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1 Inleiding 
De gemeente Bergen ontleent zijn bekende naam op de eerste plaats aan de zee en de 
prachtige natuur en op de tweede plaats aan de kunst. De kunstenaars die vanaf 1910 naar 
Bergen trokken en daar tot 1950 kunst maakten, hebben het begrip "Bergense School" 
gevestigd. Nog altijd is Bergen een "kunstenaarsdorp". Binnen haar grenzen zijn uit het  
verleden relatief veel (kunst-)instellingen ontstaan en nog steeds aanwezig. De 
aanwezigheid van deze instellingen en de kunstenaars staat garant voor een veelheid aan 
kunstgerelateerde activiteiten zowel op het gebied van het scheppen en tonen van kunst 
(traditioneel en modern) als voor wat betreft het beleven van en leren over kunst. 
 
De gemeente is zich bewust van deze kwaliteit en wil dit karakter graag ondersteunen en 
behouden voor de toekomst. Daartoe ondersteunt het de initiatiefnemers van het plan te 
komen tot een Museaal Centrum Bergen (MCB 2009). De participanten in dit project zijn het 
Kunstenaarscentrum Bergen, museum Kranenburgh, SBK (Kunstuitleen) Noord Hollands 
Kunstcentrum en museum Sterkenhuis. Deze instellingen zijn de laatste 10 jaar op zoek naar 
nieuwe gezichtspunten om hun betekenis voor bergen te behouden en vergroten. 
 
Gemeenschappelijk resultaat van deze zoektocht is een gewenste en onafwendbare 
samenwerking zodat naast de geïsoleerde en redelijk traditionele bestaande taken een 
nieuw perspectief kan worden geboden. Uit een (functioneel) samengaan van de vijf 
genoemde instellingen moet en kan een nieuw visioen ontstaan waarvan de volgende 
elementen de bouwstenen zijn: 
 

 Zoeken naar nieuwe manieren van tentoonstellen en beleven van kunst (in alle 
disciplines, actueel en traditioneel) 

 Zorgen dat het publiek kan participeren in en leren van kunst  
 Kunst (ook gerenommeerd en waardevol) bij mensen thuis brengen 
 Kunstenaars (leden KCB) betrekken bij de vormgeving van tentoonstellingen, 

manifestaties en voorstellingen 
 Ander publiek aanspreken dan de alleen de traditionele kunstminnaars 
 Kunstenaars stimuleren om te experimenteren en te vernieuwen 
 Hommage brengen aan de natuur als belangrijkste inspiratiebron voor kunstenaars in 

Bergen 
 
Voor het museaal centrum is een dergelijk visioen een onontbeerlijke leidraad naar een 
succesvolle toekomst . Het cultureel concept zal in samenspraak met alle betrokkenen nader 
worden uitgewerkt. 
 
Het samengaan van de instellingen wordt, met uitzondering van het Sterkenhuis, 
gerealiseerd op één plaats: Kranenburgh aan de Hoflaan te Bergen. Het huis ligt zowel dicht 
bij het centrum als bij de bossen van Bergen en kan daardoor de relatie tussen kunst en 
natuur direct zichtbaar maken. Het zal een uitdaging zijn op die plek ook de verbinding te 
laten zien van het verleden met het heden. Het MCB zal zich niet uitsluitend richten op 
traditionele kunstminnaars. Het zal in en buiten haar gebouw iedere kijker uitdagen tot 
participatie. Het gebouw zal daarom zo laagdrempelig en zo transparant mogelijk moeten 
zijn.  
 

2 Ruimtelijke opgave 
Als locatie voor de nieuwe organisatie is gekozen voor museum Kranenburgh aan de 
Hoflaan. Kranenburgh is een geregistreerd monument uit 1880. Het nieuwe gebouw zal het 
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beeld van het monument respecteren. Het zal Kranenburgh letterlijk en figuurlijk op de 
voorgrond laten maar trekt door de bijzondere en spannende architectuur vanaf de Hoflaan 
gezien wel de aandacht. Het oogt licht en transparant en nodigt de bezoeker al van een 
afstand uit om naderbij te komen. Het prikkelt de nieuwsgierigheid. Tegelijkertijd harmonieert 
het met de natuurlijke en historische omgeving. 
 
