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I INLEIDING
 Vanaf begin 20ste eeuw hebben onderzoeken 
uitgewezen dat de interesse van bezoekers in exposi-
ties afneemt naarmate hun bezoek aan een museum 
vordert. Een goed voorbeeld hiervan is het onderzoek 
van Marcellini en Jenssen (1988). Zij observeerden het 
gedrag van bezoekers in een reptielenmuseum en gaven 
de verschillende exposities een label. Hun conclusie was 
“In een normale stroom door het museum, exposities A-E 
waren interessanter en behielden de aandacht van bezoek-
ers langer dan de gebieden D-F. De stroom van bezoekers 
oomdraaien had echter als gevolg dat de situatie omge-
keerd was. Bezoekers bleven langer hangen bij het gebied 
D-F en vonden dit ook interessanter dan A-E.” (cited by 
Davey, 2005)
 Dit wordt toegeschreven aan het algemene be-
grip ‘museummoeheid’. Een breed begrip waarvan Ga-
reth Davey in zijn artikel ‘What is Museum Fatigue?’ 
een aantal kenmerken geeft :

“1 Het traditionele beeld van museummoeheid is dat 
de interesse van bezoekers wegebt naarmate het bezoek 
vordert. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat interesse een 
hoog is voor de eerste 30 minuten van het bezoek, waarna 
het afneemt.
2 Een tweede patroon is dat de interesse van bezoekers 
afneemt in kleine ruimtes waarbij veel displays elkaar 
opvolgen.

3 De verandering in gedrag wat museummoe persoon 
kenmerkt zijn relatief snel door de xposities bewegen 
zonder pauze te nemen en een selectievere houding t.o.v. 
de expositistukken.
4 Patronen van museummoeheid zijn in het algemeen 
constant en voorspelbaar binnen een instituut en het con-
cept is algemeen zichtbaar binnen verschillende musea.”

 Het is belangrijk om bij het ontwerp van een 
museum rekening te houden met dit fenomeen. Het is 
echter een zeer breed begrip en er is nog niet veel studie 
gedaan naar de relatie tussen architectuur en museum-
moeheid, gekoppeld aan de doelgroep. Het gedrag van 
bezoekers wordt vaak gekoppeld aan de eigenschappen 
van een expositie. Voorbeelden hiervan zijn de studies 
“Deadly sins revisited: A review of the exhibit label litera-
ture.” (1989) en “Th e eff ects of gallery changes on visitor 
behavior.” (1993) van Stephen Bitgood.
 Om te voorkomen dat dit afstudeerwerk een 
psychologische studie wordt waarbij de relatie tussen 
het gedrag van museumbezoekers en architectonische 
elementen wordt onderzicht, zijn een tweetal aspecten 
gekozen waarvan beweerd wordt dat deze een positieve 
invloed hebben op het gedrag van de museumbezoek-
ers. Het eerste aspect is toepassen van de afwisseling tus-
sen expositieruimtes en rustpunten die in relatie staan 
met de omgeving. (Davey, 2005) Het tweede aspect is 
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de afwisseling tussen verschillende lichtsituaties binnen 
het gebouw.  (Rea, 1995). Hierbij moet wel direct aange-
geven worden dat er geen onderliggende emperische 
studie is voor de invloed van de ontwerpbeslissingen op 
het gedrag van de bezoekers binnen het museum.
 Een voorbeeld waarbij licht, ruspunten en de 
omgeving invloed hebben gehad op het ontwerp is bij 
het gemeentemuseum in Den Haag. :
 “Van Gelder en Berlage wilden voorkomen dat 
bezoekers in het grote museum fysiek of geestelijk over-
vermoeid zouden raken. Daarom bracht Berlage afwis-
seling aan in zaalgrootte en zaalvorm. Een gevoel van 
verveling en vermoeidheid door het ervaren van een-
vormigheid wordt hiermee voorkomen. [...] Een andere 
vorm van afwisseling is gevonden in de uitzichten naar 
buiten. Op veel plaatsen bood Berlage de bezoeker de 
gelegenheid tot zitten en rusten.” 

(www.gemeentemuseum.nl, 2011)

 Dus dit verslag zal niet zo zeer gaan over muse-
ummoeheid op zichzelf, maar over routing gekoppeld 
aan de relatie met de omgeving en de ervaring van ver-
schillende lichtsituaties binnen het gebouw. Belangrijke 
vragen die daarbij beantwoord moeten worden zijn:

 

 - Wat zijn de karakteristieken van de omgeving?
  
 - Hoe kan de omgeving bijdragen aan de 
 beleving van het museum?
 
 - Hoe ervaart de mens licht?

 - Hoe ervaart de mens afwisseling van licht?

 - Welke afwisselingen zijn comfortabel?

 - Wat voor licht is wenselijk in het museum?
 
 - Welke instrumenten heeft  de ontwerper om  
 het licht te beïnvloeden?
 
 - Welke instrumenten heeft  de ontwerper om  
 het ontwerp te testen?

 Tot slot zal een overzicht van het afstu-
deerontwerp worden gegeven waarbij de opgedaande 
kennis is toegepast en geïmplementeerd.
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II LOCATIE

 Gegeven bij de afstudeeropdracht is dat het 
ontwerp zich moet bevinden op Heijplaat. Heijplaat is 
een havengebied in Rotterdam. Binnen dit gebied mag 
een kavel gekozen worden waar het gebouw, in mijn 
geval een museum, moet komen te staan. 
 Hierbij wordt voornamelijk gelet op de karak-
teristieken van het gebied.  Is er nog vrije ruimte of 
moet bestaande bebouwing weiken voor het museum? 
Wat zijn vervolgens de karakteristieken van deze kavel? 
Deze karakteristieken hebben invloed op routing door 
het museum en de daaraan gerelateerde vorm.

II.I ACHTERGRONDINFROMATIE HEIJPLAAT

 Heijplaat is een havengebied wat voornamelijk 
is gekarakteriseerd door de Roterdamsche Droogdok 
Maatschappij (RDM), welk in 1902 is opgericht als 
voortzetting van Maatschappij de Maas. Vanwege de 
afgelegen locatie van Heijploaat werd op initiatief van 
RDM woning gebouwd in de directe omgeving. In 1914 
ontwierp de Amsterdamse architect H.A.J. Baander een 
tuindorp van 307 woningen. Na de Tweede Wereldoor-
log werd er een nieuwbouwwijk toegevoegd en groeide 
de tuindorp uit tot 900 woningen.
 Inmiddels was het RDM terrein uitgegroeid 

tot ongeveer 40 hectaren en was het één van de groot-
ste werven in Europa. Zo was het ondermeer bekend 
als bouwplaats van het stoomschip ‘Rotterdam’ uit de 
Holland-Amerika Lijn. De scheepsbouw kwam echter 
aan het einde van de jaren vijft ig in de problemen, dus 
ging RDM zich richten op de defensie-industrie en de 
off shore- en energiesector.
 Na diverse fusies werd RDM onderdeel van 
scheepsbouwbedrijf Rijn-Schelde-Verolme (RSV), 
maar deze ging in 1983 failliet waardoor 1370 mensen 
werkloos werden. Veel van de werknemers woonden 
toen nog in het tuindorp. Een deel van het RSV-con-
cern werd opgekocht door de overheid en later weer 
verkocht, waarna het werd omgedoopt tot RDM Tech-
nology. Vanaf dat moment werden er onderzeeërs ge-
bouwd, maar ook deze tak hield niet lang stand. In de 
jaren negentig moest RDM de deuren sluiten.
 Het RDM-terrein, gebouwen, Quarantainege-
bied en het tuindorp Heijplaat worden samen gezien als 
een havengebied met hoge cultuurhistorische waarde. 
De meeste gebouwen zijn echter niet meer in gebruik 
en het tuindorp is in aanzien achteruitgegaan. De leven-
digheid is verdwenen en men is druk bezig met nieuwe 
initiatieven om de leefb aarheid van het gebied te ver-
groten.
 Één van de initiatieven is de totstandkoming 
van RDM Campus door samenwerking van  het Albeda 
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locatie innovation dock

