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Eenvoud in complexiteit
Het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers geeft een beeld van de
geschiedenis van het Nederlandse reddingswezen op zee. Die geschiedenis betreft voornamelijk die van de Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij (KNRM), maar ook van de Reddingsbrigade
Nederland (REDNED) en de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (MRD). Het Reddingmuseum, opgericht in 1982, bevindt zich
sinds 2003 op het terrein van de voormalige rijkswerf Willemsoord
in een motorenonderhoudswerkplaats. Het uit drie verdiepingen
bestaande gebouw is destijds gerenoveerd en voorzien van een moderne aanbouw.
Op dit moment vind er opnieuw een grootschalige transformatie plaats
in verband met de verhuizing van Theater Kampanje, nu gevestigd in
het centrum, naar het aan het Reddingmuseum aangrenzende gebouw op Willemsoord. De daaruit volgende verbouwing van het Reddingmuseum vormt qua schaal maar een klein onderdeel van deze
operatie, maar is zoals veel kleine projecten die onderdeel uit maken
van stedelijke transformaties van bestaand weefsel wel complex.
Een deel van het Reddingmuseum was namelijk tot voor kort ondergebracht in het aangrenzende gebouw waar nu het theater komt. Deze
ruimte moet in het gebouw waar het museum blijft gecompenseerd
worden. Hetgeen een te groot programma voor het reeds gevulde gebouw tot gevolg heeft en dus om extra vloeroppervlak vraagt.
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1. Balie
2. Pantry
3. Reddingbrigade
4. Koffieruimte
5. Toilet

1. Galerij
2. Conservator
3. Technische dienst
4. Vergader ruimte
5. Kantoor
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Daarnaast moeten de ruimtelijk en installatie technisch met elkaar verbonden gebouwen ontkoppeld worden, de nieuwe en aanvullende gebruikerswensen gehonoreerd worden, en het erfgoed karakter en de
complexe structuur van het gebouw gerespecteerd worden. Dit moet
bovendien met veel verschillende partijen afgestemd worden, zoals de
architect van het theater, ontwikkelmaatschappij Zeestad (de opdrachtgever), de gebouwbeheerder (Grontmij), twee verschillende installatie
adviseurs, de gebruiker, het projectmanagementburo, een tentoonstellingsontwerper, de constructeur en welstand. De werkzaamheden aan
het museum moesten zich bovendien zowel in de planning van het
theater voegen als een zo beperkt mogelijke impact op het functioneren
van het museum hebben.
Omdat het Reddingmuseum aanvankelijk niet goed vertegenwoordigd
was in het proces, is lange tijd onvoldoende aandacht besteed aan het
vinden van een oplossing voor bovenstaande opgaven, terwijl de consequenties van het ontwerp van het theater voor het museum steeds
groter werden. Dit heeft er zelfs toe geleid dat de museumdirecteur
gedreigd heeft naar een andere locatie te gaan. Temp. is als bureau
dat zich gespecialiseerd heeft in stedelijke transformaties en een sterk
gebruiker gericht profiel heeft, daarom door de opdrachtgever Zeestad
gevraagd om deze impasse te doorbreken door de gebruikerswensen te
inventariseren, het ontwerp voor het museum te maken en het proces
te begeleiden. Temp. heeft zich daarbij tot doel gesteld om eenvoud en
helderheid in de complexiteit te brengen.

Verdichtingsopgave
Het Reddingmuseum wil de als gevolg van de theaterplannen in het aangrenzende gebouw verdwenen expositieruimte, koffieruimte en kamer
voor de technische dienst gecompenseerd krijgen. Ook wilden ze de in
de aanbouw uit 2003 gevestigde kantoren hier aan toe voegen, zodat
op de vrijgekomen ruimte extra expositieruimte gecreeerd kon worden
en een interessantere routing door het gebouw kan ontstaan. Als laatste
moest de entree herzien worden nu het museum een met het theater
gedeelde ingang krijgt. Zo waren er minder toiletten nodig en had het
gebouwbrede tochtportaal geen functie meer.