In het gebouw draait alles om de beleving van de kunst en natuur in een mix van informatie, 
vermaak en een spel van ontmoetingen. De lichtbeleving en de circuits in de expositiezalen 
zijn hierbij van groot belang. Het gebouw past in stijl en karakter met een eenvoudige 
verhevenheid bij de functie van etaleren, uitleggen en het feestelijk ontdekken van de 
waarden van Bergen voor de kunsten. 
 
Functies 
De expositieruimtes in de nieuwbouw zullen geschikt zijn voor museale tentoonstellingen. De 
nieuwbouw biedt ruimte aan een podiumzaal die tevens geschikt is voor tentoonstellingen en 
andersoortige activiteiten van het centrum. In de oudbouw zullen zowel kernactiviteiten van 
het centrum (manifestaties van hedendaagse kunst, educatie) als nevenfuncties (horeca, 
trouwlocatie, vergaderruimte, kantoor) kunnen worden ondergebracht. Door slimme 
positionering en gebruik van flexibele elementen zal de beschikbare ruimte voor meerdere 
doeleinden gebruikt kunnen worden en kan het volume van het gehele gebouw worden 
beperkt.  
 
Het terrein 
Het oorspronkelijke huis Kranenburgh is, mede ten behoeve van het huidige museum, 
uitgebreid met een aantal dependances. Verder staat er op het terrein van Kranenburgh een, 
niet monumentaal, beheerdershuisje. Voor zowel de uitbreidingen als het beheerdershuis 
geldt dat eerst gekeken zal worden naar een goede compositie van de nieuwbouw met het 
monument. Daarna kan gekeken worden hoe de bestaande niet monumentale bebouwing 
een plaats kan krijgen. Het kan zijn dat de conclusie leidt tot de sloop van deze bebouwing. 
De oorspronkelijke halfronde ontsluiting van het landhuis zal in ere worden hersteld. 
Wensen ten aanzien van de aansluiting op het huidige verkeersnet voor zowel auto- als 
langzaam verkeer wordt momenteel nader onderzocht. Ook de parkeeroplossingen komen in 
een later stadium aan de orde.  
 
Bestemmingsplan 
Er  is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor het plangebied Bergen Dorpskern 
Zuid. Het plan voor de locatie Kranenburgh is onvoldoende uitgekristalliseerd om de 
ontwikkeling op te nemen in de plankaart en voorschriften. Wel kan er op gepreludeerd 
worden in de toelichting door een korte omschrijving te geven van de ideeën die er zijn. Op 
die manier worden de burgers, ondernemers, belangenorganisaties alvast geïnformeerd over 
de nadere ontwikkeling. Voor de daadwerkelijke juridische afwikkeling zal een zelfstandige 
projectprocedure moeten worden gedaan dan wel een postzegelbestemmingsplan gemaakt. 
moeten worden. Naar verwachting kan worden volstaan met een “lichte” 
vrijstellingsprocedure (art. 19, lid 2) omdat het een binnenstedelijk gebied betreft.  

3 Uitgangspunten voor het Programma van Eisen (PvE) 
Het gebouw wordt gedimensioneerd op 1000 bezoekers die tegelijkertijd aanwezig kunnen 
zijn. De verwachte bezoekersaantallen zijn bij de start 30.000 per jaar, met een prognose 
van een groei na 5 jaar naar 50.000 bezoekers per jaar. De piekbelasting valt in twee 
periodes in de zomer en in het najaar.  
 
Mindervalide bezoekers hebben integraal toegang gezamenlijk met ander publiek. 
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Voor het aantal medewerkers wordt gewerkt met een aantal vaste en een aantal flexibele 
werkplekken. Voor de ongeveer 50 vrijwilligers worden ook werkplekken gerealiseerd. Het 
bestaande gebouw bij voorkeur gebruiken voor werkruimtes, kantoren en ontvangstruimte. 
 