fi g 2.1 (1)loods voor scheepsbouw fi g 2.2 (2)quarantaine-eiland

fi g 2.3 (3)dokfi g 2.4 Rotterdam Heijplaat
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College, Hogeschool Rotterdam en het Havenbedrijf 
Rotterdam. Onder RDM Campus vallen de gebouwen 
rond de Dokhaven. De machinehal is omgedoopt tot 
Innovation Dock met werkplaatsen en klaslokalen en 
in het voormalig RDM hoofdgebouw huist de kantine, 
aula, administratie en ateliers voor het ontwerponder-
wijs.
 De RDM-Campus moet aangevuld worden met 
innovatieve bedrijvigheid, terwijl het gebied rondom de 
Heijsehaven een recreatiegebied met jachtbouw wordt. 
De toekomstige functie van het quarantaineterrein 
wordt bestempeld met ‘creatieve bedrijvigheid in een 
parkachtige omgeving’. (Bron gebiedsplan_RDM) Deze 
functies moeten plaatsvinden zonder het karakter (en de 
daaraan gerelateerde gebouwen) van het RDM-terrein 
te verwaarlozen. Het slopen van een van de gebouwen is 
in mijn ogen dan ook geen optie. Althans niet één van 
toegevoegde waarde, want er is immers nog ruimte ge-
noeg om een gebouw (zoals bijvoorbeeld een museum) 
toe te voegen.
 Ondertussen zijn er ook plannen om het dorp 
op de Heijplaat te herstructureren. Vorig jaar is men ge-
start met de sloop van ongeveer 500 woningen op Hei-
jplaat, waar nieuwbouwwoningen moeten komen. Het 
nieuwe gedeelte krijgt tevens een cluster van voorzie-
ningen met o.a. een basisschool, sportzaal en een super-
markt. Daarnaast wordt er een appartementencomplex 

met 58 woningen gebouwd die ook onderdak biedt aan 
een apotheek, thuiszorg, huisarts en een fysiotherapeut. 

II.II ONTSLUITING

 Ontsluiting is voor elk gebouw belangrijk, 
maar met name voor gebouw wat toeristen als groot-
ste doelgroep heeft  is openbaar vervoer en de relatie tot 
omliggende musea van belang. Zo kent Rotterdam een 
museumpark waar de Kunsthal, het Natuurhistorisch 
Museum, het Boijmans Van Beuningen en het Neder-
lands Architectuurinstituut staan. Vanuit het centrum 
zijn deze musea makkelijk te voet, metro of tram te be-
reiken.
 De Heijplaat is enigszins afgelegen, wat vroeger 
ook de reden is geweest om het tuindorp de Heijplaat 
aan te leggen. Desondanks blijft  het gebied niet mak-
kelijk te bereiken vanuit het stadscentrum. De beste 
ontsluiting is die via de snelweg en ook vaart er een 
veerboot vanaf de Erasmusbrug naar de RDM-Campus. 
Beide opties zijn niet echt praktisch wanneer men bi-
jvoorbeeld vanaf station Rotterdam Centraal komt. 
Zodoende is er besloten om één van de metrolijnen te 
verlengen en een bovengrondse lightrail aan te leggen. 
Deze lightrail verbindt de verschillende schiereilanden 
van het havengebied. Hierdoor is het mogelijk om de 
Heijplaat sneller en met meer regelmaat te bereiken.



ROTTERDAM
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fi g 2.5 overzichtskaart Rotterdam
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fi g 2.5 uitzicht maast

fi g 2.5 aansluiting bestaande bebouwing

fi g 2.6 dynamiek maas

fi g 2.6 zichtlijn maas
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II.III KARAKTERISTIEKEN LOCATIE

 De locatie van het museum is direct aan de 
maas. De kracht van deze verkeersroute langs het 
gebouw is de relatie tussen de statische inhoud van 
het gebouw, de expositiestukken, en de dynamiek 
van het water en het verkeer. Er komen voor-
namelijke binnenvaartschepen langs die op weg 
zijn van/naar de maastvlakte. Maar met een beetje 
geluk tref je er een enorm cruiseschip of zeewaardig 
containerschip op een luttele tiental meters afstand. 
Daarnaast kan het gebouw een scheiding vormen 
tussen het industriële gebied en het rustieke van het 
quarantaine-eiland en het lange zicht over de maas.
 De dynamiek van het water, het zicht op 
quarantaine-eilend en over de maas én de referentie 
naar het industriële karakter van het gebied kunnen 
bijdragen aan afwisseling binnen de routing door 
het museum. Hierbij kan de bezoeker rust inlassen 
en zo de concentratiecapaciteit ‘opladen’...



fi g 2.10 routing met zichtpunten

fi g 2.7
aansluiting bestaande
bebouwing

fi g 2.8
dynamiek maas

fi g 2.9
uitzicht maas
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 Dat de afwisseling tussen expositieruimte, zicht 
naar buiten en rustpunten binnen het te ontwerpen mu-
seum bijdragen aan een betere concentratie is niet te be-
wijzen. Daarom zal in dit hoofdstuk kort het Fondation 
Beyeler museum besproken worden. Deze heb ik i.v.m. 
het afstuderen bezocht en ik kan stellen dat de relatie 
met de omgeving een positieve invloed op mijn muse-
umbezoek heeft  gehad.

III.I FONDATION BEYELER MUSEUM

 Het Fondation Beyeler Museum ligt langs de 
hoofdweg van Riehen. Riehen kan beschouwd worden 
als een wijk van Basel en heeft  over de hoofdweg ook 
een tramlijn lopen die in verbinding staat met het stad-
scentrum. Het gebied waarop het museum staat is ge-
schonken door de bevolking van Riehen en grenst dus 
aan de ene kant aan een drukke weg, aan de andere kant 
is er een ruime kilometer rust van grasvelden waarna je 
uitkijkt op Weil am Rhein.
 Één van de eerste dingen die opvalt aan het Mu-
seum is de lange muur langs de weg. Deze muur func-
tioneert als grens tussen drukte en museale rust. Aan 
het begin van de museumtuin komt men het terrein op 
waarna drie enorme raamopeningen van ruim 8 x 4 m2 
je uitnodigen richting het gebouw. Vervolgens loop je 
langs de muur een halve verdieping naar beneden het 

gebouw binnen. In deze muur zitten de voorzieningen 
voor de bezoeker: garderobe, toiletten, balie, winkel en 
kaartenverkoop.
 Wat daarna opvalt is de rust die de rest van het 
gebouw uitstraalt. Een geavanceerde dakopbouw zorgt 
voor een egale diff use gloed van daglicht wat over de 
collectie heen valt. Sommige expositiestukken zijn extra 
verlicht, maar het plafond is vernuft ig opgebouwd waar-
door de lampen geen stoorzender in het rustige blikveld 
zijn.
 Renzo Piano heeft  de ruimtes van het museum, 
net zoals bij de Menil Collection Museum dienend ge-
maakt aan de expositiestukken. Hierdoor kan het mu-
seum erg sober overkomen en museummoeheid vat op 
de bezoeker krijgen. Voor de afwisseling zijn er openin-
gen in de gevel aangebracht waardoor de bezoeker tus-
sen de ruimtes door even de afl eiding van het glooiende 
landschap heeft . De bezoeker vindt ook een rustpunt 
met banken langs de gevel die aan het landschap grenst. 
Helaas was dit gedeelte tijdens mijn bezoek afgesloten 
omdat er een nieuwe collectie geplaatst werd.

