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In de open ruimte onder het koetshuis bepalen de acht
sculpturaal gevormde kolommen het karakter.  
De kolommen zijn ter plaatste gestort. Grillig gevormd, 
als boomstammen die uit de aarde spruiten en vertakken 
naar de vloer, zijn de acht kolommen onder het koets-
huis de blikvanger van deze doorgangsruimte.
De kolommen zijn in het werk gestort met behulp van 
een gesegmenteerde bekisting van polyester.
In de eerste tekeningen is uitgegaan van een buiskolom
met een schaal eromheen. De architect had echter liever
een massieve kolom, die bij aanraking geen holte kan
verraden.

De gewenste vorm is door het architectenbureau uitgete-
kend in een 3D-model. Hierop is een mal gemaakt
in negen segmenten. De diameter van de kolommen is
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1. De sculpturale betonnen kolommen begeleiden de bezoeker 
naar de verschillende exposities. Foto’s: J. Coleridge.
2. Op de bouwfoto is goed te zien dat de kolommen zijn gestort 
tot het niveau van het verlaagd plafond. De aansluiting van de 
kolom op de vloeren is vloeiend gemaakt met polystyreen vul-
stukken. Uiteindelijk is alles gestuct. 
Foto: designed by Erick van Egeraat.
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circa 300 mm. Over de volledige lengte van de kolom is
een kooiwapening toegepast. In het betonmengsel zijn
polypropyleenvezels toegevoegd om haarscheuring aan
het oppervlak te voorkomen.

Met de mallen zijn de kolommen gestort tot het niveau
van het (verlaagde) plafond. De vloeiende vorm tot aan
de vloer is gemaakt met polystyreen blokken, waarna het
geheel egaal is gestuct. Caroline Kruit

3-4. Links een schets uit de ontwerpfase, 
waarin onder meer de plaats voor dilatatie is 
aangegeven. Daarnaast een uitwerking van de 
vorm; de bekisting houdt goeddeels dezelfde 
segmentering aan. Het architectenbureau 
werkte de gewenste vorm in een 3D-model uit.


