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Piet Blom.

Piet Blom was een Nederlandse architect, die vooral bekend werd als de ontwerper van de 
kubuswoningen in Helmond en Rotterdam. Zijn idee dat architectuur draait om de verbeter-
ing van de leefomgeving van mensen, komt in deze woningen dan ook het duidelijkst naar 
voren. In Hengelo bouwde Piet Blom de Kasbah, de woningen zijn gebouwd op kolommen, 
zodat de onderliggende ruimte open blijft en voor gemeenschappelijke doeleinden gebruikt 
kan worden.

In 1969 ontwierp Blom mensa De Bastille voor de Technische Hogeschool van Twente in 
Drienerlo. 

Piet Blom was met zijn apart ogende bouwsels een unieke figuur in de Nederlandse  
architectuurwereld. Samen met Aldo van Eyck en Herman Hertzberger wordt hij wel tot de 
belangrijkste vertegenwoordigers van het Hollands structuralisme gerekend.

 
Een groep bewoners en oud-bewoners van Piet Bloms stedelijk dak in de Kasbah zijn 
van mening dat de visie van Blom op wonen en de samenleving te weinig bekendheid  
geniet. Juist in deze tijd van individualiteit waarin de verantwoordelijkheid voor de  
eigen omgeving steeds verder afneemt vinden zij het belangrijk om mensen een andere  
visie op wonen binnen een samenleving te tonen. Een visie waarin mensen echt wonen en 
niet slechts onderdak vinden in een woning. Gesteund door Architectuurcentrum Twente, 
Abel Blom, het Nieuwe Instituut [ voorheen het NAi ],  woningcorporatie Welbions en de  
gemeente Hengelo heeft de groep [ oud ] bewoners daarom het initiatief genomen om de 
Stichting Piet Blom Museum op te richten.

Welbions Woningcoöperatie heeft de ruimte ter beschikking gesteld, Het Nieuwe Instituut 
[ voorheen het NAi ] levert een groot deel van de collectie en in samenwerking met het  
Architectuurcentrum Twente en vele anderen is het mogelijk geworden om in Februari 2013, 
op de 40-ste verjaardag van de Kasbah, het museum te openen gewijd aan het werk en  
gedachtegoed van de architect Piet Blom.

Inleiding1.0 



Het museum [ als gebouw ] is slechts onderdeel van volgende ambities:

•  De stichting wil mensen bewust maken van de gedachte dat samen wonen, werken & leven mogelijk is 

•  dmv.  fietsroutes en wandelingen de projecten van Piet Blom bekender maken  

    [ Enschede ook 2 projecten ]

•  Lezingen en debatten over architectuur, wonen en samenleven organiseren

•  Educatieve projecten over architectuur, wonen en samenleven uitvoeren  

    [ basisscholen en middelbaar onderwijs ] 

•  Architectuurstudenten en architecten uitnodigen voor ‘filosofische’  bijeenkomsten

•  In de wijk het museum ‘uitbreiden’ met informatieve borden 

•  Het organiseren van [ inter ]nationaal aantrekkelijke tentoonstellingen,  

    in samenwerking met andere musea of de diverse architectuurinstanties [ zie samenwerking ] 

•  Rondleidingen organiseren [ in verschillende types Kasbahwoningen ]

•  Beschermen cultureel erfgoed 

•  Inspireren  

•  Overdragen van kennis en inzicht

•  Stimuleren van begrip, verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving door het  

    uitdragen van het gedachtengoed van Piet Blom

•  Het ontwikkelen van PR-activiteiten, zoals nieuwsbrief, marketingplan, nieuwe media 

•  Het ontwikkelen van een auditorium met minimaal 30 zitplaatsen, dat tevens kan dienen als  

    presentatieruimte met nieuwe media [ welke ook voor verhuur beschikbaar is ]

•  Het aantrekken van een hoofdsponsor, het aanschrijven van fondsen en het initiëren van een 

    sponsorformule voor bedrijven die zich als vriend van het museum kunnen opgeven

•  Realisatie museumwoning in de Kasbah, dit zou een bed&breakfast functie kunnen hebben voor   

    bezoekers of een tijdelijk onderkomen voor [ internationale ] uitwisselingsstudenten architectuur 

•  Het ontwikkelen van een museumshop met kwaliteitsproducten zoals boeken, maquettes,  

    ansichtkaarten, foto’s...

