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Samenvatting

Aanleiding en adviesaanvraag

De gemeente wil in het najaar een besluit nemen over een renovatie van Museum Boijmans Van 
 Beuningen (MBVB). Het museumgebouw is aan het eind van zijn (technische) levensduur; het uitvoe-
ren van asbestsanering en achterstallig onderhoud zijn onvermijdelijk. Vanaf 2019 is het gebouw niet 
meer beschikbaar voor de presentatie van de collectie. 

De gemeente Rotterdam en MBVB staan voor de keuze: doen wat móét, het basisscenario waarin het 
gebouw asbestvrij wordt en weer voldoet aan wet- en regelgeving en het basis-plus scenario waarin 
hedendaagse duurzaamheidsmaatregelen worden voorgesteld, óf kiezen voor wat kán, het toekomst-
scenario waarin het museumgebouw wordt vernieuwd en klaar is voor de toekomst. 

Ter voorbereiding op het investeringsbesluit voor de renovatie vraagt het college van B&W de Rotter-
damse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) om advies. Het college van B&W wil in november 2018 
een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen. Het advies van de RRKC zal meewegen in de besluit-
vorming. De vraag in de adviesaanvraag van het college luidt als volgt: 

“In het licht van trends en ontwikkelingen op museaal gebied, de collectie van Museum 
Boijmans Van Beuningen als uitgangspunt nemend en rekening houdend met het belang 
en de positie van het museum in de stad: wat heeft de collectie dan nodig voor de toe-
komst, in relatie tot de bouwopgave en gelet op de voorliggende scenario’s? Wat zijn uw 
aanbevelingen om mee te nemen bij de verbouwing van het museumgebouw?”

Werkwijze

De adviescommissie heeft de opdracht ervaren als eervol, omdat MBVB met zijn topcollectie een be-
langrijke en niet weg te denken positie heeft in de stad, voor haar bewoners, in het Museumpark, in 
het land en internationaal. Voor de uitwerking van het advies heeft de RRKC een adviescommissie sa-
mengesteld (bijlage 2). De commissie bestudeerde door de gemeente beschikbaar gestelde documen-
ten die veelal een vertrouwelijk karakter hadden, bronnen van MBVB zelf, verschillende onderzoeks-
rapporten en publicaties (bijlage 3). Het bureau van de RRKC deed op basis van literatuurstudie, web 
research, interviews en benchmarks onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de museumsector en 
stelde vijf cases op van vergelijkbare musea in renovatie en drie cases van museumparken (bijlagen 
4,5,6).
Voor een grondige oriëntatie op de adviesaanvraag koos de adviescommissie ervoor MBVB te bezoeken 
voor een schouw van het gebouw. De adviescommissie voerde ook gesprekken met medewerkers van 
de afdeling Cultuur en Vastgoed van de gemeente Rotterdam en de directie van MBVB. Door met de 
partijen zelf te spreken, kon de Raad zich een goed beeld vormen van de achtergronden en motieven in 
de planvorming. Voordat het advies werd gepubliceerd is de tekst besproken met de opdrachtgever.
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Conclusies en aanbevelingen

1.Ga voor het toekomstscenario
De RRKC adviseert het college van B&W te kiezen voor het toekomstscenario. Uit de ervaringen van 
vergelijkbare kunstmusea blijkt dat renovatie veel kansen biedt om het gebouw aan te passen aan 
museale eisen van de tijd wat uiteindelijk leidt tot meer bereik en bezoekers. Een vernieuwd toekomst-
bestendig museum past bij een wereldstad als Rotterdam die zich alsmaar uitbreidt en steeds meer 
bezoekers trekt uit binnen- en buitenland. Het past ook bij de rol die MBVB al sinds 1937 vervult als 
icoon in de stad. Niet in de laatste plaats vraagt de kwaliteit van de topcollectie van MBVB om een 
vernieuwd toekomstbestendig museum.

2.Kies voor een transitieperiode
De plannen moeten op een aantal onderdelen worden aangevuld en onderbouwd om tot een scherp 
profiel voor de toekomst en programma van eisen te komen. Nu heeft een bouwkundige benadering 
de overhand. De RRKC mist in de huidige plannen reflecties over de wensen van het publiek en over 
de wijze waarop MBVB een groter en breder publiek kan trekken.
De museale eisen van de tijd leiden ertoe dat MBVB een publieksgerichte, vernieuwende en actieve 
positie moet kiezen in de stad en in het Museumpark. Om deze te bereiken pleit de RRKC voor een 
transitieperiode. MBVB en gemeente kunnen deze benutten als een overgang naar ingebruikname 
van het nieuwe museumgebouw. 

