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KIJKEN, vOELEN EN bELEvEN

Het Drents Museum in Assen is gerenoveerd en
uitgebreid met een deels ondergrondse vleugel met
sculpturaal gevormde constructie-elementen.
Het idee van Erick van Egeraat werd unaniem omarmd door de 
selectiecommissie voor de architect van de uitbreiding van het 
Drents Museum. Met een eenvoudige schets liet hij zien hoe een 
ondergrondse vleugel voor het museum een grotere en blijvende 
impact zou kunnen hebben voor de beleving van het cultureel 
erfgoed in Assen. Met een ongebruikelijke bescheidenheid en
respectvolle vormentaal toont Van Egeraat dat architectuur niet 
alleen een kwestie is van zien, maar ook zeker van voelen en 
beleven.

opdrachtgever  Provincie Drente
gebruiker  Drents Museum, Assen
architect  designed by Erick van Egeraat, Rotterdam
constructeur  Ingenieursbureau Wassenaar
hoofdaannemer  Geveke Bouw, Eelde
aannemer  betonwerk BSA Vloeren, Assen
leverancier bekistingsmallen  NOE Betonvormgeving
adviseur E/W  Grontmij, Drachten
adviseur bouwfysica  Peutz, Mook
adviseur security  DPM advies & management, Den Haag
W-installaties  Wolter & Dros, Groningen
E-installaties  Croon Elektrotechniek, Groningen

Drents Museum Assen
DESIgNED by ERIcK vAN EgERAAT - ROTTERDAM

1. Zicht op de entree en de doorgaande route die zicht onder het maaiveld bevindt. 
De sculpturale betonnen kolommen begeleiden de bezoeker naar de verschillende exposities.
2. Luchtfoto van de bouwlocatie in Assen met onderlangs de singel en het koetshuis 
(de hoofdentree) linksboven.
3. De hoofdentree bevindt zich in het koetshuis (rechts), dat op een glazen plint van een 
meter is geplaatst. 
Renderingen en tekeningen via designed by Erick van Egeraat. Foto’s: J. Collingridge.
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4. Interieur van de nieuwe, onder-
grondse expositieruimte.
5. Vloerniveau -1 met rechts de 
nieuwe expositieruimte en links de 
entree en verbinding naar de bestaan-
de gebouwen.
6. Langsdoorsnede museum. Rechts 
de nieuwe expositieruimten, links de 
entree en expositie in de bestaande 
bebouwing.
7. De ondergrondse expositieruimte is 
voorzien van betonnen wanden en een 
zadeldak met stalen liggers.

Voor de uitbreiding bestond het Drents Museum uit een ver-
zameling van antieke gebouwen, waaronder de restanten van 
een kloostercomplex, een koetshuis, drosthuis en het voorma-
lige provinciehuis.

De route door het museum was “een kwestie van kruip door, 
sluip door”, zo vertelt Frank Huibers, projectarchitect bij het 
bureau van Erick van Egeraat. De ambitieuze plannen van het 
museum bleken niet te realiseren binnen het bestaande gebou-
wenweefsel. Bij de architectenselectie werd uitgegaan van een 
nieuwe expositiehal op het parkeerterrein, dus op het maai-
veld, tussen de monumentale gebouwen en in de kleinschalige, 
historische context van Assen. “In zijn eerste schets maakte 
Erick duidelijk dat in zijn visie de oplossing voor de logistieke 
puzzel en de uitbreiding van het museum vooral beneden 
maaiveld moesten worden gezocht: laag en voorzichtig. Zo is 
het ook geworden”, aldus Huibers.
In het ontwerp is een nieuwe route gemaakt en een onder-
grondse, open en kolomloze expositieruimte van ruim duizend 
vierkante meter toegevoegd. Op het gelede zadeldak van de 
expositieruimte is een openbare tuin gemaakt. Het enige ge-
veldeel van de nieuwbouw - afgezien van een bescheiden patio 
in het midden van de vleugel - is een schuingeplaatste, glazen 
pui in de uiterste wand, vanuit de entree gezien. Daardoor valt 
daglicht op de expositievloer.