Ambitie van het Piet Blom Museum2.0 



Het Piet Blom Museum biedt de mogelijkheid om kennis en inzicht over te dragen met  

betrekking tot architectuur en wonen en biedt bezoekers de mogelijkheid om het werk en 

gedachtegoed van Piet Blom te leren kennen. De Stichting Piet Blom Museum heeft zichzelf 

daarom het volgende ten doel gesteld: het onder de aandacht brengen van het werk en  

gedachtegoed van Piet Blom specifiek en architectuur in het algemeen.

Missie2.1 



Met architectuur als uitgangspunt het licht laten schijnen op de hedendaagse sameleving in al  

zijn verschijningsvormen. Omdat wonen, werken en recreatie een bijdrage kunnen leveren aan 

een meer collectieve, socialere en coherente samenleving. 

Wonen kan een verbindende schakel zijn. Door mensen uit te nodigen te kijken naar het 

gedachtengoed van Piet Blom willen wij een bijdrage leveren aan de bewustwording van de 

invloed die architectuur, stedenbouw, planologie en vormgeving kunnen hebben op de directe 

omgeving.

We willen inzichtelijk maken dat mensen ‘de wijk maken’ en/of betrokken zijn bij hun eigen  

samenleving. 

Visie2.2 



Er wordt samengewerkt met Welbions Hengelo, Het Nieuwe Instituut [ voorheen het NAi ], 

het Architectuurcentrum Twente, IAA Enschede, Beltman Architecten, Abel Blom [ architect 

en zoon van ], andere familieleden van Piet Blom, wethouders in Hengelo, Kijkkubus Rotter-

dam / stichting het Blaakse Bos, UT Twente, Bureau Hengelo, Historisch museum Hengelo en  

diverse particuliere architecten. Door deze samenwerking is het mogelijk om een collectie aan te  

leggen en te archiveren. 

Samenwerking2.3 



Het museum rekent het tot haar kerntaak het erf- en gedachtengoed van Piet Blom  

bekend [ er ] te maken, daarmee hoopt ze op meer erkenning, herkenning, inzicht en  

waardering voor het werk van deze bijzondere architect. 

Het museum wil het centrale punt zijn waar de artistieke nalatenschap van Piet Blom is  

ondergebracht.

Wij dragen zorg voor het conserveren en archiveren van deze nalatenschap zodat het  

behouden blijft. 

Taken2.4 



Enkele jaren geleden werd het plan opgevat om in de Kasbah een museum over Piet Blom te 

realiseren. In 2012 is deze intentie omgezet in actie van waaruit in augustus 2012 de Stichting 

Piet Blom Museum is opgericht. 

De Stichting Piet Blom Museum wil middels een permanente tentoonstelling meer bekend-

heid geven aan de architect Piet Blom, zijn werk en zijn gedachtegoed en hoopt daarmee de  

erkenning, herkenning, inzicht en waardering voor zijn werk te vergroten. 

In de statuten is opgenomen dat de stichting de artistieke nalatenschap van Piet Blom  

verzamelt, beheert, archiveert, conserveert en toont aan geïnteresseerden. Daarnaast heeft de 

stichting geen winstdoelstelling en is het museum toegankelijk voor publiek.

De Stichting en organisatie3.0 



Het museum wil professioneel te werk gaan, voor het geven van de educatieprogramma’s 

is een master in de kunsteducatie aangetrokken. Voor PR en nieuwe media hebben we een 

grafisch ontwerpbureau ingeschakeld. 

We hebben een beleidstheorieonderzoek laten doen aan de Universiteit Twente  

[ afdeling bestuurskunde ] door Drs. Jo Leen.  

Professionalisering3.1 



De stichting is een relatief kleine organisatie die momenteel [ nog ] geheel door vrijwilligers 

gedragen wordt. In de toekomst willen we stageplekken aan kunnen bieden aan studenten.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Wat wij hen bieden is een volwaardige plek binnen 

onze organisatie. 

