .noc 
bater zal moeten warden uitgewerkt. 

Opvallend 1e de uiterat gelijkmatige verllohtlng van 
de achuine wand on de koo van de galerij. De verlicht-
1ngssterkte neemt daarbij dezelfde waarde aan ala op 
de hoofdexpositiewe.nd. Het aandeel in de verliobting 
van bet tegenover ligyende kijkvenster kan hier1n niet 
p,root geweest zijn, up de nevenwand (aan de and.ere 
k"nt van de ho'lf'dPxnosltiewand) blijkt de verlichtin&B
sterkte zowRt de helt't lap:er te zijn. Het verechil tue
sen de achuine wand en de nevenwand duidt erop dat het 
schoenonplrfond hoof<iznkelijk emittaert in richtingen 
cvenwijdig nan en loodrecht op de schoepen. Een ender• 
fr,ktor is d"t de nevenwand een grotere afstand heeft 
tot bet middelnunt VP.n het schoenenplafond en ook daar
do'lr minder Hcht ontvC1.ni;t. (em dezelfde reden ontvang
en 1n ?.nlen met eP.n inlep;rHrun d~ hoeken minder ltoht 
rln.n : pt mirlrl•n vrm de wand mm de l:mge zijde,) Over
ir·Fn~; 'I: i. tn cle mf".ouette nl eni.,:~ezinA voorzien in een 

··1·nvnllpnrl,, lir.htbron t.b.v. d~ hoeken in de galerij. 
l)oi· rl1·ze · voorziP.ninp, behoeft nnr.; verbetering. 

ln 11~ verdAlinp; vnn h"?t licht ovor het interieur en 

OVf·r de wa.nrlen bevrerli.pend ll'°! noem~n, de vrns.g bli.jtt 

nf de ~~-waard"n korrekt zijn in nbsolute zin, U:lt kon
sP.rvnrinf~frnverwep.ingP.n rrt.".\I! dP lichtstroom niet te 

, irro••t zi,in terwijl men 1mderzijds rek'lning moet houden 
m~t oen vo\tloende zichtbaarheid vr.n de kunst\b;lekten. 
Ook is het vcn hel,.n1~ dPt van de sanvullende kunetma
tir," verlichtinr, v.owel het te installeren vermogen ale 
d" fre,,uentie v"n p:ebruik zo beperkt mogalijk 1•. 

fl~ 0" •lo wan•len r;emeten verllchtingsaterkten varieer
den p:lob<lal vr,n qo tot 220 lax blj een E-vriJe veld van 

, 75no lux. Om<l:•t in de mMuet te geen transmissieverlie-
· ynn t.v:.v. Al of nl1.'!t VP-rvuilt\ P."hte waran ingebre.cht 

moflt d" :·:-vri,ie VPl•i° *"' n knrrektie ondere,aA.n, Bij een, 
r:orrn-11\], t.r:inw·d~~iP.VPrl ins vitn 15-,20,C, komt de F .. vrije 

v.iH ron•l <I•· '1000 bx te ltp:pen. 
ir, werK••lijkheid v.·riP.Prt d• E-vrije veld binnen een 

vri ~ .... ro"t. ff•\.-hiP,d, 1~P,TI:tlAn~ e faktoren r.ijn de ~ff.tum, 

hot momP.nt v .. n de dag ;m de weersgeste111he1d. 
Bij •Pn vollellig bewolkte hemel zijn de ~Rarden hat 

lnap,st: zn bedraa~t de E-vrija veld om 9 uur in de 
ochtend dan •lechta 2000 lux in december, 3000 lux in 
jiinunri en november en 6()1)0 lux in februari en oktober. 
llm 12 ""r wordt een m'lximum bereikt van resp. 5000, 

'7000 en M.000 111x. De w"arden van mP.art t/m September 
.lil(flen overdRf. Rltijd boven de 9000 lux. De middag
wae.rde kan onlonen tot 16 •. 000 lux. 

Voor de situatie van een onbewolkte hemel liggen de 
,;..w:•arden Ranmerkelijk hoger. lli•t nllcen is de hemel
luminentie veel r,roter, ook het zonlioht kan een be
lanp;rijke bijdr~.p:e laveren aan de 10:-vrije veld. Vonr 
de l"~lerij echter is de zonlichtbijdrne:e niet v•n be
'1nng omdat het de bedoelinr, is d~t bet zonlioht zoveel 
moge}i!k wordt gehouden. Alleen rond het middar,uur k~n 
het zonlicht zorp:~n V0·1r Pen hop,e luminantie (en <!us 
llchtsturkte) on dA schoenen. In de kontext v~n de gR

lP.rij m"fl men voor de F-w~arde bij onbewolkte kemel de 
l\Hbbele Wf'r-t.r1le AA.Memen Vt\11 de F- volledie bewolkt. 

Hierm""e ki~n men voor dP. hooftlP.xnost ti ewand de volpen

de E-we1irrten verwa.chtfln: 50 lux vo.,,r ePn hewolkte dP

cemhProcht~nd, 450 lnx voor er·n hewolkte ,i11nt111ir1:•\QK en 

(sn~xim•u•l) 900 lux Vo'lr een onbewolkte ,iunimid•le.P:. 
r,tt,,;eemenrri. over eAn hP. .. l Ptmual te in juni de E-,"'emid

deld ca 300 lux an in deoemb•r ca 70 lux. Jlet etmnitlre
mtdrlelde avar Aen heel jnar 1.nl w'arschijnlijk d~ 200 

lux niet oVP.rschrijden. 'Joor de ander wPnden liP:t de 
(lemlddelde o OVPr een heel j~~r tussen 100 en 200 lux. 
•)e r<f•djkinr. vnn de konser.,erinp;snorm ( E-gem •• 150 lux) 
is dnnrmee niet on~anvRardbnar y,root. 

'!~t te inet!il leren vermogen nan kunstverlichting kan 
beoerkt bltjven, Afeezien van de omatandigheid van een 
besneeuwd dRk ontvangt dA hoofd~xpositiewand bijna "l
tijd voldoendP licht. Annvullend kunstlicht is vooral 
nodi{" voor h'!'t vrrlichten VP.n de nevP.ntrebieden, De.ar

nm1st is bet d~nkb11ar d~t men 's vtinters knnstlioht 
11\r,1.t br~nden O'u Voi'lr enipe n1rnP.ntuerinp in het interi

eur tP. zorp;en. 

V o o r k a u r ~1 n ~ l o s s i n R 
Zor·ln nl ,n"e:1tP.ld voldol'ln Hlle 3 d~ Ftannassine;en v;i.n 

r~at lif"htt.e~hnisch koncept P.en <le r.:estelde 11e-rwacht-
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ingen. Het is nu de vraag of hat vanuit een verlicht
ingskundig ~ogpunt mogelillk is een voorkeur uit te 
spreken voor een van de aanpaeeingan. 

De hoeveelheid licht die op de wanden valt is bij 
alle drie de oplossingen nagenoeg hetzelfde, Alleen 
oplossing -D- wijkt iets at. Vanwage de baperkte mate 
van nauwkeurip,heid van het onderzoek ia hat niet.moge
lijk daer3an al een konklus•• te varbinden. 

T.a.v. de verlichtingesterkte op de vloer doet zich 
Pen oomerkelijk verschil voor tusaen enerzijde oploa
sing -B- en anderszijda oplossingen ~C- en -D-. Bij 
-B- is de verlichtingsaterkte onder de nok (punt 22) 
hat laRgst om van daar uit in de richting van da ex
oositiewanden toe ta nemen. Bij -C- en -D- is de ont
wikkeling net andersom: hier bereikt de vloerverlicht
inp,asterkte juist onder de nok de hoogste waarde. Naar 
de wanden toe ie er een vrij eterke afname. In verge
lij ki1:g met de andere oploasineen is bij -B- de vloer
verlichtingssterkte onder de nok ca. Joi' lager en vddr 
de hoofdPxpositiewand en tussen de schijfkolommen (23) 

10 resp. 30;·. hop;er. De hop;ere E-vloer nabij de wanden 
e;aat eeptJ.ard met een E-wnnd die bij oplosaing -B- even
eens iete h->~~1:;1r lie;t. 

Hi j een zeer lage reflektiefaktor van het vloeropper
vlak is glanshinder vooral te verwachten bij een hoge 
verlichtingssterkte (en dus luminantie) van de be
schouwer zelf. Ook het gevoel om zelf in het meeate 
licht te staan is vo0r de beschouwer hinderlijk. Meest
Rl zal de beschouwer zich op meer dan een meter afatand 
van de exnositiewand bevinden (zie pag. 20). Bovendien 
is het zo dat bij een kleinere kijkafstand de beechouw
vooral on dP rug wordt beachenen, vooral bij onloasing 
-il-. D" lichtvP.rdeling o"er de vloer wijst erop dat bij 
-B- het licht onder •en (7.ij het steile) hook valt en 
bij -C- en -D- met eP.n zeer grote volledig vertikale 
kom~onent. Een lRter verricht fotografisch onderzoek 
m. b. v • een zwnrte doos zou di t beeld ovet·igena nag be

vesti~en. Ook de aanmerkelijk hoP.ere verlichtingsaterk
te on het onderste deel van de wand bij onloasing .:.a
is hiervan in feite eon bewijs. (de interreflektiebij
drage vrm cle vloer i" immera beperkt gehoudenl) Het
zelfde zou men ook nop. kunnen afleiden uit de hogere 
il on punt Hl welke bij -B- is waargenomen. 

De p,esilltlaleerde verschillP.n nleiten voor een keu
M van onlossinp; -B-. 'iier komt nog bij dat bij -B- de 
VP.rlichting van de vloer gelijkmatiger en daardoor ook 
fr,,Rier is: <le snreidig bedreagt bij -B- alechts 80 
111x tep;Rnover 200 resp. 270 lux bi j -C- en -D-. 

~rvcn RfreziP.n dat de techniache realisatie ervan 
moeP.r "rohlf>mPn met rt.ich mee v.ou kunnen brengen verdient 
onlosrinF -B- dA voorkeur. Van de andere twee onlos
sinP.en is -C- te oreferer~n boven -D-

Pl a fond t. o. v. d • v i d e •s 
1
1
1ot dusverre ~ni tste het lichttechntsch onderzoek 

zich toe op een schoenennlRfond zoals dat is toegeoast 
in een zade1dak m•t een grondvlRk van 540x540 cm2• In 
het eArste schetsontwero voor het interieur (zie nag. 
2~ e.v.) b•vonolen 1ich viJf vnn de?.e zndeldaken in een 
P:a,.erij. Ten ·:ozichte VA.fl elkn.e.r lP.P'en deze ZAdeldaken 

v'""rsnronp,P.n. H;t konntruktieve overwee;ingen moeet dAze 

versnrinp,inp, wear ongedafl?l warden eemRakt. Van de vijf 

zn.dP.ldr~.ken blevnn er ner galerij drie over. i)oor hun 

lip;p;iny, t.o.v. kolom .. 1en, hun ~ositie on bepaaldP zicht-· 
lijnen en h"n hoopte hebben de onder de drie zadel-
d~.ken 1teleP.en P:ebieden in de p.:fllerij de h'1oP;ste aa.n-

1A.chtsw; arde: ~.and"lchtsr;ebied 1. Oe p;ebieden tep;enover 

ue vide's (AanvRnkelijk ook ~andachtsgehied 1) zijn 

2 
I 

---i-· -:-r 
I I 
I I 
I I 

rioor ·le p:i~wijziP.rlP r1ti"·tedorlrsne•le mindP.r belanp:ri,ik 

pw.-or•lent :-iAAdachtsp.:ebied 2. 1)e n.andnchtsP'ehiP.l'\P.n liP.

ren nchuin tep.;enover de qandnchtsp;ebie 1len 1. :inmen 

vormen rl.r· Arutdrichtsp;ebieden 1 en 2 dP. honfdr,l11t:.P. ,loor 

<le rnlerij. 

In hat oorsnronkeli,ikP. interi('urontwern ·~inr r:en in

tensieve verli<'htinp. on ile exposi tiewnnd automatisch 

srenf-1ar1l met eP.n benerkte verl ichtin~ van rte vide ( zie 

rechtn) •. ·:~n nl: htsinr: v··n h..-1t r;chof>oBnnlafond die i 

i·lenti· :, i~ ~.~·.n di.e boven 1IP. r.;1ndr·chtsp;P.bleclen 1 {"eeft 

nr•~f!l e!J h11t. tP.f'P.nov~rrestelfh~ ~ ffekt: veel licht ver
dwijnt in de vide en alechts weinig licht komt op de 
exnositiewand terecht. oe rechteronlossing probeert 
deze bezwaren ta ondervangen. Het zadeldak is hier op
gedeeld in twee leasenaaradaken, Het lessenaarsdak bo
ven de vide is ca. 150 cm verlaagd aangebracht. Daar
door ontstaat aan drie zijden de mogelijkqeid om, ter 
plaa_tse van het hoogteverschil, een ataand venster te 

-L LL .J _ ~ L L -p::i:la:5m::tl;F*====:=====-"'R!:::s::::o::?::o 

I~~ .... -~~;----"""~~~, 

5 3 1 3 
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realiseren. Doze veneters voorzien de aandachtsgebie
den 2 en 3 van extra daglicht. Het is bij het aan
brengen van deze vensters wel belangrijk dat de blot• 
hemel van binnen uit onzichtbaar blijtt. 