III PRECEDENT



fi g 3.2 expositieruimte Fondation Beyeler Museumfi g 3.1 plattegrond met zichtlijnen Fondation Beyeler Museum

fi g 3.1 voorzijde Fondation Beyeler Museum
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 In een museum kan wel gesteld worden dat licht 
het belangrijkste onderdeel is. De expositiestukken en 
de expositieruimte moeten zo belicht worden dat het de 
aandacht van de bezoeker houdt zonder dat deze hinder 
ondervindt. Bij het belichten binnen een museum moet 
op veel dingen gelet worden. Hoeveel licht is er mini-
maal nodig? Wat zijn de maximale overgangen tussen 
lichtintesiteiten? Hoe moet een object belicht worden 
voor een helder beeld? Welke lichtverhoudingen zorgen 
voor verblinding? In welke mate beschadigd licht de ex-
positistukken? Welke kleurfrequenties straalt een lamp 
uit?
 In dit hoofdstuk ga ik voornamelijk in op de 
vraagstukken van het licht die betrekking hebben op 
het comfort van de bezoeker. Het uitgangspunt van het 
ontwerp is dat er verschillende lichtsituaties worden 
gecreeërd om zo de bezoeker actief te houden. “Er wordt 
aangenomen dat hoge contrasten van licht en donker 
spanning en drama produceren; algehele zachte verlichting 
en pastel kleuren creëren ontspanning. Beide toepassingen 
in extremen kunnen leiden naar vermoeidheid of verve-
len, terwijl de variatie kan leiden tot verhoogde interesse.” 
(Rea, 1995) Overgangen spelen dus een belangrijke rol. 
Hierbij wordt gekeken naar de minimale lichtintensiteit, 
contrasten en het adaptieve vermogen van het menselijk 
oog om overgangen tussen lichtsituaties zonder hinder 
te ondervinden.

IV.I HET MENSELIJK OOG

 De mens neemt licht waar door een vlak dat 
licht weerkaatst in de richting van ons oog. Kleur- en 
helderheidsverschillen tussen de verschillende vlakken 
zorgen ervoor dat wij ons kunnen oriënteren. Voor dif-
fuus weerkaatstende vlakken geldt als volgt:

L = (r • E) / π

L = cd/m2

r = de reflectiecoëfficiënt
E = de verlichtingssterkte in lux

 Het menselijke oog heeft de capaciteit om on-
geveer tussen de 0,000001 en de 10.000.000 cd/m2 waar 
te nemen. Om dit enorme bereik op te vangen en be-
schadiging van het oog te voorkomen zijn er een dri-

IV LICHT

fi g 4.1 doorsnede van het oog
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etal mechanismes. Ten eerste is er de pupil die in een 
verhouding van 1:30 meer of minder licht kan toelaten 
tot het oog. De samentrekken van de iris die leidt tot 
het vernauwen van de pupil is ongeveer 0,3 seconden , 
terwijl de omgekeerde weg ongeveer 1,5 seconden du-
urt. Het tweede mechanisme kan toegeschreven worden 
aan de hersenen die een overgang van 2 tot 3 log kun-
nen verwerken. Dit wordt neurale adaptatie genoemd 
en vindt plaats in minder dan 200 milliseconde. Dit is 
de reden dat we de meeste verlichte ruimtes in één oo-
gopslag kunnen waarnemen. Het derde mechanisme is 
een chemische reactie waarbij de samenstelling van het 
netvliesveranderd waardoor deze gevoeliger wordt voor 
licht. Hierdoor is het mogelijk om ook in donkere situ-
aties te kunnen oriënteren. Dit geldt voor lichtsituaties 
ongeveer onder de 0,001 cd/m2. Hiervoor geldt wel dat 
kleuren niet meer waarneembaar zijn en ook de die-
ptewerking d.m.v. contrasten komt te vervallen. Boven-
dien kan het 15 tot 60 minuten duren voordat het oog is 
aangepast aan de gegeven lichtsituatie. (Boyce, 2003)
 Om te voorkomen dat de bezoeker teintalle mi-
nuten moet wachten voordat het zicht in een te donkere 
of te lichte ruimte is hersteld, moeten een aantal eisen 
voor de luminantie opgesteld worden. In Fig. 4.2 is een 
overzicht gegeven welke onderdelen van het chemische 
mechanisme actief zijn zijn bij een bepaalde luminantie.
 In geval van het fotopische gebied kan het 

slechts enkele minuten duren voordat het zicht is aange-
past. Overgang naar en binnen het mesotopische gebied 
duren ongeveer 15 minuten en bij het scotopische geb 
ied 60 minuten of langer. Het is dus van belang om de 
luminantie binnen het museum op het fotopische niveau 
te houden, welk ongeveer op 3d/m2 begint.

104 cd/m2 > luminantie > 100,5 cd/m2 (fotopisch gebied)

fi g 4.2 overzicht werking oog
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 Vervolgens zijn contrasten die binnen het 
zichtsveld maar ook bij overgangen tussen exposit-
ieruimtes plaatsvinden van groot belang. Zoals al ee-
rder is aangegeven kan het oog luminanatieverschillen 
van ongeveer 2 tot 3 log units waarnemen binnen 200 
milliseconde. Dit is echter een vrij globale benadering 
voor de contrastverschillen in een ruimte. Er zijn ook 
verhoudingen voor de contrastverschillen binnnen het 
gezichtsveld, welke in één oogopslag gezien kunnen 
worden. Deze staan in relatie tot de subjectieve beleving 
in tabel 4.1.

LUMINANTIE
VERHOUDING

SUBJECTIEVE BELEVING 
VAN HET CONTRAST

1-1 GEEN
1-3 GOED ZICHTBAAR

1-10 GROOT
1-30 TE HOOG

1-100 VEEL TE HOOG

IV.II AFWISSELING VAN LICHTSITUATIES

 Over het algemeen wordt er onderscheid ge-
maakt in twee lichttypen: direct en diffuus licht. Direct 
licht is gericht licht op bijvoorbeeld een expositieobject 
en diffuus licht wordt vooral veroorzaakt door egaal 
spreidende lampen of diffuus reflecterende oppervlak-

tes. Binnen direct en diffuus licht kan er nog sprake 
zijn van hoge en lage contrasten, zoals hierboven be-
schreven. Hoge contrasten kunnen spanning en drama 
oproepen terwijl diffuuse ruimtes in pastelkleuren rust 
geven.
 In dit ontwerp wordt alleen diffuus licht behan-
deld. Gedurende het ontwerp zijn verschillende refer-
enties gezocht met van diffuuse ruimtes met lage con-
trasten die dienen voor expositiezalen (zie bijlage 1) én 
van ruimtes waarbij een dramatisch effect gegenereerd 
wordt (zie bijlage 2).
 Gerelateerd aan hoofdstuk IV.I is geconcludeerd 
dat de ruimtes met het dramatische effect een lichtin-
ensiteit (E) van minimaal 50 lux moeten hebben. Mocht 
de ruimte dan wanden hebben van oud wit pleisterwerk 
met een reflectiecoëfficiënt van 0,30 (zie tabel 4.2) dan 
is de luminantie 3,15 cd/m2. Wat voldoet aan de eis om 
het oog binnen het fotopische gebied te laten opereren.
 

MATERIAAL REFLECTIECOËFFICIËNT
wit pleisterwerk, nieuw 0,70 - 0,80
wit pleisterwerk, oud 0,30 - 0,60

beton, nieuw 0,40 - 0,50
beton, oud 0,05 - 0,15

baksteen, nieuw 0,10 - 0,30
baksteen, oud 0,05 - 0,15

tabel 4.1: luminantieverhouding

tabel 4.2: refl ectiecoëffi  ciënt
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 Deze ‘dramatische’ ruimtes zijn er om spanning 
op te roepen en de bezoeker afwisseling te geven. Over 
het algemaan zal de bezoeker zich niet lang binnen deze 
ruimte begeven. Zodoende zal ik niet veel waarde hech-
ten aan de subjectieve beleving van het contrast, maar 
slechts letten op verblinding. Verblinding is in geen op-
zichten een aangename situatie. Aan de hand van een 
grafiek van Boyce (fig 4.3) kan vanuit een gemiddeld lu-
minantieniveau bepaald worden welke andere luminan-
ties als verblindend of als donker worden ervaren. Hier 
zal later in het ontwerp op teruggekomen worden.