Vrijwilligers3.2 



Raad van Advies3.3 

De Raad van Advies, het inhoudelijke en strategische klankbord voor de stichting, bestaat uit:

Diele Biemold    [ Adviseur Strategie en Beleid bij Gemeente Hengelo ]

Abel Blom    [ Architect en zoon van Piet Blom ]

Prof.dr.ir.ing André Dorée  [ Faculty of Engineering Technology, Universiteit Twente ]

Ing. Hans de Gruil   [ Architect , bestuurslid bij VGO, voorzitter monumentencommissie ]

dhr. W. Mulder    [ Wethouder financieen en cultuur gemeente hengelo ]

Peter van Roosmalen   [ Coördinator bij Architectuurcentrum Twente & architect ]

Ir. Barend Scherpbier   [ Director & architect bij Beltman Architecten ]

Ir. H.A.H. Workel   [ Architect & partner associate IAA archtecten ]

Yvonne Eikenaar   [ Master kunsteducatie ] 

De Stichting Piet Blom Museum wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling  

en een Raad van Advies.



Comité van aanbeveling3.4 

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit betrokken mensen die de missie van het Piet Blom Museum 

ondersteunen:

Mevr.  da Graça Cabral Oliveira de Andrade  [ Architect/ Urban Designer bij Gemeente Hengelo ]

Jan Bron      [ Wethouder gem. Hengelo ]

Mevr. Martha Haveman    [ Eigenaar Galerie Beeld & Aambeeld ]

Marten Kuijpers     [ Architect en curator Nederlands Architectuurinstituut ]

Peter Pinkhaar  

Peter Timmerman     [ Schrijver, Studium Generale UT Twente ]

Vereniging de kubuswoning, Rotterdam  

Dirk Verwoerd       [ Fotograaf van o.a. de Blom monografie ]

Mevr. drs. A.W Zijderveld- Blom  



Vrienden van het Museum3.5 

Vrienden van het Piet Blom Museum stellen het museum in staat om educatieprojecten,  

lezingen en tijdelijke tentoonstellingen etc. te kunnen realiseren. Daarvoor is een  

speciale vriendenkaart ontworpen. Vrienden maken het verschil en daarom schenken we hier  

aandacht aan. Met nieuwsbrieven, sociale media en jaarlijks terugkerende events houden we 

de vrienden op de hoogte van onze ontwikkelingen. 

 



De Collectie4.0 

Een hoogwaardige collectie is van groot belang voor het museum. 

Het museum heeft een kleine collectie van onschatbare historische waarde. 

Hieronder vallen maquettes, bouwtekeningen, orginele schetsboeken en briefwisselingen. 

Een deel van onze kerncollectie hebben we in bruikleen van het Nieuwe Instituut [ NAi ], 

de Gemeente Hengelo en van Beltman Architecten Enschede. 

De komende jaren zullen we ons richten op de uitbreiding van deze kerncollectie. 



Bruikleen en bruikleengevers4.1 

Het museum is door bruikleengevers, zoals de Gemeente Hengelo, de familie Blom, 

Universiteit Twente, Dirk Verwoerd en vele anderen in staat gesteld een basiscollectie 

tot stand te laten komen. 

 

De regelmatige giften van particulieren zorgen ervoor dat onze collectie groeit. 

 



Archief4.2 

Op dit moment is divers werk van Piet Blom verspreid over diverse instellingen en particulieren. 

Wij zien het als onze taak om dit werk bijeen te brengen danwel in kaart te brengen en waar 

mogelijk in een digitaal archief onder te brengen.

 



Collectieplan4.3 

Om een goed inzicht te verkrijgen in de samenstelling en betekenis van de collectie van het 

museum willen wij een collectieplan schrijven. 

De samenstelling van de collectie, de historische waarde en het beheer zullen in dit plan 

beschreven worden. 

Voor opname in het Museumregister is een collectieplan van belang. 

Er zal een aanvang genomen worden met schrijven van het collectieplan in 2014.

 



Tentoonstellingen, projecten & activiteiten5.0 

Tentoonstellingen, projecten en activiteiten

Onze vaste tentoonstelling bestaat uit o.a. een nagebootste werkruimte van een architect uit 

de jaren ‘70. Hierin staat authentieke inventaris  [ tekentafel, tekeningkasten e.d. ].

Verder bezit het museum een prachtige collectie in de vorm van originele tekeningen, foto’s, 

maquettes en andere museale stukken.

De projecten zijn vooral educatief van aard en voor een groot deel gericht op leerlingen uit 

basis- en voortgezetonderwijs.

In de toekomst zullen er ook andersoortige projecten bijkomen.