Bij.het modelonderzoek was in de maquette al een 
verlaagd schoeoenplatond boven de vide aangebracht, 
Mede ala representatie van een voorziening die de blo
te hemel aan hat zioht moet onttrekken bevond zich bo-· 
ven het schoepenplafond eenzelfde rooster ala bi~ de 
niet-verlaagde sohoepenplatonde. Dit rooster,bestond 
uit de zonwerende lamellen met loodrecht daarop ds, 
strips die waren bedoeld om het zenithale heaellicht 
af ~e schermen bij oplossing -B-, Het platond boven 
het aandachta~ebied 3 verbindt de schoepenplatonda bo- : 
ven de vide •·n het aandachtsgebied 1, In zijn geometrie, 
komt dit olafond sterk overeen met dat in bet htt oor
spronkelijke ontwerp, Hier was echter Sprake van een 
reflekterend olafond terwijl in de nieuwe situatie in 
de eerste olaats l\chtdoorlatend is. Hat platond heett 1 

nu bovendien de funktie bet staande venster boven hat 
verlaa~de scboeoenplnfond aan het gezicht ta onttrek
ken, Bi~ het vervaardigen van de maouette beetond er 
no~ gePn duidelijk beeld van de samenstellilllJ van het 
nlafond boven het aandachtegebied 3, In een proviso~ 
rtsche representatie yan bet nlafoxid •i3n deaelfde 
schoeoen toegepast ala bi:I de andert plafon4e,_I~·af
wijking van de andere plafonda waren de eohotpm Diet. 
horizonta11l maar onder een hoek van 30°aangebraoht, l>e ·:. 
richting van de sohoepen etond bovendian loodrecht on 
die van de andere schoeoen, 

BOOFD-l!:XPOSITIE'llAND 
(aandachtsgebied 2) 
IFNENWANDEN 
(aandachtsgebied 4) 
WAND ACHTER VIDE 
(aandaohtsgebied 5) 
SCBO'l' VOOR VIDE 
(aandaohtsgebied 3J 

VLOER 

punt 12 

punt 11 

punt 14 
punt 15 

-in aandachtsgebied 2 punt 26 
-voor borstwering vids punt 27 
-in aandachtsgebied 4 punt 28 
-op begane grond onder de vide 

130 lm: 

180-250 lm: 

140 lm: 
125 lm: 

JOO lm: 
425 lm: 
150 lux 
260 lux 

Bij de vervolgmetingen (eerete zitting) t,b.v. bet 
aandaohtsgebiad t zijn ook de verlichtingssterkten in 
de omgevill8 van de vide geregistreerd. Dase bleken 
voor alle variantoplossingen (-B-,-C-,-D-) nagenoeg 
gelijk ti zijn. 

Hat staande venster boven hat verlaagde platond 
bl1jkt inderdaad de verlichtina;asterkte op de exposi
tiewand tegenover de vide aanmerkelijk te verhogen: 
oo bet meetnunt 12 was de B-waarde 230 lux. Zonder de 
verlaging van het plafond boven de vide had de B-waard• 
gelijk moeten zijn aan die in meetpunt 101 140 lux. 
Een belangrijk verschil met de andere hoofdex~ositie
wand is dat hier hat licht ender een aanmerkelijk lR
~ere hoek op de wand valt, 

De verhoging van de verlichtingssterkte op de wanden 
aan het aandachtegebied 3 lijkt aanmerkelijk minder. 
Vooral de geregistreerde waarden oo de nevenwand val
len tamelijk leag uit: 100 lux op meetpunt 8 en 90 
lux op meetnunt 9, Achteraf vallen deze lage waarden 
te bep,rijpen on LQ'Ond van de samenstelling van het bo
ven het aandachtsgebied 3 r,elegen plafond. De schoepen 
in dit plafend stnan loodrecht op de nevenwand en kun

nen daardoor nauwelijks licht near deze wand toestra
len. OP schoepen emitteren vooral in richtingen lood
recht on het eigen vlak, Hiermee zijn tevene de veal 
hor.ere E-waarden on de andere wend (meetnunten 14 en 
15) verkleard. DP wearden zijn daar resp, 140 en 125 
lux, Oat de waarde voor punt 14 iets hoger is dan voor 
mint 15 wijst eroo dat dA bijdrage in de verlichtings
sterkte van het plafond beven aandachtogebied 1 (en 
den met name de bemelluminantiekomoonent) benerkt is. 

De heeveelheid licht die in de vide terechtkomt is 
nog stePd aRn de hoy,e knnt, De verlichtingssterkte op 
de vide-gevelwRnd (aandacbtsgebi•d 5) bedraagt 250 lux 
en is d~armee·~elfs nog hoger dan op de hoofdexnositia
wanden, Oeze hoge E-wanrde ken zorgen voor een ho,e 
luminantie wearmee voor de tegenover de vide gelegen 
hoofdexnositiewand plansproblemen zullen ontstnan. 
Ook on de bePsne-M'ond-vloer onder de vide is sprake 
van een hope verlichtinr,sst~rkte: 260 lux. 

~P vloerverlichtingssterkten rondom de vide wij~en 
in dP yalf!'ri~ niet noemensweRrdi.P' Af van de anrl.P.re 

vloer-waarden en zi.i~ driarom wel ':nnvnn.rdhnRr. 

K o n k 1 u s i • '• e n a a n b e v • 1 i n g e n 
Uit het modelonderzoek is het schoenenplafoncl naar 

voren gekoman ala een zeer geschik~e lichttechnische 

oolosaing voor museumruimten, Ren wezenlijke voorwaar
de voor de ruilltedoorsnede is een belling onder 30° 
van bet plafond, Hiermee is toepassing ook denkbaar in 
andere ruimten dan de galerij (bijv, de zalen van de 
op oagina 25 geschetste oolossing), Yoor de galerij 
blijkt de variantoplossing -B- zich het baste te lenen. 
Zowel de wand ala de vloer zijn tamelijk gelijkmatig 
verlicbt terwijl de Yerhouding tussen de verlichtings
sterkten op wand en vloer gunstig 111ait worden genoemd, 
r~ede hierdoor zal glansoverlast zich niet zo gauw voor 
do en. 

Een probleem dat neg om een oplossing vrnagt is de 
overgang van de expositiewand near het schoepenplafond. 
Hierbtj moat het bovenste dePl van de wand, ook om es
thetiecbe redenen, een lasere verlichtingssterkte 
krijgen, Te denken volt aan ~en koof tuseen plafond en 
wand, De precieze vorm van ze'n koof is aterk afhanke
lijk van de toegepaste dra1111:konstruktie. 

Ook voor de vormr.eving van de verlaagde plnfonds bo
ven de vide'a en de aandacbtsgebieden 3 meet nog een 
overtuigende onloesing worden gevenden. De in do ex
nerimenteermaauette toegepaste vorm is onpeschikt. In 
de vide komt teveel licht terecht t•rwijl de wanden 
van bet aandaohtsgebieden te weinig licht ontvnngen, 
Alleen de verlichting van het aandachtsgebied 2 neemt 
een juiste omvang Ran, Een wezenlijke vraag is in hoe
verre bet zin heett om in de verlaar,de plafor.ds de 
zelfdP schoepen toe te oaseen als in de standRard 
schcepenplafonds. De gevelwand e.~.n de vide en de bega
ne P.rond ruimten onder de vide vrQ.p,en waarschijnlijk 
om een tot11al ander soort verlichtinr, dan de honfdex
~ositiewanden in de gnlerij, ~elfs tussen de ntzonder
lijke vide's zijn nog verschillen aannemelijk, 

Ri,1 het zoeken n"ar ••en onlossing vo·>r de verlc.ap,de 
nle.fonds li.il't het nodip, andere bouw-elementen te .,nt
wi'<lcelen. llet nrobleem moet den wel in een ruimer ver..: 
bnnd worden nanp,enakt. 001< de technische reoliAatie 
v:·n de 1f1•n Pn de vormP:evinP. vrm hi::-t interieur zijn in 

ri~t p:edinr;. ~1.i rle "Allesomv~1ttP.nrlP Uitwerkinr:11 ?.:-tl op 

e"n Pn nndr·r nof' ui tr:ebreid wordfm teru.n:r:ekornen. 
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VERLICHTING OVERIGE RUillfBH 

0 v e r z i c h t 
De overige ruimten zou men kunnen indelen in een 

vierta~ kategoriUn: 
de ruimten die net ala de galerijen een tentoonstel
lingsfunktie hebben '.de beeldenhal en de zalen op de 
begane grand). 

- de cirkulatieruimten (de loopbrug~en, de knoonpunts
gebouwen en de entreeruimte). 

- de studie- en werkruimten (waaronder de leesz~al, de 
lijstenmakerij en de administretieruimten). 

- de ruimten met een verblijfskerakter zoele de kof
fiehoek en de eventuele cr8che. 
Van f!p ruimten met een tentoonstellingsfunktie vreagt. 

de beP.ldenhal om een snecifieke toepassing van dag
ltcht, In de zalen zel men aengewezen zijn op kunetma
tip;e verlichting. Door de aard van het er te expoeeren 
materiaal kan er in benaelde gevallen spreke sijn van 
een verlichtingssterkte die de wnarde van 50 lux ntet 
te boven lllal( gnan. Alleen met kunstlicht ken man aan 
deze voorwacrde voldoen. Bovendien zijn er in de ·salen 
on de bep,an£ veel minder mor.elijkheden om van hat deg
licht p.;ebruik te maken dan in d~ p.;alerijen erboven. 
0verip;Ans ZP.l in de zalen, on beperkte sohael, toch 
<lop;licht toep;elaten kunnen warden. Het daglioht.ia clall 
niet bedoeld als lichtbron voor de &xPOSitiewanden -ar 
heeft een ~sychologische en oriHnterende tunktie. Voor
waPrd• is dnn wel dnt het interieurbeeld geen onguneti-· 
p,e invloeden ondervindt van de door het deglicht ver
oorzaakte luminantie's. Bij de "Allesomvattende Uitwer-· 
!dnp:" zal q,an de verlichtinf{skundige aspekten van de 

bened<?nzalen noe: nadere P.andacht worden besteed. 
Vnn de cirkulAtieruimten is, verHchtingskundig ge

zien, het helderheidsnatroon vnn belang, Dit gnat voor-; 
al op wanneer het gaat om een loopbrug die rechtatreeks! 
in verbindinp, staat met een expositieruimte. OoK het 
helrlerhei1lsnA.troon vnn het. tot:"l.le interieur, inklusief 

11.r? eirk11lnticrui •:ten, kol'l\t bij de "Allesomva.ttende 
T!itwerking 0 nop: uitpehreid P.:..in iie orde, 

Bi~ dP stnrl.ie- en ., .. or~:ruimten g-aat het erom de.t de 
verlichtinp,csterkten on tafelhoop;te de betreffende 

h;•ndelinr:en en leestA:ken mor;eli,ik ma.ken. Bij de lees-

zeal hoeft het realiseren van de vereiste E-waArden 
(welke liggen tussen de 500 en 1n•:io lux) geen ,,roblemen 

te geven. In verhouding tot hat vloeronDervlak ie er 
veel gevelopnervlak beschikbaar: d~ ruimte is tussen 
tweP gevela in -ximaal 11 meter breed, Het zal er 
vooral om gean om in deze gavels (gelegen on het noor
den en zuiden} de juiste afmetingen en nositie•a van 
de veneterooeningen te bepalen. Het lip,t voor de hand 
om t.b.v. de leeataak vooral gebruik te maken ven de 
noordgevel. 

T.a.v. de ruimten met ••n verblijfakarakter kan men 
atellen dat het niet nodig ia om bij het ontwernen er
van sneoifiekee verlichtingakundig• ui tgangsnunten te 
hanteren. 

V e r l i c h t 1 n g b e e l d e n h a l 
\le beeldenhel vormt 001 de nieuwbouw de cPntrP.le ruim

te, Hoewel de hal niet direkt lil't aan een gevel komen 
er toch van buitenaf een drietal helaiy;rijke zichtassen 
aamen. Oak met de gelerijen ia er een viauele relntie, 

De beeldenhel grenst aan de noord- en zuidzijde aan 
een eJ<Doaitievleugel en aan de oostzijde ean de entree
hal. Aan oost- en weet&ijde zorgen loopbrugp,en voor een 
ruiatelijke begrenzing. 

2 Het grondvlak van de hal meet 10,80x 10,80 m • Aan 
alle vier zijden bevindt zich een annex gebied van 
5,40 x 2,70 m2 • Aan de noord- en zuidzijde valt dit an
nex gebied semen met een vide in de ge.lerij v11n de ex

poai tiovleugel. 
Behalve ale belangrijk orilntatie.,,1nt binnen bet re

bouw dient de beeldenhal ook nlB exnositiernir.te vo~r 
ekulptuur. Om skulptuur near behoren t<>ntoon te lrunnen 
stellen moet er de beschikldrw, zijn over een of meer
dere bundelA gericht licht. Meestal is het om te aterke 
schaduwwerking te vermijden nodig on aan deze nrimaire 
verlichting nor: een sekundeire toe te voep,en in de vorm 
van elzijdiR, diffuus, licht. 