3.Maak een transitieplan
Om de collectie tijdens de renovatie te blijven tonen kiest MBVB vier wegen: bij andere musea in de 
stad, in de klas, in Rotterdam-Zuid en in het buitenland. De plannen zijn niet uitgekristalliseerd en de 
financiering ervan roept vragen op. 
Voor een gerichte aanpak op weg naar het museum voor de toekomst adviseert de RRKC het colle-
ge MBVB te verzoeken in 2018/2019 een transitieplan uit te werken met concrete doelstellingen ten 
aanzien van de omgang met de presentatie van de collectie in de komende jaren, de activiteiten die 
daarvoor nodig zijn en de financiële dekking. Hiervoor zullen in 2019 middelen moeten worden ge-
reserveerd. De RRKC benoemt voor het transitieplan een aantal uitgangspunten. Daarnaast reikt de 
Raad aandachtspunten aan met betrekking tot de wensen en behoeften van het diverse publiek in 
de toekomst, die mede als input dienen voor de verbouwing van het museum. De uitgangspunten en 
aandachtpunten bieden een kader voor planvorming en evaluatie. MBVB bereidt zich op deze wijze 
voor op de toekomst. Als organisatie die leert van het publiek, van gemeenschappen in de stad en 
van partners kan MBVB zich verbinden met nieuwe generaties publieksgroepen en verzamelaars. Het 
 museumgebouw en het depotgebouw moeten elkaar straks in dit leerproces versterken.

4.Financiering nader bekeken
De financiering van de renovatie in het toekomstscenario leidt tot aanzienlijk hogere jaarlasten van 
MBVB. De hoge kosten van vastgoed drukken steeds zwaarder op het cultuurbudget. De RRKC vindt 
dit niet wenselijk en vraagt het college voor dit vastgoedprobleem een oplossing te vinden. Daarnaast 
zijn er bijkomende investeringen en programmakosten voor het tonen van de collectie tijdens de reno-
vatie. In zijn transitieplan moet MBVB duidelijk maken welke activiteiten er zijn, hoeveel ze kosten en 
hoe ze worden gedekt.
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5.Museumpark als toegankelijke culturele hotspot
De RRKC heeft waardering voor de plannen van de gemeente om de buitenruimte van het park op-
nieuw in te richten. Ze leiden tot een verhoging van de verblijfskwaliteit. De Raad constateert dat de 
instellingen én het Museumpark met elkaar een belangrijke verblijfplaats vormen waar bezoekers van 
kunst genieten en elkaar ontmoeten. Om van het park een echt Museumpark te maken, een toegan-
kelijke culturele hotspot, is meer nodig. De instellingen in het park kunnen intensiever samenwerken 
vanuit een collectief belang. Omdat dit niet op een natuurlijke manier gebeurt, adviseert de RRKC een 
voorziening te creëren met een zelfstandige rol en een eigen budget. Deze wordt verantwoordelijk 
voor het beheer van het park en de programmering van de buitenruimte, samen met partners in en 
buiten het park. De RRKC ziet MBVB als een van de hoofdrolspelers in het Museumpark. Daarbij past 
een trekkersrol bij de ontwikkeling van het Museumpark. De openheid van het museumgebouw naar 
het park kan sterker, meent de RRKC. De Raad doet daarvoor enkele suggesties.

6.Communicatie 
De RRKC adviseert de term sluiting te vermijden. De collectie blijft immers beschikbaar voor presen-
taties. De RRKC adviseert om in de planontwikkeling tijdens de transitiefase het gesprek over de toe-
komst van MBVB meer dan nu te voeren met betrokkenen van binnen en buiten de stad. Dit helpt de 
plannen van MBVB scherper te maken en het versterkt de binding met publiek en partners. 

7.Governance
De RRKC vindt het belangrijk dat de rollen van de gemeente en MBVB in het opdrachtgeverschap 
voor de renovatie duidelijk zijn. De directie van MBVB moet autonoom kunnen opereren in de fundrai-
sing. De Raad heeft vertrouwen in de huidige projectorganisatie en hoopt dat de continuïteit in het 
proces gewaarborgd is.  

“In het licht van trends en ontwikkelingen op museaal gebied, de collectie van Museum 
Boijmans Van Beuningen als uitgangspunt nemend en rekening houdend met het belang 
en de positie van het museum in de stad: wat heeft de collectie dan nodig voor de toekomst, 
in relatie tot de bouwopgave en gelet op de voorliggende scenario’s? 
Wat zijn uw aanbevelingen om mee te nemen bij de verbouwing van het
museumgebouw?”
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0. Inleiding

0.1. Adviesaanvraag

De gemeente Rotterdam staat aan de vooravond van een belangrijk investeringsbesluit over een 
renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen (MBVB). Het museumgebouw, waarvan een deel 
rijksmonument is, is aan het eind van zijn levensduur. Het uitvoeren van asbestsanering en achterstal-
lig onderhoud is onvermijdelijk. Deze urgente opgave leidt ertoe dat het gebouw vanaf 2019 niet meer 
beschikbaar is voor de presentatie van de collectie. Ter voorbereiding op de investeringsbeslissing 
voor de ingrijpende renovatie vraagt het college van burgemeester en wethouders (B&W) de RRKC 
om advies.