ONTRAFELEN
Voor het proces is het belangrijk geweest dat de opdrachtge-
vende partijen (het Drents Museum en de provincie Drente) 
vanaf die eerste pennenstreek pal achter het plan zijn gaan 
staan. Want zo eenvoudig als het idee klinkt, zo complex is de 
uitvoering ervan. De bovengrondse, centrale entree van het 
museum werd verplaatst naar het monumentale koetshuis, 
dat hiertoe een meter werd opgetild en op een glazen plint 
is geplaatst. Om de voorbereidingen voor deze ingreep te 
kunnen treffen, is het koetshuis tijdelijk ‘geparkeerd’ op een 
andere locatie op het terrein. Vervolgens is in fasen en met 
verschillende technieken de ruimte voor de ondergrondse 
expositie ontgraven. Frank Huibers: “De afstand tot de mo-
numentale gebouwen was hierin bepalend en dat had alles te 
maken met de toegestane trillingen. Dicht bij de gebouwen 
zijn dus wat ‘chiquere’ funderings- en damwandmethoden 
gebruikt, zoals soilmix wanden, jetgrout machines en silent 
pilers1), terwijl verder op het terrein een traditionele bouwput 
met stalen wanden is gemaakt.
Tussen de bestaande bebouwing en de nieuwbouw is tijdelijk 
een diepwand gemaakt, zodat de bouwprocessen onafhanke-
lijk van elkaar konden verlopen. Die wand was constructief 
niet nodig, maar bleek voor de gemoedsrust van de aanne-
mende partijen, en dus voortgang van het bouwproces, een 
gouden greep.”

VLOEIEND WIT
Het trots opgetilde koetshuis vormt nu het knooppunt in de 
logistiek van het museum en verleidt de bezoeker naar het 
nieuwe grondniveau, dat zes meter onder Assens peil ligt. 
Een majestueuze wenteltrap is de spil van deze verleiding: 
riante bordessen en een zwierige beweging maken de afda-
ling een avontuur. Eenmaal beneden is er een nieuwe wereld 
van zachte en vloeiende vormen in eenduidig wit, met statige, 
sculpturale kolommen van massief beton. De bezoeker staat 
nu voor de keuze om naar de vaste collectie (in de monumen-
tale gebouwen) te lopen, of naar de tijdelijke expositie in de 
nieuwe vleugel.

Door de plint van het koetshuis valt het daglicht op de
benedenvloer. “Licht is een heel belangrijke factor in het ont-
werp”, vertelt Huibers. “Voor de oriëntatie en de relatie bin-
nenbuiten is daglicht gedoseerd ingezet. Bijvoorbeeld met de
lichtstroken in het dak van de expositieruimte. Daartoe is 
het dak opgebouwd als vier zadeldaken met ongelijke zijden, 
waarbij de nokken ten opzichte van elkaar zijn verschoven en 
de hoogte oploopt in de richting vanaf de entree. Zo beweegt 
de bezoeker altijd naar het licht toe.”

VOELBARE ORNAMENTIEK
De monumentale panden zijn in nauwe samenspraak 
met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gerestaureerd
en teruggebracht naar de oorspronkelijke stijlperiode.
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De panden zijn rijk geornamenteerd, zowel aan het exterieur 
als in het interieur. Deze vorm van uitbundige ornamentiek 
is te zien in recent werk van Erick van Egeraat, maar dan ver-
taald naar een eigentijdse beeldentaal. In de nieuwbouw van 
het Drents Museum lijkt deze te ontbreken.

Wat de architect in dit ontwerp heeft geïntroduceerd, is een 
voelbare ornamentiek, juist door alle details uit het zicht te 
laten. Huibers beaamt deze strategie: “Er is ontzettend veel 
energie gestopt in de details. De detaillering aan de buitenzijde 
is heel zichtbaar en bijna rustiek te noemen. Daarmee past het 
in de omgeving. Aan de binnenzijde is juist alles wit, nieuw en 
vloeiend, comfortabel en licht, zonder zichtbare overgangen.”
Vanuit de gladde vloeren lijken de kolommen te groeien rich-
ting het golvende plafond. De draagstructuur oogt ongewoon 
natuurlijk. “Al voor de aanbesteding hebben we de details voor 
de verschillende constructie-elementen vastgelegd”, vertelt 
Huibers. “Daarbij is ook aangegeven hoe we de overgangen 
wilden vormgeven. Bij de aansluiting van de kolommen op het 
plafond is bijvoorbeeld gewerkt met enorme stukken polysty-
reen, die op onze aanwijzingen in CAD zijn gefreest en als vul-
ling zijn gebruikt. De stukadoor heeft er vervolgens één geheel 
van gemaakt. En ja, daar zitten we dan bovenop.”
Caroline Kruit

MAAKBAARHEID
Lees meer over hoe in dit project is omgegaan met de 
maakbaarheid van:
> Vloeiende kolommen.
> Funderingstechnieken.

7, 8. Zicht op de entree en de doorgaande route die zicht onder het 
maaiveld bevindt. De sculpturale betonnen kolommen begeleiden 
de bezoeker naar de verschillende exposities.