Met r:ebruikmaking vnn dnglicht kan men OP meer~ere 

wi,izen nor:en d~ze kombinatie van rericht met diffuns 
licht te verwezenlijken. Zo zou men het zonlicht ki1nnen 
gebruiken ala het Primaire aandeel en de hemell.uminn.n
tie als de sekun<laire komnonent, Hoewel de zon lang 
niet altijd schijnt kP.n deze kombinAtie door de steeds 
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ver1::-.ndP.rende zonnestand een Hantrektcelijk:e v"rlichtinr, 

vr>11 df' skul.,tuur p;even. Keuze voor dn:r.e v,~rlichtinps

l(or.ibinatie houdt wel in dat eE"n .rn-o"t <teel van de over

kanninP. vnn de beeldenhal tronsparant moet z1jn. Uit in 
verb~nd met de ontredende bezolll".ingshoeken. NAdeel vnn 
7o'n transnarant dfl.k zou wel eens kunnen zi;ln d~t de 

verlichtinp,ssterkte in de hal wP..arden r~:?a.t aannemen die 

relatief veel te hooP, zijn. 
;;en ~.ndere verlichtingskombinntie is die van bundele 

11irekt dnglicht met diffuus licht na interreflektie. 
:)e bundelwerkin~ van het dnr,lioht knn men bewerkRtel
liF.en door de kontour Vf\ll dr. lichtonening ·f te scher
mcn, door de vensteropenin8 relntief klein te houden 
en door het te belichten objekt op p;rote afstnnd van 
het venster te plP.o.taen. Een voorbeeld van een afge
schermde lichtopening is een nan de binnenzijde zwart 
~emnakte lichtkoker. Het diffuRe aandeel in de ver
lichting zou men overigene ook semen kunnen stellen 
ui t meerdere sekundnire lioht::tromen onder verschil
lende hoeken, i.p.v. door interreflektie. !iierdoor. 
ontetaat de mogelijkheid om vie regulering van deze 
lichtstromen het difuse H!Uldeel in omvnn,; te Varillren 
en daarmee de echaduwvierking ( zie nap,. 55) 

De richting wnaronder het daglicht de hal ken bin
nen schijnen is afhankelijk van de belemmeririp;shoeken 
t,,;.v. de ruimtelijke •,eF,renzin11:en. t)e belemmerinr.s
hoo~te VRn de expovleugels aan de noord- en zutdzijde 
is 870 cm, die van de oostalijk en westelijk gelegen 
loopbrug~en 600 cm. De hooRte van de ~xnovleugels 
daar ter plaatse en vnn een nlat dak dat de ruimte 
tussen de vleugels overdekt is 720 cm. Hat verlaa,;de 
nlafond boven de vide'r. in de exnovleugele reikt 
eveneens vanaf 720 cm. 

Van de randen AB (hooRte 720 cm) en OD (hoop;te 670 c~) 
is nagegaan welke belemmeringen ze vormen voor diverse 
nunten in de hal. Dez~ nunten zijn 11:enomen on een hoog
te vnn 150 cm (ooghoo~e). Te,;elijk zijn de elevatie's 
van de zon die bij een invelshoek via All res~. CD kun
nen voorkomen (over de neriode ~aart-juni) OPP.•nomen, 
Belemmering AB voor nunt 1: 45° (elevntie 10 - 40°) 

punt 2: 30° ( elevntie idem ). 
nunt 3: 25° (elevnti~ idem ) 
nunt 4: 26-36° (elev. 30 - 55°) 

n<mt 5: 26 - 31° (elev. 20 - 45°) 
nunt 6: .34 - 45° (elev. "' - 55°) 

Bolemmeriny, CD voor punt 1: ca 45° (elev. 36 - 60°) 
nunt 2: 3e - 52° (elev. 36 - 56°) 
nunt 31 33 - 46° (elev. 30 - 55°) 

Ile bovenrflnd vnn een loonbru.~ (PO) bleak voor de punten 
1, 2 en 3 belemm•riny,Rhoeken te geven van e.chtereen
volP,ens 33°, 48° en 65°. 
Verhoginr, van ecn rand m~t ca 150 cm betekent in de 
meeete gevnllen een vez•groting van de belemmeringshoek 
met zo'n 6 f:J"aden. 

On F.rond van de nu verkrey,en beschrijving vnn de ~·o
metrische omstandip:heden kan nnder worden bezien welke 
verlichtil!llskundir.e mop.eli~kheden er zijn. 

Het nrincipe om bij het verlichten van sculntunr y,e
bruik te mal<en vnn zonlicht blij1rt in de hnl nRuwelijke 
toenasba.ar. ·.vanneer de zon ( vanaf ca 12 uur) over de 
zuid-weat-westelijke rand AB schijnt blijft het ,;ebied 
tot H;1 in de sclladuw. !Uj bezonnin11: (tot ca 17 uur) 
ove.r o\e zuid-zuid-ooatelijke rand CD beperkt de soha
duwwerkinp: zich doorraana tot nan de lijn BE, De 
not>rrl-Dor·t-ooeteli~ke rAnd Fr: ~orr:t voor de p.:rootste 

schaduwkegel: de ochtend-zon bat het p;ebied voor de 
lijn AG onbeschenen. Het r.edeelte van de hal wa.ar men 
de F.ehele dap: op zon zou mo11:en rekenen ia uiterst klein. 
Ook het deel w<ar alleen de p.ehele middag bezonning mo
~elij~ in is bennrkt1 het gebied benoorden de lijn HE. 
·1n dit ,;ebied bevindt zich ook nap: een trep. Overigens 
zou men het bezonnin~sp.ebied wet kunne.n vergroten donr 
het 1'lnt dnlc ABJ,r• te vervangen door een gla&dt>.k. Om in 
dit verp..rote gebied het nrincine met zonbelichting uit
voerbaar te mRlren moet van de hal zelf de ka"' tot nan 
de lijn BE vollediF. do 'rschijn•nd zijn. 

Al met al verdient met de gegeven oriUntatie en be
prenzinF.en het nrinoipe dat uitr,aat van bundels daglicht 
de vo rke11r. Bij dit principe kan warden uitgep.aan van 
een r.rotendeels maesief dRk en etRnnde vensters. Van 
J;elang is ovPr welke lichtbundds men k'1n beschikken 
en welke verlirhtinp:ssterkten daarbi j ontredPn, 
· 'le. verlichtingsterkten zijn Ae.n de hRnd van een een
voudiF.e mn~'lette ondrrzocht onder de k<rnsthemel. !loor
~nerte v~n tie man··r.tte en de p;evonden E-wn~rtlen ::Jt"'an 

hinrnr-rnst nf,...P.· fu.•ld. 
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------1 ichttechnische uitwerking------

)e ma"uette voorzr\,<r in drie :';oorten vensters van 

uiteenlonende i;rootten. het belan.v.rijkRte aandeel in 

de verlichting kwam van de vensters welke o~ de randen 
AB en EF etonden. De vensters hadden een hooP.t;e van 
ruim 3 meter en.staken daardoor uit boven het (een
voudig p,ehouden) dak van de hal. Het schuine aan
P,renzende nlsfond hBd de funktie om enig licht naar 
de nissen bij de loopbruggen te weerkaatsen. Ook bood 
dit deel van het nlafond een overbrugld.n~ in het hel
derheidskontraet tussen de zichtbara vrije hemel en 
het plafond boven het midd~n van de hRl. 

In de manuette was ook vnn de mogelijkheid gebruik 
gemcakt om t.p.v. de neergelaten plafonds boven da 
overp,angsgebieden nae.r de vleugels ataande "enstere 
a.an te brengen. Overigens Yormde ook het neergelaten 
schoenenola.fond een lichtbron t.b.v. de beeldenha.l. 

De minst belangrijke vensters die in de me.nuette 
voorkYmmen woren de lichts.,,leten boven de loopbruggen. 

Deze dienen niet zozeer de verlichting vnn scul11tuur 
alswel het aanlichten van anders donkere nissen in het 
interieurb•eld van de hal. 

De p,evonden E-wearn.en zi~n, bezien vanuit de exnosi

tievleul':els, canvaardbaar. Het verschil met de in de 
p:~.leri j en voorkomende Wl'.Prdrn bedr1>.agt hooF,Ui t een fak-; 
tor 3. Ten onzichte VAn d~ benPdenzalen zRl het ver
schil "e.runerkelijk ;>;roter zijn. Ooordat echter de zalen 
in ePn veel eterkere mate visueel zijn·afp,escheiden van 
de hol zullen de (mop:clijke) overeangen in held•rheid 
?.ich mcar p.;eleideli~k voor de o~en VF.n de rondlovende 

Oezoelccr voltrekken. 

1/ereeleken m~t buitcn (E-vrije veld = 7500 lux) is 
er een verschil in E-w~.arde v~.n een :faktor 5 h 8. Omdat 
het belangrijk is tint de hal van bui tenaf ROed zicht
b~.nr is verdient di t p;ep,even nud<'ra zorg. Di t kan in
ho1'.den dnt OD beonP.lde 'OUnten ( welke on de zichtaasan 
liP:Fen) de verlichtingseterkte wordt onl(evoerd. Ook zou' 
men kunnen nroberen de vAn buiten..~f ziohtbore wanden 
e 0 n ho~e refl~ktiekoUfficiP.nt te ,,;even. 

Een Dndor kriterium om de geschiktheid van de in de 
mnouette gekrel!erde verlichtinp:ssi tuatie te beoordelen 
ic de, on d• verschillende p1mten in de hnl, verkregen 
modeU V1'n het on de objekten v11llende licht. 

1)e r.iodPl~ in het centrnle nunt vi:tn de hal, wnA.r te-

vena de &ichtaasen aamankomen, ia niet so goed. Er ko
men imera twee bundela dominant licht aamen uit aen 
elkaar tegengeatelde richtingan. Daer komt nog bi:I dat 
de bundela tameli:lk bread •i:ln1 ca 52°~ Tot op zekere 
hoogte kan-men dame euvals verhalpen, Zo zou man een 
van de twee hoge venatera gadeeltelijk kunnen blinde
ren. Hat vanster op het wasten komt hiervoor dan hat 
meest in aanmerking1 de vanuit hat ooeten binnenkomen
de bezoeker hae:ft dan hat belangrijkste liohtaandeel 
in de rug. Nadael van mo•n ingreep ia wel dat de var
lichtingssterkte terug za1 lopen. Ben verbatering van 
de model6 in hat oentrale deel van de hal kan men ook 
nog verkrijgen door de skulptuurcbjekten uit het mid
den ta plaatsen (op sfstand van a1lebei de assen). 

De punten 2 ontvangen hat primaire lichtaandeel van 
het tegenoverliggende staande venster onder een hoek 
van ca. 36°, Het aelcundaire licht komt van de venstera 
boven de verlaagde vlafonda (CD en HG). De invalshoek 
badraagt 45°-60°. De bundelbreedte van hat primaire 
lioht is (vanwege da a:fstand tot hat venater) alechta 
32°. Door dit allea ia een aantreldcelijke model6 te 
verwaohten die men nog kan verbetereh door ook hiar de 
objekten uit hat midden te plaataen. Er treedt dan ook 
sohaduwwerlcing van opsij op. 

In de puntan ) bedrasgt de invalahoek van hat licht 
uit het tegencverliggende al minder dan )0°. Omdat bo-

• vendien de si'atand groter ia (en d"81'door de E-waarde 
lager) is hat twijfelachtig of met hat licht uit de 
gevelvenstera nog een kraohtige aohaduwwerking mogelijk 
sal eijn, De lichtapleat bovan de loopbrug zorgt wel 
voor tegenlioht maar niet voor een voor de beaohouwer 
ziohtbare aohaduwwerking. Om de nuntan ) toch van een 
primaire lichtbron te voorsien sou men het erbovan ge
legen platdak transparent Jrunnan lllllken. Een rooster
plt".fond onder di t dak kan er dan voor sorgen dat het 
dominante lioht hoo:fdzakelijk vertikaal p,erioht is en 
dat de verlichtingsaterkte de p,ewenste wsarde bareikt. 
Gesteld dat de lfllDellen in hat rooster zwart zijn zal 
de hemelkomponent, om aen gewenate toename van ca 750 
lux te bereiken, ca 10!' moeten zijn. Hat aekundaire 
licht komt uit het tegenoverliggende venster en de 
venetera CD en HG ender hoeken van resn. )0° en 45°. 
Omdat het dominant& licht vertikaal is mr.Rkt het woi-
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nig ui t of de skttll'ltunr wel of niet in het midden komt 
ta staan. 

Een omgekeerde situatie RlB bij 3 zou zich kunnen 
voordoen op de punten 6, onder de verlRap,de nlafonds 
van de p,alerijen. D~ar zori;t het vertikale licht voor 
een E-aandeel van 260 lux (zie nag. 69) op een totnal 
van 700 lux, Van het resterende gedeelte van 440 lux 
is h~t hoofdaandeel afkomstiR van het tegenoverlig~end 
gevelvenster, Het aandeel dat het ven.~ter boven het 
verlaap,de plafond aan de overzijde van de hal is nnar 
verwachtinp, bescheiden. De belichtingshoeken zijn p:un

stige. Om de verhouding tussen primair en sekundair 
te verbeteren zal men de kapkonstruktie zo aan moeten 
nassen dat·meer licht uit het revelveneter de punten 6 
kan berei)ten. 