In totaal moest 400m2 nieuw programma, waaronder expositieruimte,
een balie, een koffieruimte, een pantry, kantoren, toiletten, een vergaderruimte en een technische dienst en een berging aan het gebouw toegevoegd worden. Wens was om met de nieuwe toevoeging het oude
gebouw en de aanbouw beter aan elkaar te koppelen en bovendien de
door het tochtportaal ontstane scheiding in het oude gebouw weg te
nemen, zodat er een sterkere eenheid ontstaat. Daarnaast eiste de architect van het theater dat het deel van het museum direct grenzend
aan de nieuwe gedeelde entree naast het theater transparant en open
zou zijn. Hetgeen betekende dat hier geen bouwvolume toegevoegd kon
worden.
Voor de oplossing bood het op transformaties toegespitste deel van het
bouwbesluit uitkomst. Het Reddingmuseum is in de oude motorenwerkplaats namelijk royaal van opzet met 4.6m hoge verdiepingen rondom
een vide met daklichten en een voor de huidige functie overgedimensioneerde betonnen constructie, die berekend was op het verplaatsen
van zware motoren. Aangezien het om een bestaand gebouw gaat, is het
vanuit het bouwbesluit toe gestaan om ruimten hier slechts 2.1m hoog
te maken. Dit bood de mogelijkheid om op de plaats van de bestaande
gebouwbrede tochtportaal bij de entree een mezzanine toe te voegen
met daarop en onder ruimten voor de gewenste functies. Wel blijft er
dan slechts 30cm hoogte over voor de ruim negen meter brede vloeren
inclusief constructie en afwerking. Door de stalen constructie van de
vloer aan de betonnen constructie af te hangen kon de nieuwe vloer
uiterst rank worden gedimensioneerd en paste dit net. In de nieuwere
aanbouw is de stalen constructie berekend op het huidige gebruik en
moesten daarom een viertal kolommen onder de vloer geplaatst worden,
die deels zijn weg gewerkt in een eronder gelegen volume met toiletten.
In het andere volume op de begane grond bevind zich een pantry en de
balie van het museum. Rondom deze volumes en op het open deel van
de mezzanine is de expositieruimte. In de afgesloten ruimten op de mezzanine bevinden zich de kantoren, technische dienst en vergaderruimte.

Materialisatie
In de materialisatie is bewust gekozen voor een contrast tussen het
bestaande gebouw en de toevoeging. Dit is bereikt door het nieuwe
volume helder wit te maken, geaccentueerd met de blauwe en oranje
kleuren van de KNRM. De resulterende aan scheepsbouw refererende
sculptuur bevind zich zowel in het betonnen oorspronkelijke gebouw als
in de aanbouw uit 2003 en vormt zo letterlijk een brug tussen deze twee
gebouwdelen. Het gedeelte naast de gedeelde entree is open gehouden
met aangrenzend de balie en vormt zo een natuurlijke binnenkomst. In
de richting daar loodrecht op is de tochtpui verwijderd en is zo weer het
ruimtelijk geheel herstelt. Bij de verbouwing in 2003 achter systeemplafonds weggewerkte betonnen liggers zijn weer zichtbaar gemaakt.
Belangrijk aandachtspunt bij de materialisatie was de beheersing van
de ruimtelijke en esthetische gevolgen van het splitsen van de installaties. De hoofdinstallaties bevonden zich namelijk in het aangrenzende
gebouw en bedienden ook het Reddingmuseum. Leidingen voor water,
lucht, data en elektra liepen letterlijk door de wand tussen de twee gebouwen. Deze zijn ontkoppeld en aangetakt op nieuwe kasten op het
dak. Onder de betonnen balken lopende leidingtracés en fancoil units
moesten verplaatst worden om de mezzanine mogelijk te maken. In de
30cm hoge vloer met houten balken was weinig ruimte voor installaties.
De pragmatische voorstellen van de installatie adviseur kwamen niet
overeen met het streven naar helderheid. Door met praktische, maar
beter gecoördineerde tegenvoorstellen te komen is het uiteindelijk toch
gelukt de installaties onder controle te krijgen. Op de hiervoor beschreven wijze is het bovendien gelukt om de wensen van het museum te
honoreren, om een constructieve oplossing te vinden en binnen budget
en planning te blijven. Bovenal is het gelukt om de ruimtelijke puzzel op
te lossen, de helderheid te vergroten en met het project een architectonische taal te ontwikkelen die het bestaande een nieuwe logica heeft gegeven en zo weer toekomstbestendig en dus duurzaam heeft gemaakt.

