
MUSEUMPLEIN
LIMBURG
museumkwartier in Kerkrade 

Opdracht
Masterplan en architectonisch ontwerp

Jaar
2012-2016

Opdrachtgever
Discovery Centrum Continium

Locatie
Kerkrade, NL

Programma
design museum, earth theater, kantoren, conferentie 
ruimtes, auditorium, restaurant en museumplein, 7500m2

Team
Shift architecture urbanism: Thijs van Bijsterveldt, Oana 
Rades, Harm Timmermans,
Pieter Heijmans, René Sangers, Dalia Zakaite, Davide 
Prioli, Thomas Grievink, Irgen Salianji, Mariya Gyaurova, 
Zoé Renaud

Constructeur
ABT, van de Laar (uitvoering)

Installaties
Bremen Bouwadviseurs

Adviseur bouwbesluit en brandwerendheid
Bureau Bouwkunde

Aanemer
Mertens Bouwbedrijf

Installatie aanemer
Spie

Bouwmanagement
Bremen Bouwadviseurs

Photo’s
Rene de Wit, Henny Bennekom, Kenneth Tan

Budget
€ 14.500.000 euro



museumkwartier als poort voor Kerkrade

situatie

Museumplein Limburg is een drie-eenheid 
van elkaar aanvullende publieksinstellingen 
die techniek, wetenschap en design bij elkaar 
brengen in één museumkwartier. Aan het 
bestaande Discovery Center Continium, één van 
de drie provinciale musea van Limburg, zijn 
twee nieuwe bezoekersinstellingen toegevoegd: 
Cube en Columbus. Kerkrade heeft hiermee het 
eerste designmuseum van Nederland, het eerste 
omgekeerde planetarium van Europa en een scala 
aan gedeelde faciliteiten. Het museumkwartier 
vormt de nieuwe entree tot de stad zowel 
vanuit het station als vanuit de belangrijkste 
toegangsweg tot het centrum. 

De opgave bestond uit de uitbreiding van 
het bestaande museum met twee nieuwe 
instellingen die zowel afzonderlijk herkenbaar 
moesten zijn, maar tegelijkertijd als één geheel 
moesten functioneren. Ons antwoord is een 
stedenbouwkundig ensemble van duidelijk 
herkenbare volumes, verbonden door een 
ondergronds landschap.

situatie

zicht vanuit station



plattegrond +1

plattegrond 0

plattegrond -1

doorsnede door de balk

Bovengronds geven de absolute volumes van 
de kubus en de bol de nieuwe instituten een 
onderscheidende uitstraling. Met hun zuivere 
geometrie en alzijdige oriëntatie dienen 
ze als tegenwicht voor de grillige vorm en 
introverte karakter van het bestaande museum. 
Hun iconische karakter maakt ze niet tot 
geïsoleerde stedelijke objecten. Tezamen met 
het derde primaire volume, de 80m lange 
balk, zijn ze zorgvuldig geplaatst in relatie tot 
het naastgelegen station en begeleiden ze de 
publieke route tussen station en stad. Aan de 
route bevinden zich levendige plekken zoals de 
entreehal onder de balk en de ontwerplabs onder 
cube, die zich tonen aan de passanten.



restaurant en tunnel naar Cube

verdiept plein

Een aanzienlijk deel van het programma bevindt 
zich echter onder de grond. De voornaamste 
kwaliteit van het bestaande museum, het 
verdiept gelegen binnenplein, is namelijk 
doorgezet onder de gehele nieuwbouw. Zo 
ontstaat er een continue ondergronds landschap 
dat oud en nieuw met elkaar verbindt en alle 
faciliteiten ontsluit. Het nieuwe uitgebreide 
verdiepte plein vormt het hart van Museumplein 
Limburg. Het plein loopt naadloos door onder de 
zwevende balk die de dubbelhoge entreehal van 
Museumplein Limburg overdekt. De langgerekte 
entreehal dient als logistieke ruggengraat van het 
gehele museumkwartier. De bezoeker daalt af in 
deze entreehal via een van de twee brede trappen 
aan beide uiteinden: één aan de stadszijde en één 
aan de stationszijde. 
Naast het nieuwe museumplein bevat de nieuwe 
ondergrondse wereld een centrale entreehal, een 
restaurant, ruimtes voor wisseltentoonstellingen, 
een patio en twee tunnels naar Cube en 
Columbus.