 Voor de expositiezalen met diffuus licht en een 
laag contrast gelden andere eisen. De lichtintensiteit 
moet ongeveer 300 lux zijn en een constante waarde 
hebben. “[...] een systeem dat de verlichting binnen op een 
basisniveau moet houden moet voortuderend en onopval-
lend worden aangepast.” (Thomson, 1986) Dit houdt in 
dat bij gebruik van daglicht de inval gereguleerd moet 
worden met zonwering. Wanneer zonlicht niet vol-
doende is om een niveau van 300 lux te bereiken moet 
deze aangevuld worden met kunstlicht. 

IV.III KUNSTLICHT

 Kunstlicht is vooral om het onvoldoende dagli-
cht aan te vullen wanneer nodig. Bij de ´dramatische´ 
ruimtes houdt dat in dat het kunstlicht aangaat wan-
neer de lichtintensiteit onder de 50 lux komt. De exposi-
tiezalen worden bijgelicht onder de 300 lux. Hoeveel % 
van het jaar dit nodig is kan eenvoudig aan de hand van 
een grafiek en het simulatieprogramma Diva for Rhino 
worden bepaald.
 Met Diva for Rhino kan de daglichtfactor bin-
nen een ruimte worden bepaald.  Aan de hand van de 
daglichtfactor kan bepaald worden hoeveel van het da-
glicht onder normale omstandigheden de ruimte bin-
nenkomrt. Stel dat er buiten 10.000 lux is, dan moet de 
daglichtfactor minimaal 3 % zijn om deze waarde te be-

tabel 4.3: contrast luminantie
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reiken. De globale berekening van de daglichtfactor is 
als volgt:

d = dh + de + di 

d = daglichtfactor
dh = de hemelcomponent zonder glasverliezen
de = de externe reflectiecomponent zonder glas- 
 verliezen
di = de interne reflectiecomponenten

Voorbeeld met Diva for Rhino:

 De expositieruimte die hierbij als voorbeeld 
genomen is heeft een gemiddelde daglichtfactor van 
15,6 (fig 4.5; fig 4.6). De lichtintensiteit moet minimaal 
300 lux zijn dus. In dat geval moet het buiten 300 lux / 
0,156 = 1923 lux zijn.
 Vervolgens kan met de grafiek van fig. 4.4 be-
paald worden hoeveel procent van het jaar tussen 09:00 
en 17:00 uur wordt behaald, én hoeveel procent van het 
jaar de ruimte dus nog moet worden bijverlicht.

95% van  het jaar kan voldaan worden met daglicht, 5% 
van het jaar zal de ruimte bijverlicht moeten worden.

(glasverliezen door vuil en reductiefactor van aanwezige zonwering 
is niet meegenomen in deze berekening)

fi g 4.4: verlichtingssterkte in het vrije veld
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fi g 4.5: overzicht fi g 4.6: daglichtfactoren expositieruimtefig 4 6: daglichtfactoren expositieruimte



28

V SIMULATIE PROGRAMMA’S
 Om na te gaan hoeveel licht in een ruimte is en 
hoe dit licht zich gedraagd zijn er een aantal simulatie-
programma’s gebruik. Zo is Diva for Rhino gebruikt om 
de daglichtfactor te berekenen, dialux is gebruikt om 
contrasten te visualiseren en Autodesk Maya is toege-
past om een impressie beeld te genereren. 

AUTODESK MAYA

 Hoewel de lichtberekening van Maya de werke-
lijkheid benaderd, net zoals Dialux of Radiance, is het 
helaas niet mogelijk om met Maya data te genereren. 
Maya blijft  dus helaas in dit opzicht een beperkt pro-
gramma en kan alleen gebruikt worden voor de beeld-
vorming, zie fi g 5.1. 
 Desondanks is het een simulatieprogramma 
waarmee het eff ect van de het directe daglicht kan 
worden bestudeerd.. Dit is echter binnen het ontwerp 
van het autotechniekmuseum niet van toepassing gewe-
est, omdat er voornamelijk met indirect licht gewerkt 
wordt.

DIVA FOR RHINO

 Diva for Rhino is een plug-in voor Rhino. Hi-
ermee kan het toegankelijke modelleren van Rhino ge-
combineerd worden met de licht techniek van Radiance. 

Hierdoor kan bijvoorbeeld de daglichtfactor van een be-
paalde ruimte benaderd worden, zie. Zoals in het vorige 
hoofdstuk is beschreven is hiermee te bepalen hoeveel 
% van het jaar een ruimte bijverlicht moet worden om 
de minimal lichtintesiteit te behalen (fi g 4,5 & 4,6).
 Aan de hand van de gemiddelde daglichtfactor 
kan ook bepaald worden wat de gemiddelde lichtin-
tensiteit op een bepaald moment van de dag is. Deze 
informatie kan vervolgens gebruikt worden om i.c.m. 
Dialux de uiterste contrasten te bepalen.

DIALUX

 Het creeëren van dramatische ruimtes met grote 
contrasten tussen licht en donker is onderdeel van het 
concept. Dialux is gebruikt om de contrasten in beeld 
te brengen.  Vervolgens kan met behulp van een con-
trast diagram van Boyce (Boyce, .....) (fi g 5.2) nagegaan 
worden of dit  contrast nog in de comfortabele zone van 
het menselijk oog valt (fi g 5.3)

De uitwerking van de andere ruimtes is terug te vinden 
in bijlage III.



160 cd/m2 (maximale luminantie)
10 cd/m2 (gemiddelde luminantie)
0,1 cd/m2 (minimale luminantie)

0 cd/m2
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fi g 5.3: contrast luminantie (Boyce, 2003)

fi g 5.1: impressie render, Maya fi g 5.2: contrasten, Dialux

fi g 5.4: luminantie richlijnen ruimte
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 Aan het begin van de afstudeeropdracht stond 
nog geen programma voor het te ontwerpen gebouw 
vast. Ter inleiding van de opgave zijn we naar de locatie 
RDM campus geweest om inspiratie op te doen en even-
tueel tot een programmakeuze te komen. Naar aanlei-
ding van dit bezoek wist ik dat ik iets van de auto wilde 
uitlichten. De scholen die zich op de RDM campus bev-
inden bieden educatie in het ontwerpen en maken van 
auto’s en ik begon mij af te vragen of daar in Nederland 
een gepast museum voor is.

VI.I NEDERLANDSE AUTOMUSEA

 Er zijn in Nederland verschillende automu-
sea, die allen tot stand zijn gekomen door de ten-
toonstelling van privécollecties. Zo is er het Opel 
museum, Daf museum, Amsterdams Automuse-
um, Auto Union museum, Automuseum Deventer, 
Autotron Rosmalen en het Louwman Museum. 
Hiervan zijn de Autotron in Rosmalen en het Lou-
wman Museum in Den Haag de twee grootste en 
tevens bekendste automusea van Nederland. 
 Het Louwman Museum werd in 1969 
opgericht als zijnde het Nationaal Automobiel Mu-
seum. De collectie is begonnen in 1934 door de 
Dodge-importeur Pieter Louwman. Diens zoon 

