“Hier ben ik. Ik ben er lekker bij en ik ben vrij om te vliegen waar ik wil”

Kruising Nonnenstraat Boschstraat

Hoek Nonnenstraat Omhoeken

Nonnenstraat

Ontvangstpleintje tussen Stadskasteel en Fiephuis

Entree Fiep Westendorphuis

Vanuit de tuin

Blik op het Fiepmuseum en het Stadskasteel, komende vanuit de Nieuwstraat

FIEP WESTENDORPHUIS

STEDELIJKE INPASSING

ARCHITECTUUR

Met een nieuw, aansprekend gebouw voor de
Fiep Westendorp expositie krijgt Zaltbommel er
een feestelijke attractie bij. Het vormt samen
met het Stadskasteel een opvallend ensemble
waarin nieuwe mogelijkheden ontstaan voor
zowel het historisch programma in het kasteel,
als voor de Fiep Westendorp collectie in de
nieuwbouw. De invloed van Fiep Westendorp op
de architectuur van het gebouw staat een
eventueel toekomstig ander gebruik niet in de
weg. Integendeel: de dialoog tussen het
eigentijdse museum en het historische kasteel
geven het ensemble een zelfstandige
architectonische waarde.

Het terrein van de voormalige Phililpsschool is
een perfecte locatie voor de nieuwbouw: naast
het Stadskasteel, vlak bij een ruim
parkeerterrein en goed zichtbaar vanuit vele
hoeken. Een lange zichtlijn via de Omhoeken
over de Nieuwstraat verbindt het Fiep
Westendorp Museum met de Grote of St.
Maartenkerk, Zaltbommels voornaamste
landmark. De strategische openingen in deze
zichtlijn en de aanlooproute naar de entree
gunnen de bezoekers een verleidende blik in
het gebouw, met als resultaat het
onvermijdelijke gevoel van “daar-wil-ik-heen!”.

Herkenbaar, eigenzinnig, en onmiskenbaar
geïnspireerd op het werk van Fiep Westendorp.
Zo zou je het ontwerp kunnen typeren. Toch is
het ook aangepast aan de bijzondere stedelijke
context: in hoogte ondergeschikt aan het
Stadskasteel en met markante dakvormen die
het gebouw in de straat voegen, zonder dat het
uit elkaar valt in losse gebouwtjes. Want het is
toch vooral één, karakteristiek gebouw. Het “Fiep
karakter” van het gebouw is versterkt met aan
haar werk ontleende hekwerken, decoratieve
vogels op het dak, en de giraffe in de tuin.

Oostgevel (prominent in beeld)

Vogelvlucht vanuit de tuinzijde

Noordgevel Nonnenstraat)
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“Ik heb tekenen altijd het fijnste gevonden dat er is” – Fiep Westendorp

Dakaanzicht
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INTERIEUR
Binnen geven de opknikkende dakjes het
gebouw een geheel eigen sfeer. Ze werken als
vaak daklichten met tegen de zijvlakken
verstrooiend licht, soms als ruimtevormers, en
altijd als smaakmakers van het eigenzinnige
gebouw. De gevels zijn, op de glasplint na, vaak
gesloten om expositievlakken te vormen.

Westgevel (entree)

Eén ruimte is afsluitbaar en kan gebruikt worden
als film-, vergader- of workshopruimte. Het vrij
in de ruimte geplaatste middenblok omvat
naast de ontvangstbalie alle afsluitbare ruimten
als toiletten, een keuken met uitgifte en een
berging. Verder is de ruimte vrij in te delen.

TORTELTUIN

FLEXIBILITEIT

Een deel van de zuidwestgevel is transparant.
Dit maakt de tuin, met giraffe en wie weet wat
nog meer, tot onderdeel van de expositie. Een
royale schuifpui maakt op een mooie dag het
terras vanuit de koffiehoek binnen toegankelijk.

De structuur van het gebouw laat zich
vergelijken met een tafel met vele poten. De
gehele ruimte onder die tafel is vrij indeelbaar.
En ontdaan van de typische Fiep-versieringen
heeft het flexibele gebouw zo toekomstwaarde
voor allerlei ander gebruik.
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Voorruimte
Entree
Balie
Uitgifte
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Zuidwestgevel (terras)
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Toiletten
Expositieruimte Fiep
Expositieruimte wisselexpo
Zaaltje

Zuidoostgevel (tuin)
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Terras
Fieptuin
Fiephek
Giraffe
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Droogloop
Entree stadskasteel
Kasteeltuin
Kantoor