Oak de punten 5 ontvangen het dominante licht vanuit 
de gevelvenstera onder een tB111elijk gunsti~e hoek. ~el 

moet men voorkomen dat hat a8lljU'enzende Kevelvenster 
voor een tweede scherpe lichthundel zorM;. Dit kan door 
in d~ p,evelvensters vertikale lamellen aan te brenp:en. 
Hat sekundaire licht komt wed•rom van CD of HG. 

Al met al zijn in de beeldanhal diverse nantrekke
lijke verlichtin~esituatie's mogelijk. Hiertoe zijn de 
genoellde voormieningen noodzakelijk: een transvarant 
dak boven ABLK en EPQP, een gedeeltelijke afsoherming 
van de gevelvensters AB en El' (AB bij voorkeur iete 
meer) an meer lioht uit de gevelvensters dat op de 
nunten 6 terechtkomt. De twee laatete lijken aan elk
aar tegenatrijdig ta zijn. Ben oplossing ligt in het 
verhogen van de de.lcrand in de etroken aan weersmijden 
van AB en PE. Er ontstaat dan een doorlonende dakrand 
wsarbij van lichthapners (met zijaehotten) geen sprake 
meer ia, 



U1TWERKING INTERIEUR 

H a t h e 1 d e r h e d e n - o n t w e r p 
Ean helderheden-ontwerp (brightnesa-deaign) houdt in 

hat doelbewust aanbrengen van ean verdeling van liohte 
en donkera gebieden in aen interieur, Aan de waarneming 
zoals die plaatsvindt via de perapaktivisohe prinoipe's 
wordt daarmee een extra dimenaie toegavoagd, 

Hat heldarhedan-ontwarp ia in aerate inatantie ge
richt on hat vermi~4en van te grote varaohillen in hal
derheid, Hierdoor souden immara bepaalde delen in hat 
viauala veld in feite onzichtbaar worden doordat •• te 
donkar of te lioht sijn, Een mear verfijnde toepaaaing 
van ean helderheden-ontwerp ligt in het kr•Gren van 
viauele oentra in hat ruimtebeeld, M,b,v, een hogere 
halderheid den die van de omgeving is bet mogalijk op 
mullce puntan meer de aandaoht te vaetigen, Bij de vi
suele oentra kan hat gaan om een eenmalig effekt maar 
ook om een harhaling volgans aen bepaald patroGn. Een 
goed belderheden-ontwerp kan een aterke bijdrage la
varen in een levendig interieurbaald en het gevoel van 
behaaglijkheid dat daarmee gepaard gaat. 

De helderheid van een vlak ia de verhouding van de 
eigen luminantia tot de gemiddeld aanwezige lwainantie, 
De luminantie is een produkt van de verliohtingeaterk
te op en de reflektiakolffioilnt van hat betreffende 
vlek, De reflektiekoGffioUnt hRngt weer nauw aamen 
met de ruwheid van hat oppervlak en de klaur, (Voor 
maer hiarovert cie pag 51 e,v,). 

In iemanda blikvald sullen vaak ook vlekken voorkom81 
die zioh bevinden buiten de ruimte waarin iemand miob 
bevindt, In het museumontwerp verdient dit aapekt de 
aandaoht omdat niet alleen de viauale relatie'a tuaaen 
de ruimten onderling belangrijk mijn maar er bovandien 
grote versohillen in gemiddelde 1wai,nantie tuasen de 
J'Uimten onderling kunnen optre•en, 

In een helderhe4en-ontwerp gaat hat dua vooral oa de 
verhouding van lwli.nantie '•· Hoe hoog daarbij 4• abso
lute waarden van de luminantia'• mijn doet minder ter 
zake, Niettemin liggen in hat interieur van de expo
vleugela de luminantie-waarden van de belangrijkete 

lichttechrisr.be uitwerk1ng 

ruimtebegrenzingen (de tentoonstelling•wan4en) min of 
meer vast, Jmmers, de verliohtingseterkte-waarden mijn 
vaatgeatald terwijl ook de reflektiefaktor-waarde 110et 
liggen binnen een klein interval, Dit omdat de wenden 
tevena de aohtergrond voriaen van hat ku1111twerk. Bij htt 
modelonderzoek (sie pag, 64 e.v.) ia tevena gelxperi
menteerd met diverse grijatinten op de binnenwanden 
van de on4erzoekemaquette. De meeat geaohikte tint i• 
toen op het oog uitgekosen, Door d• B (5500 lux) en de 
L ( 1200 od) te meten kon de refiektiegraad worden vaat
geatald1 0,7, Deze waarde komt overeen met die ven p .. 
~•braoh1;' (dua nog niet vervuild) wit pleietel'1ferk, 
Ysn het vloerbedekkingamateriaal (dat med• gelet op de 
interrefiektte donlterder moeat worden gemaakt) bleek 
de refiektiegraad 0,28 te bedragen (4<>i' van de waarde 
op de wenden). Dez• waarde treft men aan bij parket
vloeren (0,15? 0,40) of bij middel- tot donkergrij• 
linoleum, De niet-expoaitiewanden in hat interieur zijn 
doorgaana van bet6n, 4aervan bedraagt de refiektia
graad oa. 0,40, 

Door de reflektiekolffioilnten te vermenigvuldigen 
met de reapektievelijke E-waarden (coal• vaetgeateld 
bij hat modelonderzoak) komt men tot de volgen4• lu. 
minantie-verbouding1 tentoonstellingawand (45 ), vloer 
( 34 ) , betonwand ( 18), Hat verachil in helderhei4 
tuaaen tentoo1111tallingewand en vloer mag geru~t nog 
wat groter zijn, reden om de vloerbedekking nog ieta 
donkerdar uit te voeren, Bij een reflektiefalttor van 
0,20 wordt de verhoudingawaarde (22). Op 4• reflek
terende zijde van de echoepen (hemelfaktor ca. 0,3 
refiektiefaktor 0,9) komt dame waarde uit op (718), 
De plaataing van de aohoepen i• sodanig dat ae in het 
blikveld n&11welijke voorkomen, Daa:rmee is bovendien 
de invloed op de gemiddelde luminantie gering, 

De gemiddelde luminantie (LA) zou men kunnen aohat
ten op (30) k (40), Rondom de LA-waarde geeft een ver
eohil in lum1nanti• van een faktor 2 een wezenlijk ver
achil in helderheidaindruk, Daardoor mag men aannemen 
dat de expoeitiewand zioh op gunstig• wijze onder
aoheidt van de andere grote ruimtebegrenzingen, Omdtt 
de verliohtingeeterkte op de vloergedeelten die niet 
onder een schoepenplafond ligr,en de helft bedraagt van 
di• van de gedeelten die daar wel onder ligr,en neemt 
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ook de lwainanUe de halve waar4e aan1 (11). Dit bete
kent dat ook de betonwan4 helderter sa1 sijn dan de 
aancrencen4e vloer1 verhoudiDC (18) 1 (11). Het eohot 
dat de vide af•oherat heeft een verliohting••t•rki:• 
die de helft be~aagt van 41• op 4e exoowan4. Oa hat 
veraohil in helderheid Diet t• groat t• laten worden 
verdient het aanbeveling d• reflektiefalctor geltjk ta 
nemen (due Hker niet lqer) aan die •an de expowan4. 
In plaata van het witte pleieterwerk kan aen het .ahot 
uitvoeren in een liohtgrij• pl ... taateria&l. 

De helderheden in hat platon4 kunn•n oplopen tot •!Ill. 
twintigvoud van het gemiddeld•• Dit geeft wel ••D sear 
Uohte aaar geen verblin4•n4• (h1n4erlijke) indrult. 
Daarto• sou het vereohil een falttor 30 aoeten bedragen, 
Het verschil van een falttor 20 i• Diet beswaarlijk om
dat het betrelfende plafon4gedeelte (de refl•kteren4e 
sijde van de aohoepen) sioh in de periferie van het 
blikveld bevin4t. Van belang ia wel dat de helderhaida
veraohillen in hat plafon4 self ni•t te ver oplopen. 
Hiarbij ia het een probleem dat de verliohtingaaterkte 
op de niat-traDllparante plafonddelen vrij laa& sa1 &ijn 
omdat de tnterreflektie daar de enige liohtbron ia, Het 
cal daaroa nodig sijn hat plafond zo wit mogelijk te 
aohildaren. Van de an4ere kant za1 men kunnen proberen 
met a1lerlei aaatregelen de uiteindelijke helderheida-
11.ndruk van het tranaparant• deel iete te verlagen, 

Een belengrijke bijdrag• in de varliohtinc van het 
niet-traneparante plafond i• afko1DBtig van de aohter
zijden van de reflekteren4• •ohoepen, Dez• ontvangen op 
hun beurt lioht via direkte imtra1ing (hamelluminan
tie) an via reflekti• door de teganovarliggend• stark 
raflekteren4e aohoepzijde. De hemelluminantie sou me~ 
gemakahalve gelijk lcunnan •tellen aan die op de witge
aohildarde •choep1 (718), De h•melfaktor van punten op 
de achoepaohtersijden blijkt ron4 de 250 du1aen4sten te 
liggen, De varliohtingeaterkt• i• dan (t-718 o4/a2) 
565 lux. Bij bet modelonderso•k hadden 4e aohoepaohter
zijden dezelfde retlektiegraad a1a de eltl)oaitiewan4enl 
0,7. Dit gaeft een luminantiewaarde van (125), Re~ ef
fekt van interreflektie tuaaen twee tegenover elkaar 
lig~enda aohoepsijden zou een luminantiaverhoging veil 
boogstena 1~ lcunnan oplaveren, De lwainantiewaarde op 
de soboeoaohtarsijde sel bet 4rievoud1ge bedragen van 

de op de tentoomtelling•1fllll4 voorkoaen4e waarde. In 
vergelijkinc aet de.bemelluminanth en 4e lwaiuan~ie 

op de an4•r• •ohoepaijd• i• 4e lwainantie op 4• •oho•P
aobteraijde eobter Diet •••r dUl 1/6 d••l. In h•t tota
le interhurbH14 van 4e galerij kunnen 4e eohoepaoh
tersij4en sorgen voor een overgang tu•••D de eztreme 
luminanti•'• en h•lderheden, Bij het be•ohouwen even
wel van uit•luitend een •XJ>o•itiewand sa1 het van be
lang aijn dat 4e aan de wan4 grans•n4• eoho•paohter-
1ijde vanwege 1ijn hoger• helderheid geen aflei41nge
hinder veroor1aakt, Dit vorat een argument oa de af
stan4 tu1aen de wand en de on4erat• •ohoep te versro
ten (wat nHrkomt op het naar aohteren plaataen van 4e 
tentoomtellingawan4). Het bovemte deel van de wend 
sa1 daardoor wel 4onker4er warden, Naar boven toe ge
•i •n valt ••rat de hemelluminati• wag ala liohtbron en 
ieta verder ellhoog ook nog hat verliobtingeaan4eel van 
de stark reflekterende aohoep•ijden, Om t• vermijden 
dat bet bovenate deal van de wand U 4onker wor4t i• 
het maalt 4at bet hori•ontal• vlalt een wit oppervlak 
krijgt opdat er nog voldoenda lioht komt d,a.v. inter
reflekti•. Hierdoor blijft de teruoltl(a.ng in helderbeid 
bovenin de wand, near verwaohting, beperkt tot de nog 
aanvaar4bar• falttor 3, In de periferi• van h•t blik
veld (van een be•ahouwer van de expowan4) ont•taat een 
afgetekend heldarheidakontraat tuaaen ran4aohoep •n 
bovemta 4eel van de wan41 lwainantieveraohil van o
etreek• een falctor 9, Waaraohijnlijk •al. de ran4aohoep 
daardoor a1 enigazina gede11&teria1i•eerd overkoaen wet 
op aioh een aar4ig effeJct; kan zijn. Al aet al zijn er 
geen redenen d• helderhei4 en d"'"'rme• de reflektie
grea4 van de •ohoepaohtersljde grondig te w1jdgen1 de 
hiert'oor aan te nem•n waard• bedraagt ongeveer-0,7, 

De nu nog reaterende ruimtebegrenzinc•n in de galerij 
aijn 4e erkera op de uiteinden. Deae erk:era, waarvan er 
in de galerijen vier voorkoaen, geven uitsioht op reap. 
hat oude Van Abbe, bet atriua (met sioh daaraohtar nog 
verbeffen4 de atadhuietoren), de entreahal en het Stra
tumaein4 (met in hat vieuele mid4elpunt 4e lee•aaal), 
De kijkriohting i• bierbij gedaoht onder ean hoek van 
45°' met 4e riohting van de gal~rij, Het uitsicht naar 
buiten ia eigenlijk alleen van belang wanneer man vlak 
voor de erker• staat1 eldara in de galerij gaat d• aan-
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daoht hoof4zaltelijk uit near de tentoonstellingswanden. 
In het interieurbeeld van de galerij mogan de erkers 
geen a1 ta heldare vlekken te zien geven. Voor bet be
reiken van een relatief lage helderbeidaindruk van een 
erker (al• geheel) ataan twee wegen open1 bet efacher
men van de hoog•te lWDinantis'a (en dan met name 4e 
h•••lluainantie) en het verkleinen van wat men ala,Yea
•••rvlak waarneeat. De hemelluminantie kRn men nan bet 
oog onttrekken door de erker ni•t al te boog te maken 
(max. 210 om), ffet verkleinen van de ziebthare venster
opening 1• onder meer mogeltjk door in de erker achot
ten aan te brengen loo4reoht op bet raamvlak, Doordat 
dese eobotten avenwijdig geplaatst zijn ean de bedoeldP 
kijkriohting naar buiten wordt bet uitzicht •o min mo
gelijk teruggebraoht. Oa te voorkomen det de sobotten 
zelf ook nog een te hoge hel4erheid krijgen verdient 
een betrekkelijk lage reflektiegraad (ca 0,4) dft vonr
keur, 

In de expovleugela sorgen 4e vide'a voor een verbtn
ding in vertikale sin tuaaen de gelerij-verdieping en 
de begane gron4, De wan4en om de vt4a been zljn voor 
de expoaitie van ondergescbtkt belang, On de begane 
gron4 heaft de ruimte onder de vide een orilnt•rende 
funktie, Om4ilt hat belang vM de ruimte in do vi.de vo<>r 
de begane-gron4-verdieping hat grootst is z11llen de 
rondoa de vide voorkomen4e heldarbeden vooral moeten 
harmonilren mat de Delderbeden OP de begane grnnd, 

De tentoonatellingawanden op de begane grond zullen 
kunatmatig worden verliobt, De verliohtingasterkte op 
de wanden beeft een konatante waarde die, met hot oog 
op de komerverinc van de kunatwarken, 50 II. 100 lux 
sal be41'agen, De expowanden lcunnen van hetzelfde mate
ria&l zijn al• boven, De reflektier,raed ia dan 0,7 wat 
reeulteert in lwd.nantie'• van 11 h 22 od/m2• Vanwege 
de kunstaatige verliohting i• het aannemelijk dat de 
lwainantle in het onderat• deal van de wand daer neg 
onder zal liggen, 

De helderheidsverhouding tuasen vloer en wnnd•n zou 
dazelfda kunnen sijn els op de galerijverdieping. Ver
aohil aet boven ia dst de vloer op de begane grond m•ar 
verhou41nc veal minder Uoht ont;vangt, Dit houdt in dat 
het vlOllJ'OPD•l'Ylalc • .,. aanaienlijk hogere reflektieko
•ffiolln' aoet be•itten dan boven. 