Evert Louwman heeft  het eerste museum opgericht 
in Leidschendam. In 1981 verhuisde het museum 
van Leidschendam naar Raamdsdonksveer, waarna 
het in 2003 de naam Louwman Collection kreeg. 
Uiteindelijk is het museum in Den Haag beland 
waar het nu Louwman Museum heet. Dit museum 
werd op 3 juli 2010 geopend door koningin Beatrix. 
(Wikipedia 22-04-2011)
 Het Autotron werd geopend in 1974 en hu-
isde de privécollectie van Max Lips, wie directeur 
was van Lips Scheepsschroeven. De eerste locatie 
was een ontwerp van Nederlands kunstschilder, 
tekenaar en grafi cus Anton Pieck (1895 – 1987) 
in Drunen. Het ontwerp door Anton Pieck zorgde 
voor landelijke bekendheid. In 1987 verhuisde het 
museum naar Rosmalen en is nu onderdeel van een 
attractiepark en evenemententerrein waarvan Libé-
ma  de eigenaar is.
 Wat beide musea kenmerkt is de tentoon-
stelling van de privé collectie waarbij de ‘oude’ 
auto centraal staat. Zelf ben ik naar het Louw-
man Museum geweest om te kijken hoe de auto 
daar tentoongesteld wordt. Wat mij vooral opviel 
is dat het Louwman Museum eigenlijk een soort 
van aangekleed pakhuis is, waarvan de nood van 

VI PROGRAMMA
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fi g 6.3: Overzicht Nederland

fi g 6.1: Louwman Museum, Den Haag - Michael Graves 

fi g 6.2: 1e NED. Opel Automuseum, Tijntje
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VI.III PORSCHE MUSEUM

 Het Porsche Museum is een sculpturale ver-
schijning langs de S-Bahn en ligt tussen de auto-
fabrieken in. Dit door Delugan Meissl Associated 
Architects ontworpen gebouw heeft  een 5.000 m2 
expositieruimte die plaats  biedt aan 80 voertuigen. 
De ruimte die als het ware boven de grond ‘zweeft ’ 
wordt betreden via een lange roltrap. Het is één 
grote zaal waar doormiddel van hellingen langs de 
verschillende thema’s wordt geleid. Wat erg opvalt 
is de steriele witte atmosfeer die gecreëerd word 
door de overvloed aan kunstlicht of anders gezegd 
het gebrek aan daglicht. Er zijn slechts twee punten 
waar summier daglicht naar binnen komt en waar 
men een blik naar buiten kan werpen.
 Ik vond het museum overzichtelijk. In een 
notendop wordt het merk Porsche neergezet. Wat 
mij vooral positief stemde was het kleine onderdeel 
dat was toegewijd aan de constructie en opbouw 
van de auto. Nu weet ik wat een Boxter motor is en 
waar Porsche deze technologie vandaan heeft . Niet 
geheel onbelangrijk om de huidige techniek aan te 
stippelen gezien de motor het eerste verschil tussen 
de auto en de paardenkar was.

het stallen een tentoonstelling is gemaakt. En ook 
de foto’s van het Autotron geven mij hiervan een-
zelfde indruk. Wat op zichzelf een heldere formule 
is. Wanneer je iets van de autogeschiedenis wilt 
leren en de desbetreff ende auto’s wilt bekijken kun 
je naar één van de twee musea geen. Bovendien is 
Louwman ook nog in het bezit van een aantal ex-
centrieke modellen, zoals bijvoorbeeld een Aston 
Martin uit een James Bond fi lm.

VI.II DUITSE AUTOMUSEA

 Met het beeld van de Nederlandse verzamelin-
gen in mijn hoofd ben ik vertrokken naar Duitsland, 
waar de auto-industrie een economiestuwende kracht is 
en elk museum zich profi leert met een museum of zelfs 
een hele autostad. Ik heb het Porsche Museum, Mer-
cedes Museum en de Volkswagen Autostadt bezocht. 
Vooral het Porsche Museum en het Mercedes museum 
zijn Architectonische iconen die de waarde van het 
merk tonen. Van de Volkswagen Autostadt is dit minder 
goed te zeggen omdat het een heel park is waarin alle 
merken die in het bezit zijn van de Volkswagen groep 
worden geprofi leerd. Bugatti, Seat, Lamborghini, Skoda 
en Audi hebben hun eigen paviljoen welke tevens dient 
als showroom en verkooppunt.
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fi g 6.6: overzicht Duitslandfi g 6.5: Mercedes-Benz museum, Stuttgart - UN Studio

fi g 6.4: Porsche Museum, Stuttgart - Delugan Meissl
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 Het belang van de techniek wordt ook nog 
eens aangestippeld voor je de roltrap richting de 
grote zaal opgaat of wanneer je er vanaf komt, want 
dan kom je langs een glazen pui die je kijkje geeft  in 
de klassieke auto werkplaats. Deze werkplaats waar 
oude modellen worden opgeknapt is zo onderdeel 
geworden van het museum. 

VI.IV MERCEDES MUSEUM

 Het enorme atrium in het Mercedes museum is 
zeker wel het gaafste onderdeel van het 47,5 meter hoge 
gebouw. Door deze ruimte schieten futuristische lift en 
die tevens fi lmfragmenten projecteren op de tegeno-
verliggende wanden. Daarnaast huist het de grootste en 
krachtigste kunstmatige tornado ter wereld, maar deze 
wordt alleen geactiveerd om rook af te zuigen bij een 
brand.
 Ben van Berkel (UNStudio) heeft  het gebouw 
zo ontworpen dat om het atrium gelijkvormige exposi-
tiezalen liggen die samen voor 16.500 m2 vloeropper-
vlak zorgen. In deze zalen tezamen staan ongeveer 160 
auto’s, waarbij geen tijdperk is overgeslagen. Na binnen-
komst ga je met een van de lift en in het atrium omhoog, 
waar je begint bij het ontstaan van de benzinemotor. Als 
je beneden komt weet je alles van het automerk Mer-
cedes Benz, de verschillende modellen die in der loop de 

tijd zijn ontstaan maar de techniek achter de auto is niet 
of nauwelijks uitgelegd.

VI.V VOLKSWAGEN AUTOSTADT

 Een marketingpark is wat je de Volkswagen 
Autostadt kunt noemen, want het museumaspect is 
slechts summier aanwezig. Het park inclusief alle ge-
bouwen erop is ontworpen door Henn Architecten. Wat 
hier toch tamelijk centraal staat is het verkopen van de 
auto’s. Bij de paviljoens van de merken Skoda, Seat en 
Audi kun je met een paar drukken op de knop een auto 
bestellen. De verkoop van Volkswagen op het park spant 
(uiteraard) de kroon.
 De twee fameuze torens waarin een robot de 
auto’s opslaat en ordent zijn onderdeel van een ver-
nuft ig systeem waarbij de auto’s direct na aankoop bij 
de Volkswagen showroom kunnen worden geleverd. Va-
nuit de fabriek loopt er een tunnel naar de twee torens, 
waarvandaan een andere tunnel richting de showroom 
loopt. Bent u toevallig in Volkswagen Autostadt en koo-
pt u toevallig een auto in de Volkswagen Showroom, 
dan alles behalve toevallig de auto binnen 15 minuten in 
uw bezit. 
 Hoewel de marketing een prominente rol speelt 
is er een aantal zeer informatieve aspecten binnen het 
park. Zo is er wel degelijk een museum waarin de ge-
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fi g 6.7: overzicht Delugan Meissl, Stuttgart fi g 6.8: overzicht Mercedes-Benz museum, Stuttgart - UN Studio 



38

schiedenis van de Volkswagen groep wordt uitgelegd. 
Dit museum bestaat uit twee helft en, een dichte en een 
open helft . Deze afwisseling van daglicht en kunstlicht 
is iets wat de bezoeker alert houdt. Bovendien geeft  
het de mogelijkheid om in de open helft  de Autostadt 
te overzien. Daarnaast biedt Volkswagen de mogelijk-
heid om een tour door de fabriek heen te maken. Hier-
bij rijdt je in een treintje langs de actieve productielijn 
van de volkswagen Golf op. Eindelijk zie je hoe de auto 
gemaakt wordt. Ten slotte geeft  Volkswagen niet alleen 
informatie over de productie van de auto, maar ook het 
ontwerpen ervan wordt toegelicht. In het hoofdgebouw 
van het park is een ruimte toegedicht aan het beelden 
van het ontwerpproces.