Activiteiten zijn er middels lezingen, rondleidingen door Kasbah woonhuizen, fietstochten en 

zullen voor een deel worden gedaan in samenwerking met b.v Architectuurcentrum Twente 

en locale musea en organisaties.



Doelen5.1 

• Tonen van de artistieke nalatenschap van de architect Piet Blom door een 

 permanente tentoonstelling. 

• Voortzetten c.q. stimuleren van het experimentele gedachtegoed van Piet Blom door   

 een permanente tentoonstelling. 

•  Het erfgoed van Piet Blom zichtbaar maken door diverse activiteiten. 

• Het gedachtegoed van Piet Blom levend houden door diverse activiteiten. 

•  Meer bekendheid geven aan de architect Piet Blom door een permanente 

 tentoonstelling. 

• Overdragen van kennis en inzicht door het oprichten van een museum. 

• Bevorderen van de nieuwsgierigheid voor wat betreft architectuur en cultureel erfgoed  

 door workshops en stedenbouwkundige opdrachten [ onderdeel van educatief 

 programma ]. 

•  Meer begrip en betrokkenheid door kennis van het gedachtegoed dat ten grondslag  

 ligt aan het bestaan van een gebouw of bouwstijl [ educatie ]. 

• Aanraking met architectuur door educatie. 

•  Kennismaking met het gedachtegoed en architectuur van Piet Blom door educatie. 

•  Stimuleren met andere ogen naar de vormgegeven ruimte te kijken door educatie. 

•  Bijdrage leveren aan de dialoog en collectief denken voor ontwerpopgaven. 

•  Vergroten van bekendheid van het werk van Piet Blom door buitenmuseum. 



Educatie5.2 

In onze educatieve programma’s staat het zelf ontdekken van en ontwerpen aan de omgeving en 

de toekomst centraal. Elk programma start met bewust worden dat de omgeving is vormgegeven 

en daarmee veranderd kan worden. In het educatieprogramma staat het 

probleemoplossend vermogen van architectuur centraal. Dat doen 

we door kinderen, jongeren en andere beginners of geïnteres-

seerden in de architectuur op een speelse, creatieve, ontdek-

kende manier te laten kijken naar de ruimtelijke inrichting. 

Hoe willen wij in de toekomst samen leven? Hoe organ-

iseren we de ruimte op een intelligente manier?  We 

moeten op zoek naar alternatieven in de voedselpro-

ductie, gezondheidszorg, energiebeleid, ruimtebeslag, 

dagindeling, sociale binding en waarde creatie.  

Vanuit deze vragen ontstaat een aantal ontwerp-opgaven.  

Daarmee hopen we een bijdrage te leveren aan de dialoog en  

collectief denken. 

 

Workshops vinden plaats in de Kasbah of op aanvraag op scholen.

Voor het geven van workshops en lezingen zal evt. een beroep gedaan worden op het buurthuis 

de Tempel. 

Workshops en lezingen worden verzorgd door gastdocenten / sprekers.



Lezingen5.3 

Het museum stelt zich ten doel om met grote regelmaat en ook in samenwerking met Architectuur-

centrum Twente en Universiteit Twente lezingen te verzorgen op het gebied van Cultureel erfgoed, 

architectuur, samen wonen en samen leven en wonen in de toekomst. 

Maar ook willen we met lezingen de dialoog op gang te brengen en aanzetten tot debat b.v. waar 

het gaat over de hedendaagse problematiek van gebrek aan ruimte en overbevolking.

Voor kleine groepen zullen deze lezingen op eigen locatie gegeven worden, voor grotere projecten 

zullen we gebruik maken van het naastliggende buurthuis.



Bedrijfsvoering6.0 
 

Meer eigen inkomsten: 

Het museum is voor het grootste deel afhankelijk van subsidies en sponsoring. Een relatief klein 

deel zal uit eigen inkomsten komen: entréegelden, boek- en memorabilia verkoop, rondleidingen, 

lezingen, educatie en evt. verhuur van de ruimte. Wij hopen het percentage eigen inkomsten 

jaarlijks met ongeveer 10% te vergroten zodat we hiermee onze afhankelijkheid van subsidies en 

fondsen verkleinen.

Opzetten van een Museumshop waar producten te koop zijn die afgeleid zijn van onze collectie.