-----lichtta:hnis:he uitwerking 

De ligging van het 11lafon4 alamede 4e laga .....ae Val 
de adaptatielumi.Jlantie leveren atrinaente beuerkincen 
aan 4e verliohtingakundi«• aogeliikbe4en. Bet aanbrengen 
van verlichtinga&r11&turen moet sorgvul4ig gebeuren. De 
luminantie van hat 11lafon4 moat laag sijn oll4at het 
plafon4 bij een a11iegelen4 e:n>oaitie-oppervlak bijna 
altijd in hat blikvel4 van 4e beaohouwer Yeraohijnt. 

Voor de verlichttng van wan4en en Yloer llijn twee 
nrincine'a denkbaar. Zo sou men 4e expoaiti•wanden kun

nen verlichten met a11eoiaal 4aa:rop gerioht kunatlioht, 
!let plafond wor4t net vol4oen4e aangelioht oa juiat 
zichtbaar zijn, De Yloer ontvangt uit•luitend lioht 
d.m.v. een tnterreflektie ~- 4e oawana b .. ohei4en 
is. Ala alternatief gel4t ••ll intenaief Yerlicht 11lafon4 
dRt aan h<>t oog i• onttrokken 4ar een a1lllJ't rooster. 
Het aandeal van 4e interrefiektie ia hier YHl groter, 
het ,,ebruik van gerioht licht op 4• exoowanden be11ezt:ter. · 

De verlichtinitaaterltte op 4• yloer sa1 nooit hoger 
.. 1jn dan die o" 4e expowan4en. Bij een refiektieooltti
ci•nt van 0,4 bP.4r~ hat hel4erhe14everachil tuaeen 
vloer en wand een faktor 2 of nog mear. 

•rueaen de benedenaalen in bevin4en eich tueaenJ'Uiaten 
die ge4eeltelijk on4er een Yi4e aijn gelegen. I.Y.a. 
het betrekkelijk overvloe41ge yertikale lioht aoet het 
vloeronnervlak .. wart en mat aijn. Hieraee wor4t ook 
verdere reflektie van hat lioht voorltoaen. Ook 4e •ij
echotten (welke baaka 011 da looprichUn& ataan) ahten 
een tamelijk 4onker oppervlak hebben. 

waar daze tuaae11r11iaten sijn begrenad door •en gevel
wand mait 4eze wand Hll hogere hel4erhel4 bellitten 4an 
de ...-.er4• 41• bij 4e &ijachotten toelaatbur h. Hhrbij 
is yen belPJll.: 4at de gevelwanll ook •-it 4e atria sicht- · 
bear ia en ala achtergron4 fungeert voor in het licht · 
van de v14e 0~1eate14e objekten, 

De twee overige tuaeenrui•h bie4en een inld.~k ill 4• 
central• hal. Hat ia hierbi~ •aak 4at 4e Z'14atebe11'•n11-
ingen van 4e bal 41• het eerat Biohnaar llijn. t• ••t• 
4a vloer en de vooJ'- en achterrd.aaen, 4onkar wor4en ge
hou4en, Ver4er 1• het noodzakelijk 4e hoofdvenatera t• 
voorsien van lamellen oc4at de hemelluainantie vanuit 
48 bene4ensalen niet waarneembaar sal sijn, 

Bij 4e verliohtinc van 4e ekulptuur in 4e central• 
hal ia a.an interreflektie seen rol van betekenia toe-

be4acht. Het ia daar4oor geoorloof4 4• m•~•te ruiate
begrensing•n van de hal tamtlij_k donker te houden, 
Hiermee wordt ovarigena ook 4e totstan4koming van viau
ele releti•'• met de expovleugela (m.n. de bene4ensa.
lan) on4er•teun4. 

Hietteain verlangen enkel• bellUlgrijke 4elen van hat 
1Jlterieurbtel4 een hogere helderhei4, Dit ge14t hat 
aterkat voor 4• wan4 4i• 4• opti•oh• ba•in4iging vormt 
van de entr•e-aa. Ook 4• be14e trapuen sijn aan4aoht 
vrsgen4e punten, De 4oorgangen near 4e Hlen-circuita 
(began• gron4) mogen seen donlcere niHen ala achter
gron4 hebben. Daarom 1• hat nodig 4e gevelwan4en die 
de feitelijke octiache begrensing voraen van venater• 
te voorcien. Aan be14e sij4en geven d••• ver111tere uit
sicht op bomen en atruikgewaa, 

De in 4• hal voorkoaen4e B-waarden sullen athangen 
van 4• uit•indelijke vonngeving van de liohtopeningen1 
lamellenroo•tera, overetekken, H_et vaatatellen YUl 4• 
B-waar4en, · :l:n oaau hat bepalen van de hemelfektor, ia 
een Har bewerkelijke &Hit (vooral 4oor 4e toepaa.tna 
van lamellen) en wor4t 4aarom hier aohterwec• gelaten, 

-De prooe4ure •al sioh daa:rom beperken tot 4e volgen4e 
e.vari<fa111&•n1 
- 4• tentoonatellin& van akul11tuur vraagt om ten homo

gene aohtergron4 die ook weer ntet t• donker 11111& aijn. 
- 4• buitenkanten van de loopbrugcen (welke dicht bij 

hat tranaparante 4ak ligcen) vr•gen om Hn uitvoert.ng 
in ••n donkere kleur. 
4e betonnen achotten (D.-, BL. BP, rQ ) aijn goed 
•iohtbaar Yanuit 4e •XllOYl•ugela. De r•flelttieoolf
fioUnt ligt vaat (betona ca 0,4), Bet ia 4aarom 
s...ic 4e verlicbtingaaterltte 18&1 te houden 

4oor de aohotten •leoht• weini& 11oht te laten ont
vangen via de boven 4e ni• gelegan trauparante onr
ltappina. 

De raampartija bevin4en llioh· tuHen twee 4111maaH'a 
in. Des• 4akma8•a'• moeta sich in hat interieurbee14 
4uidelijk van elkaar klulnen on4eraohei4en, De 4akma8ea 
bovan 4• nh sou, opti•oh1 wat ••ar4•r aall&•Ht aoetc 
worden, Dit komt neer op Hn 4onk•r• uitvoer111g, DeH 
affektan •ijn paa goe4 mogalijk bij ••ll •••r 131• uit
vo•rill& van 4e .raupartij•n waarloor-4• 1•1egenheid tot 
011ti•ohe fixati• op het raamvlllk aohterwege blijft. Dit 

ia weer etrij41g met hat uit111J1Capunt 4at 4• vrij• he
mel aan h•t oog aoet sijn onttrokken •an be•oekera 41e 
vanuit de bena4•D•alan Bioht bebben op de re&apartijen. 
Bij de uiteindelijk• YOJ'lll&•Vill& van 4e raaarpartijen 
valt a.an een koapromia-oploaains 4an ook llllllwelijk• te 
ontkomen, 

De nog reeteren4e ru1mhbegre111.11ing van 4• hal, hat 
11lafond moet ean gematig4e hel4erheid besitten. Bri•r
Bij4a moet •r vol4o•n4• kon\'raat sijn met 4a raampar
tij. Dit om 4• raaapartlj so ijl (gedematerialieeer4) 
aogelijk te laten overkomen. An4erzij4a mag bet pla
fon4 niet te 4onk•r •ijn oa4at 4an 4• INB«Htie ont
ataat van ••n aaaaieveplaat 41e seer swaar op 4e kon
•truktie clrukt. OYerigene k1111 hat 11lafcn4 in meer of 
ain4ere uh 4aglioht ontvancen 4,m,v. exteme r•fi•k
tie. Hat •i3n 4• bovanai34•n van de aangrensen4e lager 
gelegen 4eken o.q, verlaag4e plafon4• 4i• ala rellek
teren4 vlakken optre4en. Omdat 4• refiektiefaktor van 
de vloer laag ia sal bet plafon4 ·4aarvan4aan weinig 
lioht aange•traald krijgen, 

Het inwendige van 4e loopbrugg•n aoet vrij 4onlcer 
sijn om 4• aan4aoht vooral ta ve•tigen op 4e •rpoai
tiewandera in h•t verlena4• •an 4• loopbrupen. Omdat 
b•lanari,k• gebouwaa•en at••4• 4war• 4oor 4• loopbl'ua,, 
gen hHn lopen koat er ean raampje in het midden van 
elk• loo11~an4. De gebouw-aaeen worden hier4oor 
•iohtbaar 1elll8akt, De lic:htopening•n•''.-aan wHrHi3dan1 

verdelen 4• loopbrug·in twee gebie4en. Bet ••••t• licht 
lioht komt tereoht op 4• •loer1 4eu kr13gt 4aa:rom •an 
cwart oppervlalt. De tegenoYer elkaar gelegen wand•n 

wor4en 4oor elkaera venatera aangelioht, Dlt maakt 
tavena 4at hat hel4erhei4•kontr88t tuaaen wand en 
liohtopelling wor4t getemper4. De venatera zelf kunnen 
het b••t• •o 1aac aogelijk wor4en aangebraoht1 uit
sioht naar 4e began• gron4, minder uitsichtmogelijk
he4en op 4• vrije bemel, 

In bet oirkulatie-knooppunt vormt 4e in het midden 
1•111aatate •ohijf ook het optiaoh• m144elpunt, De dag
liobtvoor•i•llinc sal sich hoof4zalcelijk richten op deze 
•ohijf, te 4enken valt aan ••n lantaarn op bet midoen 
van hat 4ak. 
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I n 1 e i d e n d • b e • o h o u w 1 n g 
Van de hier gepreeenteerde uit~r•iding van h•t Van 

Abbemusewa vonat het tentoonatellingegedeelt• het bel~
ri~kste beetanddeal. Het veraoha1'ten van een (11rchitelAlo
nieoh) mediWI ten dienete van de expoeitie van met Dalle 
•ohilderkunet heaft dan ock centraal gestaan in de oin
werpopgave. Op meerdere niveau.'e i• aan dit aapekt uit
werking gegeven1 op het niveau. van de expoaitieruimte 
(in varhouding tot de •ohildarlru.nst), op dat van het lllll-

88Wll (in relatie tot de ezpoaitieruimte) en bovandien bj>~ 
ile ete4ebouwkwl4ig• ldtwvldng van het mueeua. 

