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Lisser Art Museum - Keukenhof (Nederland)
KVDK architecten

De Keukenhof is wereldberoemd om zijn bloementuin. Deze is
onderdeel van een historierijk nationaal domein.
In 2010 is er een masterplan opgesteld waarin het landgoed Keukenhof
benoemd werd tot ‘cultuurpark’. Het doel was om het landgoed een
nieuwe impuls te geven met respect voor het historisch kader.
De VandenBroek Foundation stapte in het culturele project en vroeg
architect Arie Korbee van KVDK architecten om een kleinschalig
hedendaags daglichtmuseum te ontwerpen. Gecombineerd met
de randvoorwaarden van de cultuur- en natuurhistorische locatie
ontstond een eigentijds gebouw met een rustige architectonische
expressie, volledig omarmd door de afdeling Rijksmonumenten.
Het ‘Lisser Art Museum’ bevindt zich op het scharnierpunt tussen
een landschappelijk vormgegeven voorplein, het monumentale
terrassenlandschap, de open strandvlakte en de beboste strandwal
vormen. Het gebouw rijst direct tussen de bomen op uit het park en
kent geen overgangszones.

Het gebouw bestaat uit twee hoofdvolumes. Eén volume staat ingebed
in de kunstmatige dijk en draagt het erboven ‘zwevende’ volume.
De uitkraging wordt gedragen door slechts vier kolommen, die qua
vorm en materialisering aan bomen refereren. Ook de schil uit lange
bakstenen wordt op het omringende bos afgestemd. Dankzij de glazen
ingang blijft de opengewerkte dijk volledig zichtbaar. De bezoekers
worden vanaf de donkere bakstenen vloer omhoog geleid naar de
bovenverdiepingen. De routing volgt het Guggenheim-principe, waar
de bezoeker op het hoogste punt start en al dalend automatisch alle
tentoonstellingszalen passeert. De ‘route architecturale’ meandert
door hoge en lage ruimtes en langs verrassende daglichtplekken die
een nadrukkelijke relatie met het parklandschap aangaan. De sfeer
verandert continu door de verschillende lichtinvallen en uitzichten.
Via een hoekraam hebben de bezoekers een fantastisch zicht op het
kasteel.
Het interieur moest flexibel indeelbaar zijn om te kunnen variëren
met de voeding en consumptie-kunstcollectie van de foundation en
toekomstige bruikleententoonstellingen.
www.kvdkarchitecten.nl
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