Alle wanden, trappen en vloeren van de 
ondergrondse wereld zijn uitgevoerd in door en 
door gekleurde rode beton. De rode betonwanden 
zijn gestort in een bekisting van ruwe houten 
latten waardoor zij een tactiele kwaliteit krijgen 
die contrasteert met de industriële afwerking van 
de gebouwen boven maaiveld. Hierdoor krijgt 
de gehele onderwereld het karakter van een 
uitgraving met een aardse uitstraling die, samen 
met de ervaring van het afdalen, refereert aan het 
mijnbouwverleden van de regio. 

afdalen in het ondergrondse landschap



publieke toegang naar het verdiept plein

publieke route tussen station en stadscentrum

verdiept plein

Museumplein Limburg geeft programmatische 
invulling aan de idee van een “ontgrenst 
museum” als interactieve werkplaats waar 
de bezoekers geen toeschouwer zijn maar 
deelnemers. Zij ontdekken de wereld en hun plek 
daarin door interactie, participatie en debat. Onze 
ambitie was om dit concept ruimtelijk te vertalen 
door een open museumomgeving te maken 
waarin de grenzen met de publieke ruimte van 
Kerkrade vervagen. 

Door het programma zowel in de hoogte als 
in de diepte te situeren, blijft er ruimte over 
op het maaiveld voor de publieke routes die 
dwars door het museumkwartier lopen. De als 
zebrapad vormgegeven looproute naar het station 
geeft interessante zichtrelaties tussen museum 
en stationsomgeving en maakt de ervaring van 
zowel de museumbezoeker als de treinreiziger 
interessanter en gelaagder.

Door de publieke route dwars door de entreehal 
te verbinden met het verdiepte museumplein, 
functioneert deze als een uitbreiding van de 
openbare ruimte van Kerkrade en wordt het 
restaurant direct toegankelijk voor treinreizigers 
die in Museumplein Limburg op hun trein 
kunnen wachten. De verstrengeling van openbare 
ruimte en Museumplein Limburg maakt het idee 
van het “ontgrensde museum” niet alleen waar in 
de figuurlijke zin, maar ook in fysieke zin: ook 
de passant wordt deelnemer.



Cube design museum is gericht op een 
internationaal publiek met interesse voor het 
proces van design. Behalve het tentoonstellen 
van toonaangevend design, fungeert Cube ook 
als permanent multidisciplinair laboratorium 
waar studenten en ontwerpers co-creëren samen 
met de bezoekers. 

Cube wordt gehuld in een speciaal voor dit 
project ontwikkelde gordijngevel die het 
verticale karakter van het museum versterkt. Het 
gordijn effect wordt bereikt door de willekeurige 
plaatsing van stalen profielen met variërende 
puntprofilering die het licht verschillend 
reflecteren. Een verticale snede toont de 
stapeling van het programma. Een horizontale 
snede op de bovenste verdieping voorziet de 
evenementenruimte van een panoramisch uitzicht 
over het Limburgse heuvellandschap en de stad 
Kerkrade.

Cube design museum en patio

gevel Cube en details
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Het design museum is gehuisvest in een kubus 
van 21x21x21 meter. De kubus zweeft boven 
het ondergrondse landschap door middel van 
een glazen plint. De plint samen met de naast 
gelegen patio voorziet de onderliggende ruimte 
van daglicht en zichten naar buiten. Hier zijn de 
ontwerplabs gevestigd die de interface van Cube 
met de publieke ruimte vormen. 

Cube is georganiseerd als een verticale 
tentoonstellingsmachine met identieke vloeren 
waarbinnen maximale flexibiliteit bestaat voor 
de programmering. Elke vloer is onderverdeeld 
in een dienende kern (voor circulatie, installaties 
en technische ruimtes) en een bediende open 
ruimte. Deze open ruimte is donker, generiek 
vormgegeven en in een basale cascokwaliteit 
afgewerkt om de absolute inrichtingsvrijheid 
voor een wisselende set van tentoonstellingen te 
garanderen. 

De bovenste verdieping bevat een 
multifunctionele evenementenruimte. Een 
systeem van gordijnrails voorziet in de 
mogelijkheid om deze ruimte op verschillende 
manieren te compartimenteren. 

De enige specifieke vorm in het interieur 
bestaat uit de hoofdtrap die alle vloeren van het 
verticale museum verbindt. Deze wordt gevormd 
door een serie van rechte steektrappen met 
hoekverdraaiingen die in een 25 meter hoge vide 
als een cascade naar beneden valt.

cascade trap

multifunctionele evenementenruimte in Cube

doorsnede door Cube en Columbus



“planetarium inversum”  in Columbus

Columbus is een visualisatie machine voor 
de planeet Aarde. De boodschap van de 
voorstellingen gaat over de schoonheid en 
uniciteit van onze planeet, haar limieten en 
kwetsbaarheid. In de traditie van de architectuur 
parlante is het gehuisvest in een perfect volume: 
een bol, half boven de grond en half onder de 
grond. In de onderste helft van de bol bevindt 
zich het Earth Theater. In dit omgekeerde 
planetarium wanen de bezoekers zich astronauten 
die vanuit het heelal terugkijken naar de aarde. 
Vanaf twee ringvormige balkons met glazen 
vloeren kijken zij op een holle megaprojectie met 
een doorsnede van 16 meter en een diepte van 
9 meter. Behalve voorgeprogrammeerde films 
kan het theater gebruikt worden om Big Data te 
vertonen waardoor gebruikers in staat zijn om te 
reageren op toekomstscenario’s met betrekking 
tot de ontwikkeling van onze steden, regio’s en 
de planeet.

