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Entreegebouw Van Gogh Museum
Voor het nieuwe entreegebouw van het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft Kisho Kurokawa Architect
& Associates een schetsontwerp gemaakt dat in hoofdlijnen bestaat uit het voltooien van de ellipsvormige
gebouwvleugel die het bureau in 1999 al in Amsterdam realiseerde. Dit idee is door Hans van Heeswijk
architecten uitgewerkt, gematerialiseerd en gerealiseerd.
Door de oplopende bezoekersaantallen werd de oorspronkelijke hoofdentree van het Rietveldgebouw
(1973) zwaar overbelast. Daarnaast was de omgeving van het museum veranderd doordat het Stedelijk
Museum en het Rijksmuseum hun hoofdentrees verlegd hebben naar het Museumplein. Het plein heeft
daardoor een belangrijkere logistieke rol in de omgeving gekregen. Het gebouw bestaat uit een geheel glazen volume dat over de voormalige verdiepte vijver is geplaatst. Vanuit een nieuwe entree, direct aan het
Museumplein, wordt deze nieuwe, verdiepte entreefoyer van het museum bereikt. Hier bevinden zich een
garderobe, een museumwinkel, balies en sanitaire voorzieningen. Vanuit de foyer zijn de beide vleugels van
het museum te bereiken, het Rietveldgebouw voor de vaste Van Gogh collectie en de Kurokawavleugel voor
de tijdelijke tentoonstellingen. Het nieuwe entreegebouw opende haar deuren voor het publiek op 5 september 2015. Wat tot nu toe een somber stukje Museumplein was is nu een uitnodigende oriëntatieplek.

Entrance Building Van Gogh Museum
In 1999 Kisho Kurokawa Architect & Associates designed a new wing for the Van Gogh Museum in Amsterdam. Part of this wing was a large pond on basement level. Where once the pond was situated arose a new
entrance building. Kurokawa’s studio made a preliminary design for this purpose that has been elaborated
and realised by Hans van Heeswijk Architects.
With the steady rise in visitor numbers the entrance of the Rietveld Building (1973) became greatly overburned. Additionally, the environs of the Van Gogh Museum have been changed since both the Stedelijk
Museum and Rijksmuseum relocated their entrances on the Museumplein side. Therefore, the square
acquired a much more prominent role in the logistics of the surrounding area. The new entrance building
can be reached directly from the Museumplein and leads visitors to a large foyer on basement level. In this
foyer a wardrobe, a museum shop, information desks and toilets are located. From the foyer visitors can
go directly to the Rietveld Building for the permanent Van Gogh collection or to the Kurokawa Wing for the
temporary exhibitions. The new entrance building opened to the public on 5 September 2015. What once
was a sombre piece of the Museumplein has now become an inviting site.
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Project
Function
Location
Client
Original Architect Exhibition Wing
Original Design
Design Concept New Entrance Building
Design
Construction
GFA

Entrance Building Van Gogh Museum
Cultural
Museumplein 6, Amsterdam
Rijksvastgoedbedrijf ‘s- Gravenhage
Kisho Kurokawa Architecture & Associates
1999
Kisho Kurokawa Architect & Associates, 2012
2013 - 2014
2014 - 2015
1.785 m2
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Het entreegebouw dient na sluitingstijd van het museum als een representatieve en sfeervolle ruimte voor recepties,
feesten en diners.
The entrance building functions after the museum closes as a elegant and attractive space for receptions, parties and
dinners.

Kelder.
Basement.
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Opwaardering
De opwaardering van

Opwaardering
De opwaardering van

Begange grond.
Ground floor.
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‘s Avonds straalt het Van Gogh Museum met het entreegebouw als een grote stedelijke lantaarn midden op het Museumplein activiteit uit.
At night, the Van Gogh Museum radiates activity with an entrance building that is like a big urban lantern in the middle of the Museumplein.
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Opwaardering
De opwaardering van

Opwaardering
De opwaardering van

De geavanceerde glazen constructie van de overkapping vergroot de transparantie van het entreegebouw.
The advanced glazed roof and facade construction augment the transparency of the entrance building.

Eerste verdieping.
First floor.
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De hal is voor het dagelijks museumbezoek vooral een verzamelpunt en oriëntatieplek zodat bezoekers direct begrijpen hoe het gebouwencomplex in elkaar zit
wanneer ze vanaf straatniveau binnen komen.
For day-to-day museum visits the hall is first and foremost an meeting point and orientation area. Upon entering the museum, visiors are immediately able to
grasp the layout of the building and choose direction.
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Kurokawa Wing, 1999

New Entrance Building, 2015
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Rietveld Building, 1973
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