VI.VI ANALYSE NEDERLANDSE 
AUTOMARKT

 Het verschil in de Duitse en Nederlandse musea 
is voornamelijk te verklaren door het verschil in auto-
industrie tussen de twee landen. Duitsland is met de 
merken Volkswagen, Porsche, BMW, Mercedes-Benz en 
Opel natuurlijk een grote speler op de wereldmark. De 
producties van bijvoorbeeld de Nederlandse Spyker en 
Donkervoord zijn daar niet mee te vergelijken. Boven-
dien wordt de Spyker tegenwoordig niet meer in Neder-
land maar in Engeland geproduceerd.
 Wat in Nederland wel een signifi cante rol speelt 
is de productie en ontwikkeling van auto-onderdelen. 
De Nederlandse auto-industrie is verantwoordelijk voor 
10 % van de investeringen in R&D van de Nederlandse 
private sector. In 2006 had de auto-industrie ongeveer 
12 miljard aan inkomsten en de prognose is dat deze 
zal groeien naar 20 miljard in 2015. (PPS Automotive, 
2003)
 Nederland is dus hard bezig op het gebied van 
ontwikkeling, denk maar bijvoorbeeld aan de superbus 
die Wubbo Ockels aan de TU Delft  heeft  ontwikkeld. 
Daarnaast heeft  de TU Delft  ook meerdere malen de So-
lar Car Challence op haar naam weten te schrijven. Ook 
aan de REM Campus in Rotterdam worden innovatieve 
voertuigen ontwikkeld, waarbij men gericht is op elek-

fi g 6.9: overzicht Volkswagen Autostadt, Wolfsburg
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fi g 6.10: 7 van de 15 grootste investeerders in Research & Development 
halen een signifi cant deel van hun omzet uit de autoindustrie. (PPS 
Automotive, 2003)

fi g 6.11: de nederlandse auto-industrie ambieert een groei in de 
jaarlijkse omzet van 12 miljard in 2006 naar 20 miljard in 2015.

fi g 6.12: 10% van de totale investeringen in Reserach & Development in 
Nederland gaat naar de auto-industrie.
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trisch rijden. Innovatie op gebied van duurzaamheid is 
een belangrijk topic geworden, maar niet alleen de pro-
ductie van de auto is van belang.
 De levensduur van een auto is ongeveer 15 jaar 
en dus speelt recycling ook een belangrijk onderdeel 
omtrent duurzaamheid. In 2007 werd het 3.000.000 au-
towrak in Nederland op een milieuvriendelijke manier 
gerecycled. Op dat moment werd ongeveer 85 % van 
de auto gerecycled. De auto wordt gestript van al het 
kunststof, waarna het metaal door een shredder gaat. 
Het metaalgruis wat overblijft  wordt naar bijvoorbeeld 
China getransporteerd, waar het weer omgesmolten 
wordt en wordt hergebruikt in nieuwe producten. Dit 
kunnen auto’s, maar bijvoorbeeld ook stalen constructie 
onderdelen worden.
Het streven van Auto Recycling Nederland is om 95 % 
i.p.v. 85 % van de auto te recyclen. Hiervoor wordt een 
speciale fabriek in Tiel gebouwd. Deze fabriek is huist 
een innovatieve scheidingsinstallatie die is ontwikkeld 
door Volkswagen AG en het SiCon GMBH. De kunst-
stoff en die eerst voor het shredder proces verwijderd 
moesten worden kunnen nu in de auto blijven zitten 
alvorens deze door de shredder gaat. Vervolgens wordt 
het door de innovatieve installatie gesorteerd en kan het 
gebruikt worden als alternatief voor het verbranden van 
steenkool of het zuiveren van water. (brond: pdf Auto_
Recycling)

VI.VII OPSTELLEN PROGRAMMA

 Het programma van het museum moet aanvul-
lend zijn aan de bestaande tentoonstellingen in Neder-
land. De bestaande musea richten zich voornamelijk op 
collecties van klassieke en excentrieke modellen. Dat 
neemt niet weg dat er geen concept modellen tentoon 
gesteld worden, maar dit gebeurd voornamelijk tijdens 
shows. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jaarlijks terug-
kerende AutoRAI te Amsterdam.
 Wat onderbelicht blijft  is hoe deze auto als ein-
dproduct tot stand komt en wat er gebeurd met de auto 
wanneer deze tot de schroot veroordeeld is. Bovendien 
wordt de innovatie op het gebied van de auto vaak ge-
duid in tamelijk nietszeggende afk ortingen, cijfers of 
een nieuwe vorm. Juist technologie die ten grondslag 
ligt van deze ontwikkelingen is denk ik interessant voor 
de Nederlandse bezoeker.
 Het museum krijgt dus drie voorname pro-
gramma onderdelen: de recycling van de auto; de pro-
ductie van de auto; de innovatie van de auto. Hierbij 
staat niet de auto als product centraal, maar juist dat-
gene wat ons die comfortabele mobiele ruimte geeft  die 
bijna belangrijker is geworden dan ons eigen huis. Een 
bijkomend onderdeel is de workshop. Een workshop is 
niet vreemd voor een museum, waar expositiestukken 
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onderzocht of gerenoveerd worden. Dit geldt ook voor 
auto’s en het Porsche museum in Stuttgart maakt deze 
ruimte onderdeel van de expositie, wat mijn inziens een 
meerwaarde is voor het museum.

fi g 6.13: thema’s van de drie verschillende exposities
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1 schaal 1:10
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2 schaal 1:20
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3 schaal 1:10
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4 schaal 1:10
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VIII PRINCIPE KLIMAATINSTALLATIE

gevel dag

constructie binnen constructie buiten constructie in spouw

mech. ventilatie via vloer mech. en natuurlijke 
ventilatie

decentrale units natuurlijke ventilatie ventilatie via spouw

constructie binnen

dubbele gevel

gevel nacht

70

fi g 8.1: overzicht gevelvarianten



 Naast belichting zijn klimaatinstallaties een vi-
taal onderdeel van een museum. Hierbij is niet alleen 
het comfort van de bezoeker, maar ook de conserver-
ing van de expositiestukken van belang. In een museum 
waar auto-onderdelen en auto’s geëxposeerd worden 
moet vooral rekening gehouden worden met het gedrag 
van leer en hout. 
 Leer en hout blijven het beste geconserveerd bij 
een temperatuur van 17 °C met een fl uctuatie van -2/+1 
°C en een relatieve luchtvochtigheid (RV) van 52% met 
een fl uctuatie van ± 3%. De relatieve luchtvochtigheid 
van 52% is een richtlijn die minder van belang is dan de 
fl uctuatie in temperatuur en in relatieve luchtvochtig-
heid. De relatieve luchtvochtigheid is pas echt kritiek 
wanneer deze boven de 75% of onder de 25% komt. Er 
treed vermoeiingsbreuk of permanente vervorming op 
bij schommelingen van ± 20% RV. (Ankersmit, B.)
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fi g 8.2: vervolg overzicht gevelvarianten