De vrije hoogte in het gebouw is minimaal 3,2 meter in de algemene ruimten. Voor specifieke 
ruimten gelden de volgende waarden: 

Werkruimten en sanitair: minimaal 2,7 meter 
Entree, tentoonstellingsruimten en multifunctionele (podium) zaal: minimaal 4,5 meter 

 
Klimaat 
Voor het behoud van de collectie is het klimaat in het gebouw van groot belang. Hiervoor zijn 
normen ontwikkeld. Een extra aandachtspunt is de omgang met licht. Voor de beleving van 
de kunstwerken is het lichtspel (natuurlijk- en kunstlicht) zeer belangrijk; voor de 
kunstwerken moet een te hoge lichtsterkte en direct daglicht worden voorkomen. Over het 
algemeen kan men uitgaan van een lichtsterkte van 50 tot 100 lux op de objecten gemeten. 
Daarnaast moet UV-straling geweerd worden. De temperatuur en luchtvochtigheid moeten 
zo constant mogelijk worden gehouden, dit geldt zowel voor de depots als voor de 
tentoonstellingsruimten. In het algemeen kan men stellen dat er uitgegaan moet worden van 
de volgende waarden: tempratuur tussen de 16 en 18 graden, luchtvochtigheid tussen de 48 
en 52 procent. 
 
Indeling per ruimte 

1 Hoofdentree 
De centrale toegangsruimte is voor iedereen vrij toegankelijk. Hier bevinden zich schermen 
met algemene informatie over de activiteiten en tentoonstellingen. 
In de ruimte bevindt zich een receptie balie die tevens als kassa dienst doet, geschikt voor 
twee werkplekken. Een deel van de ruimte is in gebruik als ontvangst/wachtruimte. 
Vanuit hier worden de verschillende clusters ontsloten. De doorgangen naar de clusters 
dienen zo te zijn vormgegeven dat de hoofdentree ook voor avondgebruik de toegang tot 
alleen de horeca of alleen de zalen kan bieden, zonder dat men het museum verder in kan. 

1.1 Garderobe 
Garderobe met ruimte voor 1000 jassen en 25 lockers. De ruimte is in principe onbewaakt. 
De garderobe is bereikbaar vanaf de entree, nadat de balie gepasseerd is. 

1.2 Toiletten 
De toiletten zijn vanuit de hoofdentree bereikbaar, voordat men in het gedeelte komt voor 
betalende bezoekers. De toiletten voor de zalen en het museum kunnen gecombineerd 
worden. De aantallen worden bepaald aan de hand van regelgeving en gebruikservaringen. 
Dames en heren toiletten hebben elk een aparte voorruimte, er is een werkkast en een 
mindervalidentoilet aanwezig. Deze sanitaire voorzieningen staan los van de sanitaire 
voorzieningen die voor de horecafuncties noodzakelijk zijn.  

2 Winkel 
De winkel heeft een directe open relatie met de hoofdentree, maar is af te sluiten wanneer 
de winkel gesloten is en de hoofdentree in gebruik is voor bijvoorbeeld avondactiviteiten. 
Deze "winkel" is met name het zichtbare en inspirerende loket waar de innovatieve functie 
van uitleen van kunstwerken (ook van de vaste collectie) en intermediair met de 163 
kunstenaars van het KCB zichtbaar wordt gemaakt. Naast deze belangrijke functie worden 
uiteraard in deze winkel de gebruikelijke artikelen (kunstboeken, objecten) verkocht. 
Hiertoe is er een directe relatie met het uitleendepot noodzakelijk. De functie kassa en 
uitleenbalie worden gecombineerd tot één werkplek. 
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3 Cluster expositieruimten 
De zalen zijn aaneengeschakelde ruimten waardoor elke zaal apart te bereiken is vanaf een 
centrale ruimte, maar ook een route uit te zetten is door de diverse zalen heen. Deze ruimten 
zullen zodanig transparant vorm worden gegeven dat ook een totale ruimtelijke beleving van 
alle aparte zalen mogelijk is. Ruimten onderscheiden zich in aandachtsruimten met 
specifieke tentoonstelling en verbindingsruimten die een verbinding of overgang tussen de 
verschillende collecties leggen in verhaal en collectiepresentatie. 
Licht is een belangrijke factor: dit moet flexibel en aanpasbaar zijn voor wisselende displays, 
met mogelijkheden voor zowel daglicht als kunstlicht, terwijl het voldoet aan de waarden die 
in het algemene deel genoemd zijn. Dit geld ook voor het klimaat. 