Bi~ 4e Yormgeving Yan expaeitinuiaten i8 de ralatie 
tuHc 11rohitektuur ID •ohilderlru.nst Yan belang. In de 
hiatorteohe aohllderltunst ia dese relatie seer innig, 
Soh114ere van sowel gotiek, renaiHanoe, barok di lclaaai
oieme bedienan aioh •••r vaak van arohitektoni•ohe voor
atellingen, daaraee hun kompoaitia'• plsatauUI in ean 
uniYeraeel ka4ar of on4erYerdeluUI in Yereohillen4e 
beeldvlakken of ti~daruiatan, Vooral 4e nrtellande aohil
darkunat heeft •an ...ruohtbare kolxiatantie aet de arohi
tektuur, In de ao4erne •ohilderlnmat OYerhHrHL ••r4•r 
4e iDAli.Yiduele outalltighedan van 4e kunatenaer U.Dl<luaief 
het •igan vakg•bhd Vllll 4e aoh114elicunst). De uohi tekta
niaohe vooratellirla Yerdwl~nt hiaraee srotuUIHla YU bet 
doek, di11 oadat de lJWefte Ull Ha mliYaraeel kd81" en 
ean nrhal.en4 kvaJr:t;er Yan le aohil4•1'1amat op de aoht;er

gron4 sijn geraelr:1:, In tit pro~•kt h uitgepan v'u de 
veran4entellinc 4at 4eH aapektm Ym 4e eoh114arlcwutt 
in 4e huitic• aituatie Yoor rekeaing koaen van het ••4iua 
tentoonatellingt 4• tantoonatellinc ala ka4er an ala n:r
telllng, Hiarin lict hvtm11 ean reohw&llr41ctnc oa Yoar 
de YOnCeYillC YU Hll ao4- tantoanetelUncaruine le 
blik te riahten op 4• lliatoriaoh• aohilderlamat. In het 
ontwerp hHft lit cueaulteercl in 4• lconoepth Yan 4e 
tantoomtelliaceruillt• ala HD nrsaaeling vllll beel4Ylalt· 
ken, Bet etreven near ruillten met ehrlr:e ai"Ohitektoniaohe 
tJ'POloCi• ia dae:rbi~ ale llin4ar nHnl11k beaohouwl, 

Bi~ de uitwerking Y&D deae cedaohte Op het niveau. Yan 
het total• mawa ia Yooral pre4eneerd vanuit 4• bena 

daring door 4e bee.mo- (1.0. de tentoomt•llinge
beaoekezi, Bet bHohft- YU lcumt i• Ha kweatie van 
c•lronoantreerde auulaoht en 'ff&'~ 4aar4oor een oage
Ying aet een intlaa kllnktv, Dit llUk1I de PJIC&Y• hoe de 
Yan bui ten ko .. 114e bHoekv worclt Yoorbereid op de uit
e1n4eli~k• ontaoetirla aet het Jauuotw8111: tot een nsen
lijlt Upekt ven het entwerp, D:l.t hHf't cereaultHr4 in 
em ---twerp ala •an op•-•lc1nc van gabieden die 
van 4e bHoeker ea '81••81114• Ulldaoht varlezigan. Uit
•i114eli:lk b tit i4H uitcewarkt tot op het niveau yan 
4• tm1'ooaatelliJICeraillto, Dau - 4e aohtarliggeD4e 
p4aob.te dat 4e beaoeker 4• aandaoht over 4• tentoon
otellinc aoet lamnell Yer4elan in overeenat811111ing met 
peroooDli~k• intareHen, 

Hetaelf4e idee ia ook uitgew•rkt op het etedebouwlcundige 
nivHa. Bet meeua i• een Yan 4e vele on4er4elen van de 
binnemta4, Ben in het oog apringen4e vormgeving vnn het 
ezterieur ad ela Aoel het g•bou• Yan •i:ln omgeving t• 
oll4eraahei4en - hi•I" al ,_. ta pretentieua •i:ln. In 
plsata da&rYen aijn in het ontwvp een sroot aantal 
Upekteza Yan 4e atetlebouwlamdi&• oageYing Yerwerkt, Hier
mH ia tevena •en wederai:l4•• usisd.latie tueeen museum 
en b1nnenata4 nagestreaf4. De w4g Yan de besoeker naar 
hat oohil4er1:1 aan de mlUI" becint hieraH in feite al 

op atrut t 0rwi:ll 4• atdebouwlamolige omgenng llioh Mg 
tot var in het gebouw lut c•-r4an, 

Bet o~t~.~~ in algeaene sin 
In aekve ain laat het ontwerp •ioh o .. ohrijven ala een 

£HJ8t-tiHer4e ODHllYOlcill& YUi 11Ullen. Het i• daarbij 
4e gehanteard• 87•11-tiek ti• het aanbrencen van geleicle
li~k• overcaacen 1111geli:lk moet aaken en de crate 9at• van 
kosplexiteit in het ontwerp OP aanvaardbare wijae tot 
geld111g moat brencan. 

J:e1111arlcen4 voor h•t ontwerp b dat 4e kraaht erYllll 
Diet i• caaooht in een uiterli:lk• vorm (aoal• een gebouw
t;rpoloci•) - in •• innerli~k• vora, De gehanteerd• 
vo:na laat h•t beate oaaohri~Yell .:la de vSl"iatievorm. 
Bet aentral• "8p1.p d&U'bi~ ia "hat thema". Olll van ••n 
theu ta lamnen •preken aou aan de volgeDde voorwearden 
voldaan 1111eten aij111 het voorlcomen van een aantlll. vaete 
motieven (el-ten) en 4• inachtneai.ng van enk•le 
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vaete hlU'llOmaohe l"B«•l• (plutaincadapl'lllcen), In het 
ontwerp i• 4••• th-tiaohe uit~ 4oorc•••t tot Ull 
hat ninm ven de (bouw1Na41ge) 4etaillering, Biartoe 
•i:ln de hanatnieche regela •t••4a Yercler verfijnd. 

Ben verdere llllenOeri11& in 4e c•-r4i11& vu het 
gebouw is nagaatreef4 a.b.v, ewn 4oelbewuete l"•&Uleri11& 
van 4e dsgliohttoetreding. Hiercloor ontehat de aop
lijkheid om geplaat•t• motieven te alcaentueren, te 
modelleren of juiat te 4eaaterialiaeren, · 

Bij de konetruktieve uitw•rlr:ing la tanalotte onderaooht 
in h ... verra het aogeli~lc ia o• oak el•enta van de 
draagkonatruktie _ ~ , oD4er het h••r••D4• kr&oht-. 
apel, te thematiaeren, De reaultaten Yan dit OD4er.,oek 
zi~n •venwel niet •••r in het ontnrp y~, 

Het moge duideli:lk •i:ln 4at de lliarboven geeohetete be
nadering van het ontwerp vllll wezanlijke invloea ia op 4e 
te volgen ••rkwl~••· Dit maniteateert aioh met name in de 
ta kiezen geleding in niY•au'• en 4e te lullltaren operat1 .. 
nele begripnen, De J10odzealc tot reflekti• over d••• 
aspekten is er made oorsaalc Yan dat het ontwerp voor 
een t!Z'Oot deel ia komen te beataan uit ontwerptheore
tisch onderzoek. 

O n b o u w v a n d e o r e a • n t a t i e 
In hat ontwero gaat het veeleer oa een gekomnoneerct 

organisme (of een org&Dieohe lcompoaltie) dan oa aen 
enlcelvoudig bouwkundig ob~ekt. Hiet alle karaltteriatieken 
van het ontwerp laten •lch even c•maltlceli~k in tekening 
weergeven• tijdsvolgorden, liahtval, textuur Y&D opoer
vlakken. Door 41t all•• wordt het een aoeiliJk• 11ae1c 

het ontwerp in enlcele tekeningen weer te geven. Daarom 
is de nresentatie so opgebouw4 dat •teed• ••n (Of maar 
enlt!&le) karaktari•tieken word en weergegeven. 

De tekeningen 1/200 geven de algemaen geldende ka
rakteriatiaken en sameahangen. De tekeningen 1/100 
Eijn in feite miniaturen, Met inaohtneming van dezeltde 
hanaonisch• rer.ela (gegeven on de tekening van de inner
lijke anmenhang) en dezelfde motieven,ibouwelementen ( 
ta Vinden on de takening van de onbouw van het reper -
toire) is daar telkens een andere probleemstelli11& 
uitgewerkt. Dese nrobleemstellingen zijD uitvloeisels 
van een specifiek programma en/of aituatie~De tekeningen 
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1/20 1P• lloolauolUlt Iii• H11 "lk• (bouwholmiHho) 
11114•1• •• 11nmniHio TUI 4qlioh11 worU IOl'OIU1Hr4. 
Op 4• bltoning 1/10 pail he11 Toonl oa •• oToraioh11 nn 
4• 41Toroo bouw-el-ent• on 4o plaate1ng 4Ul'Yu 11• 
opsiohb TllD olltaar. 

• x' • • • • a A ••• R .... G (11.ic.m.ns 1) 
Do relaUo TUI 4o niwwbouw .. t ai~ll •11e4•bou*1all41go 

• .,.n.nc h h1er ,., ..... 01111- niT-'•• 4811 Tan 4• 
•11• .. boullr:wl41p 111'1~• .. 4et TUI 4• lokaUo. 

Do •Uuailio 1• WOOl'Plft'OJl a.11.T. loJllohnotaUo llo1I 
.. it aus•bl'&ollh -ooringon. o,, •• lokathbltoninc 
n~ ... ~ 11ue•• •• u .... n. bobcruw1np- a 
boplent1nc-ae••'• a.ncogov ... 

Do TOl'llDtwoor41nc ,,_ 4• ete4•bcruwlam41ge ill'l>U•ing 
1• b villllon op pee. )2 Va 45. len DUI' ltlelne too
VHgingon Oil wtielgingg al~ hior DOI hot .... rael4on 
wa&l'll. Zo 1• 4• 'bl'ug over 4e Dom111ol •••r naar ho11 oo•11en 
geleg«. II' wor411 4aaraoo bvOJlO oen .... l'b11141ng c•l•&d 
11ueaon 4• mtreo TUI lo ni ... wl:lo11w on ho11 weitr opni ... w 
onblo11m geb1e4 ron4 .. 9o10Jl8trut. Do 11lll'ltoeraono 
op 4o Sl;ra11waao Di~lt ia eYonoone naar 4• ooetltimi; Ter
plaa11et. De af•lu1111ng Tllll hot aohtorgeblo4 ••t 4• oz,. 
pe41Uo-incanc 11.0 ..... h•11 Stra11uuein4 (mi• pq. o> 
1• seer auamder 1101; etan4 pbraoht 4.a.T. een oTel'kapoing 
t11eeen het kotolhlli• en 4• •XJO•itiovl•11&•l. 

U I t B l L I ii S: B S .l • 9 R R i 9 G ftekonlng 2) 
Do 11111erl1jke •eaenhang 1• teT ... oen af•p1ogeling 

Vllll .. 1nnerl1Jk• •eaenhanc. In het orloriOlll' 1• 4Ho 
Yooral eioht'baar g-.kt door .. go'brll1lauld.ng van 
vereohillen4e &OT•l- on 4akbeltle41ngon. Bii 4e ltouao yan 
dose u11er1alon lie teYene gesoaht naar oYoroonkouton 
aet ho11 u1torliJk YllD h•t ou4• Van Abbe. Deae oyorooa.
ltou1; beetaat aeeetal oolt tueeen 4o 1tlaaon kal>P•n Yan 
.. oudbcruw 1111 4o llllYerklourige aluainiualtappon vm 4• 
niouwbouw. (hot glae van 4• niouwbouw 1• go4ooltoli~k 
tranaparon11/ godoeltol1jk roflektoren4) 
~ tokening 2J1e boven4ien eon llUlllliero Ut11work1ng 

gegoven vim 4e torrein-1nri ohtlng. lk· alUl.lo 1)88sage • 
over do Dommel is ~•n ho11ten vlon4er 'boven 4• boeoho14en 
waterval (vorloop ca 75 cm.). De waterval (ooraoronkeli~k 

on4or 4• 'bl'ug ill ho11 11raooo Wal-Xoie•rell'&oht •••tll 
onip lui•tor - hot plalneo• 4&11 doh h1•r 1ange 
11•14• oOYore uitetrekt. 

Hot boYonunaiah1; multt 4ui4oliik aiahtb&v hoe 4o 
Jliouwbouw lo goloo4 ill gobouwilolm ao11 Hll oigon ltorolt
torieUolc. lo nill al• .. ltotantip "-•a'• to 
on4enohoi4ont 4• t- langworpigo npoeitinlougol8, 
4aartuHonill 4• o•tral• hal, ho11 p&Til~ooll .....,.. 4• 
Do-1 Oil 4o Yior hooll: .. loll, Rot paYilio• Jui•Y .. 11 
(011 4• ttago) two• :funkU•'• on wol 4• ltutillo on 4• 

l••••ul· 
Do hooll:4olon Yoraa 4• oplo••inc TUI aowol illtOl'JlO 

ale ui 11wen41go hooll:YordraaUngon. Door hun 111aateing 
op of ill hoolcOJl •polon .. oan proaillonto rol in 4o 
••-1'41111 T&Jl .... 1 1- ale orl•rieur. ZHr bo
l8Jlgrijlt i• .. •to4obcruldmll4i•• tunlttio TUI hot m14-
oo•toli;llto hoolc4ool (aot 4aoriJl oll4orgobraoht hot 
011on po4iua), Yoor T001lg911&on vllllaf hot S1;ratuuo1Jl4 
•• •oreto konnieaoltlng ••• •• YOOl'pln lOYart hot 
tOY- 4o noo411&1tolijk 11• aohton Yieuolo af•lulUng 
YD laot aahtorgobie4 (ao11 4• tuinon YD 4• Bil4or-
4ijlt1-bobouwing). Yoorte nretorkt h•t &•boll• 
•nk•l• oo .. lokatio Yoorltoaon .. riohtiJll•llt 4• 41a
•onaa1 naar het Sta4hui•oloin on 4o rich111ng van 4o,r 
uarkoere1;rooll: lan&• 4• au14oli;lk• OltlloTlougol. 

IN'fElllB SAllENHANG (toltoningon )A.4) 
De•• botrott vooral 4• tunlttionalo on Yiou•l• relatioTe 

tueem 4o 4ivereo ruilltell of ploltkon binnon hot total• 
koaplox. Do tunkti•'• in 4o niouwbouw •ijn toogoaohr•Y•n 
&all 4o llollrdinahn van hot ruiato-ueOJlehl•ol. Do voor
naameto rolat1•'• lopon 1eJlge 4••• ae•oll. 

