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Uitdagende transformatie Museum Arnhem

Museum Arnhem onderging een grondige transformatie. Uitdagend gesitueerd op de stuwwal, met uitzicht op

het uiterwaardenlandschap en de Rijn. De tentoonstellingsoppervlakte is met een nieuwe vleugel uitgebreid

met 550 vierkante meter. Deze 'uitbouw' is een echte blikvanger: hij zweeft ruim vijftien meter over de

stuwwal en is betegeld met 82.000 unieke, handgemaakte tegels door Koninklijke Tichelaar. 

Het bestaande museumgebouw is grondig verbouwd en vernieuwd; oorspronkelijk was dit een herensociëteit

uit 1873. De monumentale koepel is getransformeerd tot centrale ontvangstruimte, café en museumwinkel.

Onderdeel van het project was ook dat het depot voor de collectie van Museum Arnhem en de archeologie van

gemeente Arnhem onder de museumvleugel gevestigd werden, in plaats van verspreid over meerdere locaties.

 Civiele techniek zorgde voor de oplossing
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De bouwmethode van de nieuwbouwvleugel is uniek. Op de

plek bij de stuwwal is het niet mogelijk om met

hulpconstructies zoals een traditionele steiger te werken.

De vleugel werd daarom opgebouwd boven de kelderbak.

Via een schuifbaan werd de constructie over de stuwwal

geschoven met behulp van hydraulische vijzels. Dit is een

techniek uit de bruggen- en tunnelbouw. Heel innovatief om

dat hier zo toe te passen. Rots Bouw: “Door op deze manier

te bouwen wordt voorkomen dat de stuwwal gaat

schuiven.” CT de Boer en Rijnstaal verzorgden het

uitschuiven van de staalconstructie. Vibes heeft geholpen

met het inzichtelijk maken van deze techniek met

tekeningen en een animatie.

Inzicht door animatie
De animatie had als doel uitleg te geven over de manier

waarop een en ander plaats zou vinden. Bij het maken

werden ook bouwtechnische knelpunten geconstateerd.

Michiel Groeneveld: “De daadwerkelijke beweging laten zien

gaf veel inzicht in de techniek en bouwvolgorde. We

tekenden niet alleen materiaal, maar ook materieel in het

model, zoals de onderdelen van de schuifbaan.” Rots Bouw

heeft de animatie vaak gebruikt om  uit te leggen wat er

stond te gebeuren.

Bekijk 
de animatie

 hier

Uitschuiven van de nieuwbouwvleugel via unieke bouwmethode
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Een bijzonder onderdeel van het project is de bekleding van

de vleugel met 82.000 handgemaakte tegels. Benthem

Crouwel Architects maakte het ontwerp geïnspireerd op de

overgang tussen de heuvelachtige Veluwe en het

uitgestrekte rivierenlandschap van de Betuwe. De tegels

lopen over van blauwwit naar aardse kleuren in veertien

verschillende tinten en symboliseren daarmee deze

overgang. De tegels zijn gemaakt door Koninklijke Tichelaar

uit Makkum. Dit is het oudste bedrijf (1572) in Nederland

en wereldwijd een begrip op het gebied van keramiek en

glazuren.

Model voor productie en uitvoering

Vibes maakte het model  op basis van de aangeleverde

kleuren en de aangegeven percentages per kleurvlak. Het

diende als uitgangspunt voor Rots Bouw en Koninklijke

Tichelaar. Op basis hiervan kon een keuze gemaakt worden

voor de kleurvarianten. Maarten Rots: “Met behulp van

Michiel’s model konden we snel de juiste hoeveelheden van

elke kleur bepalen.” Michiel heeft ook de details,

bijvoorbeeld voor de hoektegels uitgewerkt. Het

visualiseren van het ontwerp in het BIM-model bleek een

belangrijk besluit. “Als je alleen data in het model zet, werkt

dat niet bij zo’n opdracht als deze. Je hebt een visualisatie

nodig om de effecten van de kleuren te kunnen zien,” aldus

Michiel. Het model werd ook gebruikt voor de uitvoering.

Tichelaar heeft de tegels in kratten aangeleverd, gemixt

volgens het model, zodat de tegelzetters er zo mee aan de

slag konden.

 

Bijzondere bekleding: 82.000 tegels



Michiel Groeneveld

"Ik vond het een geweldig mooie opdracht om aan te

werken," zegt Michiel Groeneveld enthousiast. Als

bouwkundig projectengineer bij Vibes werkte hij

samen met collega Emil Olivier aan dit project. “Bijna

alles is niet standaard. Ik vind het erg leuk om alles

uit te zoeken en te bedenken. Dat is precies in mijn

straatje!”

Maarten Rots

"Dit was een fantastisch project om te mogen

bouwen en verbouwen,” vertelt Maarten Rots,

projectcoördinator bij Rots Bouw. “Dit is een heel

mooi referentieproject voor ons. Op de eerste

plaats is de plek bijzonder en daarnaast betreft

het een combinatie van nieuwbouw en renovatie

van een Rijksmonument.”

Samenwerking met Rots Bouw
Rots Bouw heeft op basis van eerdere ervaringen voor Vibes gekozen bij dit project.  Rots Bouw werkte ook

met Vibes samen bij de realisatie van het Parkpaviljoen op de Nationaal Park de Hoge Veluwe. Een

multifunctioneel gebouw dat duurzaam is ontworpen en voorzien van zonnepalen en een warmte-en

koudeopslag. Het is genomineerd voor vele prijzen. 

De herontwikkeling van het Dulon College in Ede is ook een opdracht van Rots Bouw. Het huidige

onderwijsgebouw dateert uit 1995 en beslaat circa 12.500 m2 BVO. Het gebouw wordt gestript tot op de

betonnen draagconstructie en weer opgebouwd en uitgebreid tot een energieneutraal onderwijsgebouw van

totaal circa 14.800 m2 BVO. 
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