 De marge voor de schommeling in de relatieve 
vochtigheid voordat er beschadiging aan leer en hout 
optreed is dus vrij hoog. Desondanks is de eis dat de kli-
maatinstallatie snel kan reageren op klimaatveranderin-
gen en zo de fl uctuaties zal moeten beperken. Het is im-
mers niet te voorzien dat een tentoongestelde collectie 
altijd louter zal bestaan uit metalen, lederen of houten 
voorwerpen. Het zou zonde zijn om expositiezalen te 
maken die al beperkt zijn door de toegepaste klimaat-
installatie. Vooral het veranderende aantal bezoekers als 
de intensiteit van de zon kunnen het binnenklimaat snel 
doen veranderen. 
 In eerste instantie is gekeken of het klimaat ger-
eguleerd kon worden via de gevel. Dit zou kunnen a.d.h. 
van een dubbele gevel, waarvan de spouw wordt geven-
tileerd. Deze geventileerde lucht zou kunnen worden 
gebruikt om de ruimte op te warmen of te koelen. Ver-
volgens moeten er keuzes gemaakt worden m.b.t. de 
constructie en hoe deze in het beeld blijft . Zo kan de 
constructie binnen, in de spouw of buiten liggen. Wan-
neer de constructie doorloopt naar buiten ontstaan er 
koudebruggen, die in de winter kunnen leiden tot con-
densatie. Constructie in de spouw kan daarentegen in 
de zomer een zeer hoge temperatuur krijgen, doordat 
warmte zich ophoopt in de spouw. 
 In overleg met zowel Tillman Klein van de Fa-
cade Research Group aan de TU Delft  als Leo de Ruijss-

cher van Building  Services aan de TU Delft  is besloten 
om het idee van een dubbele gevel te laten vallen. Een 
dubbele gevel is een van de duurste oplossingen en heeft  
pas een goed rendement bij hoge gevels. Daarnaast zou 
een dubbele gevel geen betrouwbare bijdrage aan het 
klimaat kunnen leveren. Leo de Ruijsscher ziet een in-
gewikkeld systeem waarbij de lucht van de spouw wordt 
gebruikt als ‘pijltjes architectuur’, waarbij het principe 
niet gebaseerd is op een haalbaar systeem. 
 De gevel als middel om het klimaat te reguleren 
heb is vervolgens achterwegen gelaten, waarna verschil-
lende installaties overwogen zijn. Een installatie gebas-
seerd op water neemt weinig ruimte in omdat water veel 
nergie kan transporteren, maar het heeft  als nadeel dat 
het niet snel reageert. Aangezien het klimaat binnen het 
museum stabiel moet zijn is er een systeem nodig wat 
snel kan reageren op veranderingen door zon en/of be-
zoeker.
 Regulatie d.m.v. een luchtinstallatie blijft  ver-
volgens over. Hiermee kan snel, gestuurd door sen-
soren, de temperatuur en de luchtvochtigheid in een 
gebied beïnvloed worden. Een nadeel is echter dat vrij 
grote kanalen nodig zijn om de lucht te transporteren. 
Over het algemeen worden deze kanalen in het plafond 
verwerkt, maar dat is in dit ontwerp het gedeelte wat de 
inval van het daglicht reguleert. Naast dat de kanalen 
het licht tegenhouden zouden ze de expositieruimten 
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moeten doorkruisen om in een installatieruimte uit te 
komen. Zodoende zijn decentrale units overwogen. De 
DCW units van ITHO kunnen ventileren, bevochitgen 
en ontvochtigen met warmte terug winning (WTW). 
Deze zouden dan om de acht meter in het stramien ge-
plaatst worden. Hierdoor zijn ze te bevestigen aan de 
hoofddraagconstructie en blijft  het volume van 8 m x 
8 m x 6 m handelbaar voor een kleine unit als de DCW 
300. Het nadeel van decentrale units is dat ze continu 
geluid produceren en veel onderhoud nodig hebben. 
 Dus uiteindelijk is i.o.m. Leo de Ruijsscher 
besloten om de kanalen in de vloer te verwerken en via 
de vloer lucht in te blazen en af te zuigen. Een gevaar 
bij deze oplossing is dat er een deken van warme lucht 
boven in de ruimte zal ontstaan. De warme lucht zal 
opstijgen, bovendien zit de zonwering en de verlichting 
boven in de ruimte verwerkt. Dit kan opgelost worden 
door koude lucht langs de gevel omhoog te blazen en de 
warme lucht centraal af te zuigen. De enige concessie die 
dan gedaan zal moeten worden is het aanbrengen van 
een lijnrooster in het midden van de ruimte.
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 Binnen het ontwerp is ervoor gekozen om de 
constructie op sommige momenten zichtbaar te laten 
om de relatie te leggen met het industriële karakter van 
het autotechniek museum en de industriële gebouwen 
in de omgeving (fi g 9.10). Hiermee wordt de constructie 
tevens een architectonisch middel. Dit komt het beste 
naar voren in de laatste expositiezaal, ‘de balk’ (fi g 9.9). 

 Overdag zijn de contouren van de constructie 
enigzins zichtbaar door de translucente gevel. ‘s Nachts 
wordt de constructie juist benadrukt en daarom zal in 
dit hoofdstuk de constructie van ‘de balk’ toegelicht 
worden (fi g 9.11).
 De constrcutie is op kolommen geplaatst zodat 
deze vrij gehouden kan worden van de andere volumes 
en een zelfstandig volume vormt. Hierbij is niet gekozen 
voor een gekruisd vakwerk zoals te zien is in fi g 9.2, maar 
een N-vakwerk. Dit heeft  voornamelijk te maken met de 
openingen die in de gevel nodig zijn om de ruimte te 
betreden. Een stabiele constructie met overstek van 16 
meter moet realiseerbaar zijn zonder dat de schoren de 
openingen blokkeren.
 Dit heeft  tot gevolg dat de schoren niet op trek 

maar op druk belast zullen worden. Hierdoor verand-
eren de schoren van smalle trekstangen in HE M profi e-
len die het beeld in de gevel des te meer versterken.

Een globale controleberekening van de vakwerkconstructie 
is ter indicatie gegeven op de volgende pagina.76
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globale berekening MatrixFrame
DAK glas ver. momentaan

MASSA 2kN/m2 0 kN/m2

VLOER kanaalplaat dekvloer ver. extreem
MASSA 3,76 kN/m2 10 kN/m3 5 kN/m2

GEVEL glas
MASSA 2 kN/m2

Maximale doorbuiging:
Ubij < 0.003 x Lrep
Ubij < 0.003 x (16 m x 2) = 0,096 m

Max. doorbuiging (1): 0,0279 m; Max. doorbuiging (2): 0,0459

1 2

IPE 450
IPE 300/450 RAATLIGGER C 50
HE 280 A HE 240 M

77fi g 9.12: overzicht toegepaste profi elen fi g 9.13: doorbuiging overstek 1

fi g 9.14: doorbuiging overstek 2



 Een wenselijke conclusie zou zijn dat de bezoek-
ers door de afwisselingen van lichtintensiteiten, contras-
ten en de wisselwerking tussen binnen en buiten geen 
last meer van museummoeheid hebben. In de inleiding 
is echter al aangegeven dat een dergelijke uitspraak niet 
te doen is omdat fundamenteel onderzoek ontbreekt.
 Het aspect museummoeheid en aan-
dachtniveaus zijn onderzocht op het niveau van exposi-
tieruimte, maar niet in relatie tot een geheel gebouw.  
Bovendien is museummoeheid een breed begrip, waar 
zowel fysieke moeheid als mentale moeheid (concen-
tratie) vallen. Desondanks is vast gehouden aan de ge-
dachte dat zichtpunten naar buiten (Davey, 2003) en 
afwisseling van het licht (Rea, 1995) een positieve inv-
loed hebben op het gedrag van de bezoeker.
 Dit psychologische aspect is vertaald naar prak-
tische middelen zoals zichtlijnen, contrasten en lichtint-
ensiteiten. 