In hot ontworp ia TOorehn ill ••ll gowijsido in4eling 
YD hot •ounorralll in 4• ou4bcruw. Do Yarbin41nc nur 
4• niwwl:lollw i• (gHion Tanaf 4o trap) so ltort 
aogeli;llt gehou4en. In hot Jl0or4olii1to 4••1 (waarin YrOe
gor 4• he .. aal. on de Piii naar do niouwbouw) to eOJl 
Toor do be4rijfoYooring lllJlOtigor or4oalng TUI dfp611-
on oxpo41ti•fllnkt1•'• iuancobraoht, Rot oreaal aan 4fp6t
ru.1atoll to bonn4hll 8-0l'ltolijlt ultpbroi4. 11;·, mi4•• 
lijk• holft aat 4aarill 4o workrlliaton Yllll e11af Oil adai
nie1;rathf ooreonHl ati1114oor 4o ltgging 11,0Y, 4• &11118 

botor 4oor he11 publiolt bero11tbaar, Vanuit de gang koat 
men Tia hot knoo11pun' g torocht iu ten11oonatelling•
rulllten. Hot ia Diet JlOdig geaoht oa langa de lijn H:I 
••ll 4ooraanc to aakOJl naor do entree aan het Stratuao
•ill4. De aogeliikho14 hlertoo blijft beataan. 

Do wijao Tan binnonlcou11 op 4• niwwbouw-oarterre 
. (yanaf 4e etraat) 1• enaloog BaA 4o binnenkomat on do 
1 bol-ft .ago T&Jl 4o 0114bouw. Via do mtroe-aa paaseert 
aOJl Hret Hll OYerluifel4o (b1jna tunnel-aohtige) in
gangepartii, vorYolgOJlB eell 4onlcer geho.den entree-hal 
(waar- ati4oling• onigo ontroo-tunktio'e zijn geaitu
Hr4) oa tOJlelotte ••ll in het 4qlioh11 badendo centrale 
ruiato to beroilta, De entrootunlctie'a sijn gohuisvest 
ill hot hook4eel 4. De poeit~ van 4• portier aprinict; 
woinig ill hot 001 aaar 1• nietteain seer strategiach. 

De 'tn)in4ing tueaon de central• hal en de bel-6tage 
van lo Jliouwbo11w 1• ao dirokt aogeli;lk en zonder in 
foito oxuoeitioruimten van 4o nieuwbouw te doorkruiaen. 

De erpoeitioruillton 011 do niwwbouw-oarterre kennen 
HD YorliolltingeniYHU dat veel lager is dan dat in de 
central• hal, De Torb1n41ng tueaen 4eze twee is daarom 
over eell wail langere weg ge4acht. Direkt viaueel kontakt 
tueson bold• ru.1aton 1• vermeden. 

De expoe1t~o-ruiaten in de nieuwbouw zijn met elkaar 
Yor'bon4ell doer ,op sich vrti korto, loonbruggen. Dez• 
kan aen naar believen afaluiten waardoor man tevena 
voraclo14ono tentoonstellingacirouite kan formeren. Ooll 
4• vorbillding aet 4o oudbouw biodt aogelijkhadan tot 
diver•• oircuite. (•1• peg 37 e.v. I 47 a.w.) 

De 4oorganc Jl&OI' ho11 pavilJoen vertoont overeenkomat 
••t 4• paeeage 118.81' 4• oudbouw, o.m. door de splitsing 
Yan de 4oorgange-opening. De in het paviljoen ondergo
braohto leeas&al i• via een etgtrll ocgang (tevens nood
uitganc) apart voor het publiek toegan!Jelijk. 

IfllllRLIJXE SAllENHANG (tekening 5) 
Deso i• in woaen de aleutel tot het gehele ontwerp. 

Zo laat Aot geholo ruimtelijke plan zich omschrijven aan 
d• han4 Yllll eell Yrij oenvoudig assenstelsal. In dit 
etelaol wieeelon btnnen- en buiten"<lssen zich OP konstante 
w1~•• at. Di buiten-asaen vonaen aet elkaar hat stedo
bouwkllndigo ~ooeter. Waar aaaen elkaar snijden le aprake 
van ••ll •P•Oi~i•lt• ruimtolijke karalcterlatiek. Vorechil-
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ien/ avergangen in ruimtel1jke karak~er1st1ek ~ijn wezenliJk 

voor een ontwerp waarin naar een progrBlllllla 1• gestreefd 
van riimten die 011 stark utteenlo11•nde 'tdjsen de aan-
daoht van de besoeker vragen. Bij 9•D• enijpunt van buiten
asean (koUrdtneat in grote letter) bavinden eich &Ytr&-
verte ruimten soals entreeruiate, kantine. Bij een •nij-
punt van binnen-aaaen (koGrdineat in kleine letter) b•
vinden sioh introvert• ruiaten soala ezpoeitieruimten. 

De 11laateing van konatruktieaatllriaal &••ohiedt soda
nig dat van de voorgeateld• aagenwerking ook daadwerke
li jk eprake kan eijn. Hetzelfde geldt ten aanaien van 
wanden die niet tot de draagkonatruktie behoren. 

Van de vereoheiden konatruktie-elementen (al of n1. et 
dragend) i• aanc•sev•n op w•lk• nlaat••n in h•t roo•ter 
•• Jauinen voorkomen. Of •• daadwerkelijk worden geplaatat 
(en eventueel ook hoe) i• een kweetie van uitwarking. Daze 
wijee van notati• sou men l<unnen benoeaen ala •CIJ'oliach). 

D,. relatie tuaaen ruimte en aeteriaal i• hierae• in 

weeen beeohraven. De aepekten van hat (hoofd-)thema 
liggen vast. 

o p B o u • van hat a B P B a t o I a B "(tekening 6) 
In feit• gaat bier oa een verdere verfijning van de 

innerlijke eaaenhang. Konatruktie-elaaenten sijn bier 
weerg•geven ala eaaenatellinc van (mogelijk) 11eerdere 
kolll)ICnenten. Van de koaponentan i• aangegeven hoe de 
poaiti• ia ten oplliohte van de a7ateealijn (ateed• een 
lijn uit hat materiaalrooater van taken.inc 1>· Bij ge
brek 8811 een bater• tera kan aen d••• wij•• van notatie 
beno•en ale •kcntrlQIWltieoh", 

nf •laaenten uit de 4:rae&'conatruktie hebben een eekere 
aate van profllerinc on4argean. De road• vona U.1.:' :,, 
voorbehouden 8811 auntan waartn •1•teealijnen elke&I' 
anijden, De uitaparing in 4e aohijtkoloa dlent allllZ'
Hr&t oa 41 t elaaent HD eleganter aanllien ta gevan. 
De profilerinc van de aohijven lul4 al• aanleidinc dat 
eonder len ingreep le pertoratle t.b,v. de loopbNC
doorganc eatll•tl•oh• problaaen gd.·.Van den pertoratte 
lagen voni, ~eat• an Bh•tlnc so geed al• vast op grand 
van :tunktionele overwegillgen (waaron4er le doorvoel'

aogelljtlleld van grate eohilderijen), De in de eollijf 
ontetane Di• laat aiok ge'bruikea ale 11laatdnpruiata 

vff.11 isola'tiemateria~l &.an dt: b•u t~nzijde of atsluit:ende 

panelen (of deuren) aan de binnezijde, 
De aanalui ting van wand en 011 de eliementen van de draag

konstruktie geschiedt zodanig dat van binnenuit de Volle 
ronding (i.e. de volle breed*•) van het konstruktie-ele
ment zichtbaar blijft. 

De wandelementen laten zich aamengeateld denlcen uit 
meerdere lagan. Al naargelant! de f7aischa en/of funktio
nale noodsaak aanwesig is ken 11en daze lagen aanbrengen. 

De puien zijn saaengesteld uit atalen 11rofielen. De 
nrofielkeuse hangt af van de wijse van aansluiting (al 
of niet vlal<) en hat feit of er binaan- dan wel buiten
b,plating/beglasing wordt toegepaet. De konatruktie van 
de ouien behoeft in horisontale richti'Jde meeste ver-
11tevlg111«. Dearo• aijn de '>Uien vereterkt en oppebouwd 
met horizontal• opbouwregela. Dase gevan in de r,avela 
een verswarilljJ van da horizontal• lijnen te zien. 

Door de aanier van aaneluiting zijn de axnoaitiewanden 
vlal<ken die enigazina aijn lo•gemaakt van en worden om
kaderd door de kolo11111en. 

SEQUBlfZBH (tekeningan 7&8) 
Dase vora van architektoniaohe pesgava is aanp.ewend 

oaidat ean bel8J16rijke kaeakteriett•k van het ontwerp is 
dat de ruimtelljke gewaarworting voor de bezoaker 011 diana 
gang near en 4oor het gebouw zeer geleidelijk verandert, 
Om de verlllldering (evt. gradS:lnt) weer te geven sijn 11et 
•••r vaete regalaaat een aantal door•neden genoman. fevena 
bevinden llioh in dit gaheel enkele gevelaanstchten .• De 
bu.iten-binnen traneiti• aalll<t overigena dael uit van de 
verandel'ina in ruimtelijk• gewaarwordiq en voltrekt zioh 
Via HD groot aantal atappen, 

Bij gltll:rek un HD plotter ia de uU,,.rking van de te
keaingen •umi•r1 eteeda i• de ruiate-ddorenede gegeven 
ta-en aat HD aanllichteen voorliggende rutmte-begrenzinr. 
h prefare•ea!bU~ft aen perepektivi•oh• weergave van het 
gebie4 aohter hat vlak van doorenede, De bedoaling van 
de eequana-tekeninc i• tevena hat zichtbaar maken van 
de l'itmieohe oueenvolging van bepaalde motieven. In bet 
ontw•rp i• bet kleurgebruik (in feit• de opnarvlakteba
handellng) belancri3k bi~ 4Ha aotleven, Dit aapekt wordt 
op e•n apart ex•11laar aan de tekening toegevoegd. 
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Ovarig- laten de •equ-tekanincen •ioh sowel Yllll 

link• Daer raohte ale van beneden near boven lesen (en 
eventueel ook oagakeut.,, De kolll"dinatan ven het ruiate
&Henataleel -lange de besoeker •ich nrplaatet ailjn 
eteede ingetekend. 

I: o • s t a o IC t I a (takaninc 9) 
In exonoaetrie 111in d• belangri~kate ideeln a,b,t, 

· de konetl'llktU wa•raegeven. De total• probl-..tlak 18 
opgHplitn in •en aental toegN11it•te ooaaven. In de 
oploeetngen 1• a••ocllt naer llanAhavinc van een eenheid 
:t.n aaatvoertnc ea Jroutruktie-eluenten, 

De venclleld•na gebouwdelen (waartn de nleuwbouw i• 
geleed) voorllim elk op eigen wijae ln 4e eigen atabili-

• teit, DU aet llitaonderillC van de loopb:ruggen ea de 
reatruiaten (entreehal J en wi••elruiate/atriua R ) 

De ezpo•laug•l• s1in etabiel in 4e lancertclltinc 
doordat beid• beeollildcan over twee windverbanden, telkena 
aan weensijdea van de llal. De betonnen •ohijven maken 
deal uit van d••• lditl4T~en. De •tabilitett ia de 
dwareriohting wordt gewaarborgd door le eobijtkol-. 

De lloekdalensiin hat re8Ul.taat van hat bijeenplaateen 
Yan betonnen •olliiven waarvan de perforatia'• ln elkaare 
optiecll verlen&«en liggan, ·Dase oacler vereohillen4e 
riohtingen geulaatete aollijven waarborgen de etabiliteit 
aede door4at ae d.a.v, een betonnen vloer een elkaar 
lli~n gekoppeld, De kapkonetruktia beetaat llit eea untal 
4ri••ollarnial'9panten, geplaatet on4er twee (onderllng) 
loodrechte riohtingen, De kap bavat hierdoor allebei 4e 
gabouwriclltingen alaaetle de relll&ltante onder 45°. Oii de 
epatkreohten op ta vengen worden trekatavea IUlll&•brao!at, 

Bi~ llet pavtlioea heeft 4a ko1111trulttiave proble ... tel
ling vooral betrekldnc op het aanhl'enan Yen 11itkrecing
ea, 01! de ko11 VIUI hat pavil~oea •pHlde ook nog de opgave 
ea een nranderinc in de gebo11wriohting (aet 45°) in b 
konetrulrUe ta begeleidea, De vloaran die,un twee ot 
drie •ijdan, uittregen sijn •aaance•teld gedaoht utt 
dri•lloakige velden, Deze valden warden dlldcer aaar de 
lane• •ijde (die ... envalt aet ••n •J•t•ealiin) toe, 
tar plaatea van d• •:reteeal13n i• de vloer dik ganoeg 
ea van een 1nkl-1ng van 4e kolo-en •pralte ta dean 
•ijn, Hieraee i• de •tabilitett van de konatruktie een 
fait. De clakliggare ai3n ter plaatea van uitknagingen 
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in twee rtchtingen gelegd tenein4• trrincing te voorko-
11en. OYeriS8DI •S••ft 41t, ge11ien vanuit de r1.cbting van 
de toeganggeven4a loopbrug, aan een e)'llllletr1.aab pl~ond

aansiobt. 
De konatrulcti• van de oentrale bel i• atabiel in de 

langartchting van•eP de ati~theid T&D de aobijtkolo111-
11an in daH rtollting. De kokerliggen zijn in bet 
on4enlak (en eYmltueel ook in bet bovenvlak) atijf ge
maakt. D• atabiliteit in de ender• ricbting wordt verkre
gen door de kolo .. en te koppelen aan de achijtkola1D1Den 
Tan de expovleugela. 