In de bovenste helft van de bol, onder de koepel, 
bevindt zich een cirkelvormig auditorium. 
Het auditorium functioneert onafhankelijk 
als National Geographic 3D-bioscoop of in 
combinatie met de Earth Theater, als een 
platform voor dialoog en debat na de ervaring in 
het omgekeerde planetarium.
De koepel van Columbus is opgebouwd uit twee 
schalen spuitbeton. Het naadloze oppervlak van 
de spuitbeton onderstreept het absolute karakter 
van het volume, terwijl haar massa ervoor zorgt 
dat de hoge geluidsproductie van binnen niet 
doordringt naar buiten. 

brug naar auditorium

auditorium



Een belangrijk deel van de gemeenschappelijke 
functies van Museumplein Limburg, (zoals 
kantoren, conferentieruimtes, etc) zijn 
ondergebracht in de 80 meter lange balk die 
boven de verdiepte entreezone zweeft. Een 
terugliggende glazen plint maakt de balk tot een 
enorme publieke luifel voor treinreizigers en 
bezoekers van Museumplein Limburg. Daarnaast 
markeert de balk de twee ingangen van het 
museumkwartier in de vorm van twee forse 
uitkragingen aan de koppen.

De balk is geconstrueerd als een brug zodat 
maximale transparantie wordt bereikt tussen 
het openbaar wandelpad op de begane grond en 
de ondergrondse hal. De zijwanden, uitgevoerd 
als verdiepingshoge vakwerkliggers, worden 
ondersteund op willekeurig geplaatste kolommen 
in combinatie met functionele elementen zoals 
de liftschacht en de trapwand. Deze hybride 
ondersteuning is niet direct afleesbaar, waardoor 
de balk lijkt te zweven.  

De balk is bekleed met een speciaal voor dit 
project ontwikkelde zwart gecoate aluminium 
cassettegevel met uitwendige ribben die het 
volume een zwaar uiterlijk geeft en het zwevende 
karakter benadrukt.

zwevende balk

conferentie ruimtes
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Museumplein Limburg is duurzaam vanuit het 
breedste begrip van het woord en op meerdere 
schaalniveau’s. Naast het accomoderen van 
het ruimtelijke programma van eisen is het 
vormgegeven als een project voor de regio en de 
stad. 

Op regionale schaal biedt het een positief icoon 
dat bijdraagt aan het sociale zelfvertrouwen, 
het economische perspectief en het culturele 
bewustzijn van krimpregio Limburg en Kerkrade. 
Columbus met haar unieke videoprojectie en 
de verschillende auditoria zijn multifunctioneel 
inzetbaar en spelen een belangrijke functie in 
het accommoderen van lokale en regionale 
initiatieven en debatten zoals op dit moment die 
van IBA Parkstad. Naast tentoonstellingsruimtes, 
fungeert Cube als permanent laboratorium waar 
studenten en ontwerpers samen met het publiek 
co-creëren. De achter de glazen plint gesitueerde 
ontwerplabs vormen letterlijk en figuurlijk de 
interface van het designmuseum met het (de) 
publiek(e ruimte). Daarmee richt het museum 
zich op het onderwijs, het bedrijfsleven en de 
maak-industrie uit de regio. 

Op stedenbouwkundige schaal wordt de entree 
tot Kerkrade gemarkeerd. Het entreebereik en het 
verdiept plein zijn zodanig ontworpen dat ze niet 
alleen als museumomgeving functioneren, maar 
tevens als publiek toegankelijke ontmoetingsplek 
en multifunctioneel evenementenplein voor de 
stad Kerkrade. Het restaurant is zodanig publiek 
ontsloten dat het een dubbelfunctie heeft als 
stationsrestauratie. 

Op de schaal van de gebouwen worden er 
tijdloze volumes gemaakt met een onderwereld 
die royaal opent naar buiten. Het interieur 
tenslotte kenmerkt zich door de mogelijkheid tot 
toe-eigening door de programmamakers van het 
museum alsmede door iniatiefnemers van buiten. 


