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Project
Nieuwbouw

Tekenwerk
Bureau Bouwkunde, Rotterdam

Architect
Neutelings en Riedijk Architecten B.V., Rotterdam

Opdrachtgever
Heymans IBC Bouw B.V., Best

Uitvoering
MAT Afbouw B.V. Zaltbommel

Ploeggrootte
gemiddeld 13 man

Start project
januari 2006

Oplevering
september 2006

‘Projecties’ is een periodieke uitgave van

MAT Afbouw B.V. om geïnteresseerden in

woord en beeld te informeren over bijzon-

dere of anderszins interessante projecten

waarbij de afbouw werd uitgevoerd door

MAT Afbouw B.V.

Toen het traject zover was dat de monteurs van MAT Afbouw

konden worden ingezet, was de vliesgevel nog niet geplaatst.

Een frisse tegenvaller voor hen die gewend zijn in een wind-

vrije, niet te koude ruimte te werken. Het was geen makkelijke

klus, wel een uitdagende. Vooral de atriumwand was moeilijk

te plaatsen en niet alleen door het korte tijdsbestek van drie

weken. Deze wand is maar liefst 25 meter hoog, heeft een

lengte van 54 m1 en loopt trapsgewijs naar boven. De steiger

moest daarom ook trapsgewijs over de volle hoogte gebouwd

worden. Na de eerste en tweede fase werd de steiger steeds

doorgeschoven voor de opvolgende fase, zodat ook dit deel van

de wand gebouwd kon worden.

Door het hele gebouw zijn wanden en plafonds van MAT

geplaatst. In verband met de te realiseren luchtgeluid-isolatie-

waarde en de stabiliteit, zijn dubbele voorzetwanden gebruikt.

Geperforeerde plafonds zijn aangebracht in alle trappenhuizen,

diverse gangen en de voorruimten van de toiletgroepen. Tegen

de trapbomen zijn stalen kokerprofielen geboord waar de half-

hoge wanden met een schiethamer tegenaan zijn geschoten.

De wanden zijn sausklaar afgewerkt en in primaire kleuren

geschilderd. In totaal werden 740 m2 geperforeerde plafonds,

3500 m2 dichte plafonds, 7000 m2 verschillende wanden en

300 m1 halfhoge wanden langs de trappen gebouwd.
Productie en realisatie:
EMEL producties, Sprang-Capelle
i.s.m. Nika grafische vormgeving, Vught
Fotografie: Perkom
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Het archief, dat een uniek beeld van de omroepgeschiede-

nis van Nederland van de afgelopen honderd jaar geeft,

noemt men nu al één van de grootste van Europa. De col-

lectie begint zo ongeveer bij de troonsbestijging van konin-

gin Wilhelmina in 1898. Verder zijn er onder andere frag-

menten van Nederland tijdens de eerste bezettingsdagen,

Anne Frank, de eerste maanlanding in 1969 en van de

Beatles tijdens hun enige bezoek in Nederland.

Het gebouw is ook een museale kijkdoos. Op diverse plaat-

sen zijn attributen te vinden uit TV series en belangrijke

omroepevenementen. In de presentatie-units kan de

bezoeker zijn eigen programma samenstellen, een screen-

test doen, presenteren en dit alles laten vastleggen door de

diverse camera’s. Het projectiescherm is maar liefst 42

meter breed.

Een bijzonder ontwerp

Het pand van het Nederlands Instituut

voor Beeld en Geluid is ontworpen

door Neutelings Riedijk Architecten.

Jaap Drupsteen was verantwoordelijk

voor de façade. Het bijzondere ontwerp

van ongeveer 70 miljoen euro, bestaat

uit een 16 meter diepe kuip waarin het

pand is gebouwd. Het oppervlak is

20.000 m2, de omvang 54m x 54m in

het vierkant en de hoogte bedraagt

26m. In de vijf verdiepingen onder de

grond is het archief gehuisvest. De

3.300 m2 grote ‘experienceruimte’ be-

staat uit vijftien paviljoens en kleinere

presentatie-units met elk een eigen

thema en uitstraling.

In december 2006 heeft het Nederlands Instituut voor Beeld

en Geluid in Hilversum zijn deuren geopend. In dit audio-

visuele geheugen van Nederland is een verzameling van

maar liefst 700.000 uur beeld- en geluidsmateriaal vanaf

1898 tot heden ondergebracht. Het materiaal in deze cultu-

rele instelling wordt gearchiveerd, gerestaureerd, gecon-

serveerd en gedigitaliseerd. Zowel professionals, scholen

en universiteiten als het grote publiek kunnen gebruik

maken van de vele diensten die het instituut biedt.

Een van Europa’s grootste audiovisuele archieven

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Een schatkamer op het Mediapark in Hilversum
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