3.1 Semi-permanente expositie 
Twee of drie zalen voor de vaste collecties, waarin wisselingen mogelijk zijn. 

3.2 Wisselende tentoonstellingen 
Twee of drie zalen. Vooral in deze zalen is het belangrijk dat er mogelijkheden zijn 
aangaande het veranderen van het de lichtval- en intensiteit  mede met het oog op 
multifunctionele gebruik. 

3.3 Atelier 
Dit is ruimte waar een kunstenaar aan het werk is. Bovendien zijn dit de ruimten die binnen 
het kader van uitwisselingsprogramma's aan externe kunstenaars (nationaal en 
internationaal) ter beschikking kunnen worden gesteld binnen het kader van te realiseren 
internationale uitwisselingsprogramma's. Bovendien kunnen in deze ateliers delen van het 
praktische educatieprogramma en workshops worden gerealiseerd.  

3.4 Beeldentuin 
Vanuit expositieruimtes en centrale hal zijn er mogelijkheden om naar buiten te gaan en ook 
weer binnen te komen. Zo kan de beeldentuin als een integraal onderdel van de expositie 
worden ervaren. De beeldentuin ligt om het gebouw heen en gaat een directe relatie met de 
omringende natuur aan. De tuin wordt op een subtiele manier omgeven door een hek, omdat 
de beeldentuin in de zone voor betaalde toegang ligt. 

4 Cluster ondersteunende expositieruimtes 
Deze ruimtes kunnen worden gebruikt voor beeld en geluid materiaal ter ondersteuning van 
de exposities, maar ook op zichzelf, eventueel voor verhuur bestemd. Zij hebben een directe 
verbinding met de hoofdentree en kunnen via deze entree wanneer het museum gesloten is 
ontsloten worden. Ook is er een verbinding met de horeca. 

4.2 Multifunctionele zaal 
Deze zaal is geschikt voor 300 mensen en heeft een podium. De zaal is ook te gebruiken als 
filmzaal.  Vanuit een artiestenruimte dient men (via een gang) het podium op te kunnen. De 
artiestenruimte heeft een eigen toiletvoorziening. 

4.3 Educatieve ruimte 
Deze ruimte is bedoeld voor het ontvangen van groepen voor het museum zoals 
schoolklassen. Tevens kan de ruimte gebruikt worden voor presentaties en vergaderingen. 
Deze ruimte ligt in de nabijheid van de hoofdentree en de kantoren. 
Deze ruimte kan ook gebruikt worden voor vergaderingen, dus nabij kantoor gelegen. 
Vanuit horeca te bedienen voor speciale gelegenheden. In de nabijheid van deze ruimte is 
een kantoor met een enkele werkplek voor het educatieve personeel. 

4.4 Kenniscentrum 
Deze ruimte is direct en vrij toegankelijk vanuit de hoofdentree. Hier zijn beeldschermen 
opgesteld waarbij men informatie kan opvragen over de collectie, de tentoonstellingen en 
andere informatie bedoeld voor documentatie en onderzoek. 
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5 Horeca 
Het café-restaurant is ook na sluitingstijd van het museum open en is apart van het museum 
bereikbaar via de hoofdentree in combinatie met de verhuur van de zalen. Daarnaast heeft 
de horeca een eigen, directe entree waardoor de horeca geheel onafhankelijk van de rest 
van het gebouw de openingstijden kan bepalen. De horecaruimte is eventueel opdeelbaar 
voor speciale gelegenheden of verhuur. De horeca heeft een terras. Dit terras is in een vrij 
toegankelijk deel van de beeldentuin gelegen. Hierdoor ervaart men de verbinding van kunst 
en natuur vanaf het terras. Van belang is dat in relatie tot de horecaruimte faciliteiten 
ontstaan (multifunctionele ruimten) waar recepties, presentaties, cursussen kunnen worden 
gegeven. 

