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Kaap Skil, Oudeschild

Type gebouw: Museum, nieuwbouw
Oplevering: Juli 2011
Bureau: Mecanoo architecten
Architect: Francesco Veenstra
Fotografie: Christian Richters

De houten gevel van Kaap Skil illustreert een eeuwenoude 
traditie van hergebruik. Honderden jaren lang maakten 
ze dankbaar gebruik van het wrakhout afkomstig van 
gestrande of vergane schepen voor de bouw van hun 
schuren en huizen. De verticale lamellen zijn gemaakt 
van verzaagde hardhouten damwanden uit het Noord-
Hollands Kanaal en krijgen zo, net als de aangespoelde 
collectiestukken van het museum, een tweede leven.

Kaap Skil speelt op allerlei manieren met daglicht en 
het contrast tussen dag- en kunstlicht, licht en donker. 
De voorgevel van het museum is over de gehele lengte 
transparant, zodat een verbinding gelegd wordt tussen 
de straat, het museumgebouw en het buitenterrein van 
het museum. Doordat het gebouw zo licht en transparant 
is, trekt het de aandacht van voorbijgangers en toeristen. 
Eenmaal binnen in het gebouw vormen de entree en het 
museumcafé de natuurlijke scheiding tussen de wereld 
van de Reede van Texel in het souterrain en de wereld 
van de onderwaterarcheologie en de jutterscollectie 
op de eerste verdieping. Binnenin het gebouw ontstaat 
er door het lamellenpatroon een strak lijnenspel van 
daglicht en mooie schaduwen dat het museum een licht 
en tegelijkertijd beschut karakter geeft. De entree en het 
museumcafé vormen de natuurlijke scheiding tussen 
de wereld van de Reede van Texel in het souterrain 
en de wereld van de onderwaterarcheologie en de 
jutterscollectie op de eerste verdieping.De glazen wand 
achter de voorgevel van houten lamellen biedt toeristen 
op straat een uitnodigend zicht op het museumterrein 

en laat tegelijkertijd de bezoekers van het museumcafé 
de prachtige luchten en het beroemde Hollandse licht 
beleven. Het contrast tussen de twee werelden van 
het museum wordt versterkt door de beleving van het 
licht en de ruimte. In het souterrain worden bezoekers 
via projecties en gebalanceerde verlichting door de 
tentoonstelling geleid, waardoor de relatief lage ruimte 
intiem is en geheimen lijkt te verbergen. Op de eerste 
verdieping bepaalt het Hollandse licht dat via de zuidgevel 
binnenvalt de intensiteit van de belichting van de 
tentoongestelde voorwerpen. De ‘schatten van de zee’ die 
hier in glazen vitrines tentoongesteld worden boven een 
lichtblauwe vloer, lijken haast te zweven in de ruimte. De 
lichtbundels die door de dakramen naar binnen schijnen 
geven je het gevoel alsof je letterlijk onder water bent. 
Onder de hoge puntdaken ervaar je hier als bezoeker een 
royaal gevoel van overzicht en uitzicht op de omvangrijke 
collectie, het museumterrein en het dorp Oudeschild.