De toepaeaing Tan valnrerkliggera en -p,ordinRen vtndt 
sijn voorna&lllllt• reden aan de op veel plaataen voorto11 .. n
tle beboefb (uit terliobttngakundige overwegingen) aan 
afatUl4 tuaaan dale- en pl~ondvlak. Ook waar sprake is 
van leidingdooneer i• de toepaaainc van de vakwerken 
op sijn plaata, De konat1'lkti• van de entreehal-overkan
ping en de atr1.WBYloer zal, hierop lettend, kunnen wor~en 
aaaengaatall uit gewone maaaiava atalen ligp,era. 

Voor bet in•erieurbeeld ia met name de d•kte van de 
onderranden van de liggen belangrijk. r.eatreefd is 

daarom naar ean volgena een bepaald patro~n verlo"end 
lijnenauel in bet plafondaan•iOht. 

De oulegging van de liggera van central• hal, en
treehal en atriumvloer moet met sorg Reechieden. Zaak 

ia dat de verbindingen niet zodanig star zijn dat hftt 
alsnog noodzakelijk wordt om (beton-)konfltruktie's te 

dilateren. 

BX p OS I! I B V LEU GB Ls· (tekening 10) 

Konoipilring an verliobting van daze twe~ naganoeg 
identiek• gebouwdelen zUn reed• uitvoerig aan de ordA 
s•••eat. Bet interiaur van de expovleugel• heeft een 
intiem karaktar. De acbijtkolommen biedeb een zekere mnte 
van Tiau•l• ~acberminc, doorgangen near buiten zijn 
gaaitueerd on onopvallend• plaataen. D• lichtval zor~t 
voor een serene atmoafeer die door de witte of lir.ht

grijse klaur van de wanden wordt onderateunil. 
Van alle ruimtebegrensingen veatigen de •ande.n in de 

brede traveeln en tuaaen de aohijtkolo,..en in bet ateakat 
de aandacbt ou siob. Palctcren die daarin een rol auelen 
•ijn de plaataing ou loop-/sichtl>jnen an de relatief 

hop llal4erllei4 (l\Ulinanth) tengeTolp Tan nrlicbting 
en ll:laurto11pUaing. Bet .tin 4an ooll: deH nn4an H• de 
boof4aomenten van de tantooutellinc llUllen vonaen. Vim 
4••• wanavlakken •iJn er enlcel• verplaet•'baar (geatippeld 
geteken4). Het al of Diet inaettan van 4He wan4en 
tumct ~Tan II.et g811144el4e aolt.114erijformaat, en daanle• 

4• pngbere kijkatatUl4an an loopll~nen. 
De ruiJltlan tuaaan achijlltolo- in (Mt - in 4• 

amelle traYHllll) lenen doll pad Toor 4• l)laat•iDC nn 
'ritrine'•· Oj de p.:rierre kunnan 4•H Yitrine'•• via laat 
platon4 en ean raupje in de gavel, Hn beaohei4an boe
veelhai4 daglioht ontvaDB&D. 

De 1'14e'a •organ evanaena Toor daglichttoetredin,g Oil 

d• uarterre, lie liolltriolatlng •orgt ervoor dat dit liobt 
Tooral tereoll.tkomt op in 4• Tide geplaat••• ob;tekten. 
lie•• objeltten beTindan •iola op ••n~bld.•e11a11 an atjn daarom 
T&D nr etohtbur. lie l)lekkan in 4e 1'14• betell:- ean 
kleina onlerbreking (apatia) in llet introvert• tentooa
atellingacircuit 011 4• uarterre, Op de ftage behkanan 
de 1'14•'• yooral HD betnvloeding van de loopli3111111. De 
'ride ter pleat•• •an de bal i• met •i;taobotten afgaaet. 
HienaH i• aen aek•r• Mt• van afaobeiling van de bal 
(mat sijn intenaievere verliohting) tot atan4 gebraoht, 

1111 de 11laataan ..ar bet be.d a y:an een o• rau~ -t •a"• ole 

11-4 h.- (in • ea II.) •oorllin ht ans-., la - 1a 
aen aijatrook liUUld• prajek\ieNimte, 

PYSJKA IXPOVLIOGIL (tekaningan 11A12) 

Op deH telraningan i• aengegnen aat nU:e bo11.tecla.
niaoll.e middelen de reaultatan van 4e Uohthobni•cll• 
uitnrldng in •hrieal 011sioht atjn uitgewe~. Door 
4Ha uitwerld.ng td.jn ll:leina veran4ering t.o.v. 4•' eitu
ath in 4• experi-'Hrmaquetta opgatretan, •• invloed 
4aanan op de tagliollttranamis•i• ia aohter ni•t so groot. 

De bier geureaant••ll'4• 0111oning.n betell:-·ean. 
gaToll'larl ata4i1111 in aan langdurig 'PrGCH van afalallking 
t.o.T, 4• maqllettevorm. 

Ian ••HDlUka aoadzaall: waa Hn miniul• dikta van de 
dakbuid. Dit l•i4de tot lie keu•a voor aandnchuanelan 
Tan ataalplaat op HD ltern van kunatetofaohuim. 

Hat tranaparante dHl 'ru 4• hkbe4•1dd»c i• van kuut
atota bet betreft bier apeoillal voor hat projekt te vel'-

79 

vaar41gan 4a&liohtkoepela. Hat gaat 4aarbi;t om mo•n 250 
atuka. Riet- tranaparame valten Ten 4• dekhuid worden 
uitgeToerl in aluoobond-!llatan die nen dik ai;tn ale de 
~van de taglicbtkoepela. Aluoobondpleten sijn 
san4wichpanalan van fiinhrdun aluminium op aen kern 
van pol1-•tbJ'leen. 

Ben njtd.&inc t.o.v. 4e maquatte ia bet aohterwege 
laten van de liobtopening in de nok. Wel ia ervoor r.e
sorgd lat 4• nolt-prdingaclloep voldoende wordt eenge
li ollt oa llet l)latond-aanatobt Diet te verstoren. 

De linlnatmatige verltohting i• Diet verder utteewerkt, 
•el i• de elaataing 4i• bet aeeat voor de hand ligt 
aana•sevan. 

Uit em oogwnt van onlerhoud is de dakhuid zo f':lad 
.. geli~k gallouden. lonwerende roosters worden er ntet 
meer aangabraoht. Door de mini-le omvang van da licht
opvang is 4• zonlicbttranamtaaie tamelijk gering. Een 
verdere redukti• tree4t on door in bet somerseisoen aen 
de binnanzijden lam•tlenrooatera te inatalleren. Hier
••• woll'lt bovmdian •en verlaging van 4e bemelfaktor 
(an daermee de verliobtingaaterkt•) op de wanden be
reilct, 

De refiekterende •1jde van de gordingechoepen ta zo 
wit mogelijk maar niet •Pi•g•lend retlekterend, De 
keersijde ,•elk• tevana geluidabtlorberend ia, ia p,rija. 
De preoieae -erd• van de reflektiekolffioi•nt van df>Z" 
grijatint 1• een kompromi• tuaaen twee aanekten' ener
•ijda de •ans daze donker te bouden om geen apiegeling 
t• krijgen op aohilderijen aan de wand, and•rzijda de 
belloette aan een VIJldoende boog in•er-reflektie aendeel 
in de verlicllting oo de •and. 

De verlaginc van bet plafond boven een vide heeft 
bebalve architektoniaobe ook verlichtingakundige mo
tieven. Daze si;tn aangegeven op tekening 12. Hat effekt 
ven de rooetera afson4erlijk i• ••liewear beechAiden, 

.teaaaen genomen bJeden ze voldoende reaultaat, 

0 B If ! B A L B H A L ( tekening I H 
Van de oentrale bal •ijn de kontouren voornamelijk 

beoaald door wanden en draagkonatrukti• van de exoo
vleugela, Niettemin 1• de hal van voldoende gewicht 
V910a aen aigen draagkonatruktie, Deze konatruktie i• 
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geplaatst in overeenstemrr.ing met de ruimte-assen. 
Waar de vide van de expovleugel begint zorgen de 
konstruktie-sohijven voor de gewenete aksentuering 
van bet eigen volume van de hal. In de andere riohting 
voorzian de •ohijven in een en1gaz1ne majeetueuze flanlt

ering van de dwara-ae. De achijven zijn uitgevoerd ala 
vakwerken. De kolo1111chijven van de expovleugela blijven 
in het sicht. Wal zijn de vakwerken tot op oa. 4 meter 
hoogte van een hekleding voorsian. Dit ollldat bier aprake 
is van aan aohtergrond van tentoongeatelde altulptuur, 

De hoogte van hat plafond ligt nauwkeurig vaat op 
grond van verlichtingakundige over-.egingen, ( zie oag 70 
e.v. ). 

De wandbehandeling ia gertcht op hat veraohatten van 
een •gale aohtergron« t.b. v. altulptuur an plaatteken. 
Daaroa ia (rondo• hat oentrale Yierkant) uitaluitend 
betonateen toegepaat (geen geakaentuaerda voegenl). 
Hatzeltda geldt t.a.v. de apeoia1a op de entree-aa 
geplaatata wand. 

P Y S I I: A B A L ( hll:ening 14) 
De verliohting van altulptuur en plaatiekan komt erop 

neer dat er ateeda •an ll:oabtnatia optreedt van aen 
doainanta an •an aell:ondanta 11ohtbun4al. Daarbij ta er 
uitaraa:nl ook nog lioht aflcoaatig van inter-retlltkt••· 
De liohtbundela i.a.lden ook ingetall:en4 ltunnen llijn in 
tlll:enin,c 13. fekening 14 lut vooral •hn aat walka 
bouwkun41ge aiddalen la baoog4e transat.aaia llijn 'bealag 
ll:rijgt. Daarbij batakan4a ••t -· de ll:onatrutie van 
de raampartij aan aoailijke ougava waarvan le ooloaein,c 
ia geaoobt in varataviBan4• oPbouWl"agela an atijl•n 
Welke tavena Illa dagllijlan tun&•nn. 

(takanin,c 15) 
De hoakdalan ataan vollelig in 11-t van de oirkulatie. 

o" de 6tage ft1'l8an .. •DNlk•la in tantoo1111telli11C9olrouit•1 
an aogan da.aroa so weinig aogelijk atle141n,c &av•. J>aar
toa aljn le optiaoha varbinlingan so galtonoentraerll aoge• 
lijk galloulan. De ruistelijll:e ••-r41ng beparkt llioh 
in aerate inatantie tot in elkaara Yarlengda liggan4a 
boogvorilip •ohijfpa~oratta •a. !ra-ppen an littan llijn 
ingepaat in lit ruistalijke beal4. 

De verliohtin,c ia •aer spear-. De twee lakY-tara 

ner hoekdeel (op bet zuidonsten en bet noordwaaten) eorgen 
ervoor dat vonrnaaelljk de betonnen ecbijven enigallina 
worden aangeltcht. De ~uien zijn tamelijk donker, made 
door het kleurgebruik. Vensters in de gavels zijn in feite 
alleen op de narterra gewenst, Hat uitsicht vannf dP. 
•tac• richt aioh dan OP de beatrattng. 

PAVILJOBN (tekening 16) 

Hat oaviljoen ta vooral het reaultaat van :'ltedebouw
kundige overwegingen (cie pag 41). De architektonische 
probleemstelling voor de architektoniache uitwerking 
kent een groot aantal tacetten1 
- Het oploeetn van een inwendige hoekverdraaiing ter 

plaatee van D (alleen op de ftage). 
- De via de kantine lopende route naar de le .. ao:aal 
- De uttkragi114en boven hat .. ter van de Dommel 
- De geringe breedte van de gabouwmaaaa. Hierdoor 

liggen alla rutaten al gauw IUUlr noor4-of z11i4/1:evel. 
Mat name het lll"osrasmna aan doorgaana inpandif.• 
tunlcti•'• (toiletten, fuatruiate, restaurantkeuken) 
,.at, vanwege het grote volume, in dit ousicht oroblenen. 

- De ligging van aen onenbare trap aan de voorzijde. 
- Hat atreven oa •oveel aogelijk gebruik ta aaken van 

thematiaob aateriaal. 
- De behoafte ... vartill:ale llll:aenten in de noordp;••vel 

(an daara•• aanaluiting bij de StratW1UJeind-bebouw1ng) 
U~teindalijk geett tekening 16 voor al deH geatelde 
urobleaen •an oploaaing. Hat apel aat de ruimte-aaaen 
haatt een na4er• Yartijniiic ondergaan. SJ111111•tr1e•n laten 
llioh tot in de toiletten nog gewe.arworden. Da karakteria
tlaka pal vertikala liohtval in la overgangsgebieden ia 
aangewand voor de verliohtii>g van reep. de toiletten en 
da ruiste tuaaen de bo•kenlcaaten, bij de l~enaal. 
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