5.1 Toiletten 
Deze toiletgroep maakt onderdeel uit van de horeca en kan zodoende ook gebruikt worden 
wanneer alleen de horeca in bedrijf is en de rest van het gebouw afgesloten is. Dames en 
heren hebben een gescheiden voorruimte, er is een mindervalidentoilet en een werkkast 
aanwezig. 

5.2 Werkruimten 
- keuken en opslag 
- aparte ingang goederen 

6 Depot 
De depotruimte is met name bedoeld als werkdepot en uitleendepot en opslag van 
expositiemateriaal. Het museaal depot (archief) wordt elders ondergebracht.  Het depot heeft 
een eigen entree voor de objecten en goederen (met lift indien ondergronds). In het depot is 
geen daglicht gewenst. Voor verdere klimaateisen, zie het algemene gedeelte. 

7 Werkruimten 

7.1 Museaal 
Een werkruimte voor restauratie, onderhoud en beheer van de museumstukken. Daarnaast 
een ruimte voor de reproductie. Beide ruimtes zijn nabij het depot gelegen. 

7.2 Kantoren 
De kantoorruimten zijn niet publiekelijk toegankelijk en liggen gegroepeerd. De kantoren zijn 
zowel via de hoofdentree als via een eigen dienstingang bereikbaar. 

- administratie 1 ruimte, 2 werkplekken 
- directie inhoudelijk/artistiek/commercieel/zakelijk 3 fte (2 ruimten, elk 2 werkplekken?) 
- 1 kamer 50 m2 voor 5 werkplekken voor vrijwilligers 
- Toiletten (1 dames, 1 heren) 
- Werkkast 
- Opslag/ archief 
- Kopieer/ printerruimte 
- Pantry 

Op diverse plekken in multifunctionele ruimtes moeten flexibele werkplekken in te richten zijn 
met het oog op variatie in werkdruk en aantal werkzame vrijwilligers. 

8 Techniek 
Installaties 
Serverruimte 
Opslag ICT 
Kantoortje ICT 
Personenlift en goederenlift indien in meerdere lagen gebouwd wordt. 
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4 PvE in cijfers 
 
De hieronder genoemde oppervlaktes zijn bruto oppervlaktes. Dit houdt in dat circulatie 
(verkeersruimten) en constructieonderdelen zijn meegenomen. Hiervoor kan 20% gerekend 
worden. In feite is het totaal oppervlak wat hier genoemd wordt dus 120%. Om tot een goede 
ruimte-indeling te komen moet voor iedere ruimte apart rekening worden gehouden met 20% 
ruimte voor circulatie en constructie. 

 
Ruimten MCB 2009   
  bruto m2 
Entree (receptie, garderobe)  250 
Winkel (uitleen)  100 
Uitleen  250 
Expositieruimte - semi permanent  600 
Expositieruimte - wisselende tentoonstellingen  600 
Ateliers  100 
Beeldentuin  0 
Educatieve ruimte/ Kennisruimte  20 
Multifunctionele zaal  400 
Horeca  400 

Depots  200 
Werkruimte museaal  100 
Werkruimte kantoren  180 

Techniek  100 

  3300 
Waarvan bestaande bouw  600 
Te realiseren nieuwbouw  2700 
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De vijf instellingen met hun activiteiten: 
 
1 Stichting Beeldende Kunst BES kunstuitleen 
2 Kunstenaars Centrum Bergen tentoonstellingen cursussen, lezingen, kleine 

voorstellingen 
3 Noord Hollands Kunsten Centrum huist 1+2 en bezit de collectie van KCB en  

Kranenburgh 
4 Museum Kranenburgh kleine eigen collectie, tentoonstellingen, 

zondagochtend concerten, lezingen, 
workshops 

5 Gemeentemuseum Het Sterkenhuis geschiedenis vaste en wisselende historische 
tentoonstellingen 
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