Samenwerkingen opzetten met bedrijven waarbij het 

museum faciliteiten aanbiedt in ruil voor sponsoring.

Aanschrijven van fondsen ter ondersteuning van 

tentoonstellingen, onderzoek en educatieve activiteiten

Door opzet van marketingplan en PR-activiteiten 

bezoekersaantal verhogen, bijvoorbeeld attractieve nieuwe 

huisstijl, professionalisering website, gerichte advertenties, 

pers previews etc.

Opzetten van arrangementen, bijv. lezingen, al dan niet in 

combinatie met lunch en/of fietstochten naar dichtbijzijnde 

uitgevoerde projecten van Piet Blom en evt. andere 

architecturale bezienswaardigheden. 

Dit mogelijk in samenwerking met Bureau Hengelo, 

Architectuurcentrum Twente en locale horeca ondernemers.



Huisvesting6.1 
 

Het museum is gevestigd in een klein maar attractief pand aan de Voorhof 3A in woningbouw-

project “de Kasbah“, ingeklemd tussen de Jacques Perkstraat en de Zwavertsweg, in de Hengelose 

wijk Groot Driene. Deze ruimte is ons door woningcorperatie Welbions om niet ter beschikking 

gesteld. 

Voor professionalisering van het museum zijn zaken als goede verlichting, klimaatbeheersing, 

alarminstallatie en mediainstallatie [ computers, beamer, geluidsinstallatie ] hard nodig. 



  Eigen inkomsten6.2 
Inkomsten uit: 

• Voortgezet onderwijs  

• Basis onderwijs: Bouwen bij Blom 120 minuten

• Buitenschoolse opvang 

• Kinderfeestjes zaterdag zondag  120 minuten.

• Lesbrieven verkopen via de website voor scholen die niet in de gelegenheid zijn bij ons te  

 komen.

• Workshops voor docenten i.s.m Architectuurinstituut Twente.

• Leskist Blommuseum met daarin info over Piet Blom, lesbrief, bouwplaten voor een hele  

 klas en voorwerpen waarmee een kleine expositie op school kan worden ingericht.

Andere bronnen van inkomsten:

• Rondleidingen

• Rondleiding met lunch en lezing

• Rondleiding met hightea [ oudere dames en vriendinnengroepen ].

• Lezingen en discussies i.s.m. architectuurcentrum Twente en studium generale

Subsidie:

• Bij het ontwikkelen van lesbrieven kan ondersteuning gevraagd worden bij het 

 Ontwikkelingsfonds voor architectuur, Architectuurinstituut Twente en het NAI

• Anjerfonds

• Gemeente Hengelo 

• Provincie Overijssel 

• Stimuleringsfonds creatieve industrie  http://www.stimuleringsfonds.nl/

• Zie ook voor fondsen:

 http://www.vsbfonds.nl/kunst-cultuur/andere-cultuurfondsen 

BlomStoelen:

• Stoelen kunnen te koop aangeboden worden aan Designmusea in Europa, VS en Japan.



   
Samenvatting7.0 

 

• Om ons culturele erfgoed door te kunnen geven aan de volgende generatie is begrip en 

 betrokkenheid van groot belang dus moeten we begrip en betrokkenheid creëren. 

• Stichting Piet Blom Museum hecht veel waarde aan een programma waarin op een actieve,  

 receptieve en reflectieve manier aandacht wordt besteed aan architectuur in het algemeen. 

• Als er meer bekendheid wordt gegeven aan het werk van Piet Blom dan zal er meer 

 erkenning, herkenning, inzicht en waardering voor zijn werk zijn. 

• Als er meer begrip en betrokkenheid is dan zal dat leiden tot een andere blik op de  

 openbare ruimte. 

• Als er meer begrip en betrokkenheid is dan zal ons culturele erfgoed doorgegeven worden. 

• Als mensen in aanraking komen met architectuur, kennismaken met het gedachtegoed en  

 de architectuur van Piet Blom en gestimuleerd worden om met andere ogen naar de 

 vormgegeven ruimte te kijken dan ontstaat er bewustwording van het gebouw als 

 tijdsbeeld, bewustwording van het belang van het behoud van cultureel erfgoed voor de  

 toekomst en bewustwording van de invloed die architectuur, stedenbouw, planologie en  

 vormgeving kunnen hebben op de directe leefomgeving. 



   

Colofon
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