 Uit de plattegrond en de 3D impressies valt af te 
lezen dat de expositieruimtes introvert en gesloten zijn.   
Er is weinig afl eiden voor buiten af. Bovendien is er ge-
kozen voor een gangvormige ruimte om op deze manier 
het proces van de auto te benadrukken. Aan de korte zi-
jdes zijn de expositieruimtes geopend naar de workshop 
of de omgeving.
 Gedurende het ontwerp is overwogen de be-

zoeker binnen de expositieruimtes de mogelijkheid te 
geven op zicht naar buiten, maar wordt afgeraden door 
o.a. Bitgood (2002) omdat het de bezoeker te veel zou 
afl eiden van de expositiestukken.
 Hoe de omgeving verder kan bijdragen aan de 
beleving van het museum valt terug te zien in de met 
glas gefl ankeerde ruimte tussen de maas en de binnen-
ruimte. Hier wordt de bezoeker geconfronteerd met 
contrast tussen gebouw en statische kunst én de dy-
namiek van de zon en het water.  
 Daarnaast is het is het gebouw zodanig ontwor-
pen dat lichtsituaties zich afwisselen. Hierbij zijn zowel 
Maya, Diva for Rhino en Dialux nuttig gebleken. Maya 
is een hulpprogramma voor het genereren van impres-
sies, terwijl Diva for Rhino en Dialux het daadwerkelijk 
spel van licht vastleggen in data.
 Ondanks de opgedane kennis zijn er echter 
wel een aantal ruimtes waarbij in de simulaties een iets 
te groot contrast ontstaat. Dit wordt veroorzaakt door 
het direct invallende zonlicht. De groene gebieden in 
de Dialux afb eeldingen hebben een te hoge luminantie 
waarde (Bijlage III). Er bestaat echter een grote kans dat 
deze kleine gebieden verdwijnen zodra de reductiefac-
tor voor vuil wordt toegepast. Zowel voor de materialen 
als het glas is deze nog niet ingevoerd.
 Tussen de dramatische ruimtes, waar de mini-
male lichtniveau’s en contrasten een belangrijke rol spe-
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len, zijn expositiezalen die een stabiele lichtintensiteit 
vereisen. Dit is rond de 300 lux. Om een ruimte te kri-
jgen met een constante lichtintensiteit van diff uuslicht 
is een gelaagde dakopbouw ontworpen. Het licht dat 
door de dakopening valt verdeeld zich diff uus door de 
toepassing van matglas, waarna schoepen (aangestu-
urd door een sensor) de lichtintensiteit constant moet 
houden. Onder de schoepen hangt de belichting die de 
lichtintensiteit aanvult wanneer er onvoldoende dagli-
cht is. Vervolgens hangt er een spanplafond die ervoor 
zorcht dat ook het kunstlicht gespreid wordt en niet hin-
derlijk voor het oog van de bezoeker is. 
 Volgens de huidige berekeningen kunnen 5 van 
de 6 ruimtes die de bezoeker doorloopt 70 % van het 
jaar (tussen 09:00 uur en 17:00 uur) volstaan met dagli-
cht. Aan 1 ruimte zullen dus nog aanpassingen verricht 
moeten worden om hieraan te kunnen voldoen. Deze 
eis is aan het begin van het traject niet gesteld omdat het 
voornamelijk om comfort van de bezoeker gaat.

 Hoewel het ontwerp dus nog wat haken en 
ogen heeft , heb ik enorm veel geleerd over licht en de 
implementatie ervan in het ontwerpproces. De kennis 
over het fugneren van het menselijk oog, de eisen aan 
ruimtes en de toepassing van de verschillende program-
ma’s is zeker de meerwaarde van e(ngineering) bijmijn 
afstuderen binnen Architectural Engineering (Ae). 
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XI  DISCUSSIE
 Anderhalf jaar geleden begon ik het afstuderen 
met de gedachte dat mijn ontwerp de zon moest tem-
men. Voor elk moment zou er wel een wand zijn die het 
zonlicht zou vangen, begeleiden naar een ruimte en de 
bezoeker in beroering zou brengen. Maar aangezien de 
zon onvoorspelbaar voorspelbaar is bleek dit uitgang-
spunt toch iets te complex. Hoewel de zon over het jaar 
gezien een vrij constante factor is, is bijne elks zonne-
stand in het jaar uniek. 
 Zodoende is de focus gelegd in het comfort van 
de bezoeker en de daarbij geldende lichtintensiteiten en 
contrasten. Hierbij zou de bouwvorm dus niet meer af-
hankelijk zijn van de zonnenstand en is besloten om de 
omgeving meer bij het ontwerp te betrekken. 
 Achteraf gezien zijn dit logische stappen gewe-
est. Er bestaan immers ook (naar ik weet) geen gebou-
wenvormen die volledig afgeleid zijn van de banen die 
de zon maakt. Destijds leek het me ‘innovatief ’ om hier-
mee te beginnen.

 De eerste stap zou dus moeten zijn om het pro-
gramma vast te leggen en de daaraan gestelde eisen. 
Van hieruit kan een geschikte lichtsituatie ontworpen 
worden. Vervolgens bieden Diva for Rhino en Dialux de 
mogelijkheid om verschillende varianten te testen.
 Dit is een onderdeel wat enigzins onbreekt bin-
nen mijn ontwerp. Ondanks dat de know-how wel aan-

wezig was, is een structurele aanpak van het ontwerpen 
uitgebleven. Dit is mede te wijten aan het ontbreken van 
een duidelijke doestelling aan de start van het afstu-
deren.
 Vervolgens zou de kennis over licht i.c.m. ge-
structeerd variantenonderzoek kunnen leiden tot een 
gebouwvorm wat substantieel is beïnvloed door het 
licht. Het plan samen met de kennis over de daglicht  
heeft  mijn inziens nog veel potentie om meer spanning 
in het beeld te brengen dan het nu doet. Het ontwerp 
‘leunt’ te veel op het vitrahaus-achtige concept. Deson-
danks is er een soliede museumrouting.
 Om het variantenonderzoek te bevorderen zou 
ik Studio Max willen aanraden in plaats van Maya, Diva 
for Rhino en Dialux. Studio Max is vergelijkbaar met 
Maya en heeft  dezelfde lichtsimulatie plug-in. Daaren-
tegen is Studio Max (vanaf versie 2009), wel in staat om 
data te genereren uit de berekende lichtsituatie (Hanna, 
2011). 
 En in het geval het ontwerpen van een museum 
zou ik als belangijke literatuur “Museum Fatigue” Davey 
(2003) en “An architectural view of the Visitor-Museum 
Relationship” Th ompson (1991) willen aanbevelen. 
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BIJLAGE I referenties ‘dramatisch’ licht

1,2 bruder klaus kapelle, Peter Zumthor; 3 Light at the end of the tunnel, Melanie Sommer; 4 MIT chapel, Eero Saarinen

5 Kunsthaus, Peter Zumthor; 6,7 Notre Dame du Haut, Le Corbusier

1 3 4

5 6 7

2
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8,9 House of Silence, Peter Kulka; 10 White Temple, Takhasi Yamaguchi; 11 Krematorium, Alex Schultes

12,13 Glass Temple, Takhasi Yamaguchi; 14 Th ermal Baths, Peter Zumthor

8 9 10 11

141312
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Fondation Beyeler, Renzo Piano

BIJLAGE II referenties diff uus licht + details
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Brandhorst Museum, Sauerbruch Hutton
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Creative Valley, MONK Architecten

Creative Valley, MONK Architecten

Verenigingsgebouw, DAF Architecten

Renovatie DHV hoofdkantoor
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Verenigingsgebouw, DAF Architecten Renovatie DHV hoofdkantoor
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MUWI Flat, Molenaar & Van Winden Architecten

MUWI Flat, Molenaar & Van Winden Architecten

Nationaal Glasmuseum, Bureau SLA
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Nationaal Glasmuseum, Bureau SLA (onbekend)
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BIJLAGE III invloed daglicht

92

790 cd/m2 (maximale luminantie)
399 cd/m2 (gemiddelde luminantie)

3 cd/m2 (minimale luminantie)
0 cd/m2



160 cd/m2 (maximale luminantie)
25 cd/m2 (gemiddelde luminantie)
0.15 cd/m2 (minimale luminantie)

0 cd/m2
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1000 cd/m2 (maximale luminantie)
430 cd/m2 (gemiddelde luminantie)

4 cd/m2 (minimale luminantie)
0 cd/m2
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