De renovatie en aanpassing van een museumgebouw is niet uniek. Ervaring elders heeft aangetoond 
dat de noodzakelijke renovatie kansen biedt om het gebouw aan te passen aan de museale eisen 
van deze tijd. In verschillende steden in Nederland en het buitenland hebben musea noodzakelijk 
onderhoud aangegrepen om aanpassingen te doen waardoor gebouw, programma en collectie beter 
aansluiten bij de wensen en behoeften van de 21ste eeuw. De gemeente Rotterdam en MBVB staan 
derhalve voor de keuze: doen wat móét, het basisscenario waarin het gebouw weer voldoet aan wet- 
en regelgeving, of kiezen voor wat kán, het toekomstscenario waarin het museumgebouw wordt 
vernieuwd en klaar is voor de toekomst. 
De gemeente heeft diverse studies en documenten voorbereid die bijdragen aan de onderbouwing  
van de keuze tussen deze scenario’s. Het college vraagt de RRKC om advies over de kansen en 
mogelijkheden die de verbouwing biedt voor de presentatie van de collectie en daarmee de positie van 
het museum in stad en land. De vraag in de adviesaanvraag (zie bijlage 1) van het college luidt als volgt: 

“In het licht van trends en ontwikkelingen op museaal gebied, de collectie van Museum 
Boijmans Van Beuningen als uitgangspunt nemend en rekening houdend met het belang 
en de positie van het museum in de stad: wat heeft de collectie dan nodig voor de toe-
komst, in relatie tot de bouwopgave en gelet op de voorliggende scenario’s? 
Wat zijn uw aanbevelingen om mee te nemen bij de verbouwing van het
museumgebouw?”

 
Het college van B&W gaat ervan uit in november 2018 een voorstel aan de gemeenteraad voor te leg-
gen. Het advies van de RRKC zal meewegen in de besluitvorming. 

0.2. Werkwijze

De RRKC heeft de adviesaanvraag met genoegen geaccepteerd. De Raad heeft de opdracht ervaren 
als eervol, omdat MBVB met zijn topcollectie een belangrijke en niet weg te denken positie heeft in de 
stad, voor haar bewoners, in het Museumpark, in het land en internationaal.

Voor de uitwerking van het advies heeft de RRKC begin april 2018 een adviescommissie samenge-
steld (zie bijlage 2 voor de samenstelling van de adviescommissie). De commissie bestudeerde door 
de gemeente beschikbaar gestelde documenten en andere bronnen (zie bijlage 3). 
Een groot deel van de documenten van de gemeente hadden in de periode voorafgaand aan de 
behandeling in het college en de gemeenteraad nog een vertrouwelijk karakter. De adviescommissie 
heeft deze documenten kunnen inzien met inachtneming van dit vertrouwelijke karakter. Behalve de 
bronnen van de gemeente putte de adviescommissie uit bronnen van MBVB zelf (beleidsplannen, 
jaarverslagen), verscheidene onderzoeken e.d. 
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Het bureau van de Raad deed op basis van literatuurstudie, web research, interviews en benchmarks 
onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de museumsector. Ook stelde het bureau cases op van 
vergelijkbare musea in renovatie en museumparken (zie bijlagen 4 t/m 6).

Voor een grondige oriëntatie op de adviesaanvraag koos de commissie ervoor MBVB te bezoeken 
voor een schouw van het gebouw. Daar sprak de commissie met medewerkers van de afdeling 
Cultuur van de gemeente Rotterdam en de directie van MBVB. Later sprak de commissie ook met de 
projectdirectie Renovatie MBVB en directeur Vastgoed van het cluster Stadsontwikkeling van de 
gemeente Rotterdam. Door met de partijen zelf te spreken, kon de Raad zich een goed beeld 
vormen van de achtergronden en motieven in de planvorming.

0.3. Opbouw advies

In vier hoofdtukken worden observaties, analyses, bevindingen en conclusies en aanbevelingen be-
schreven die tot het advies hebben geleid. Ze gaan over het kader voor de renovatie, de collectie in 
relatie tot het publiek, het museumgebouw en de financiering, en het Museumpark. De Raad put 
daarbij uit literatuuronderzoek, good practices en de kennis en ervaring van de adviescommissie. In 
hoofdstuk 5 formuleert de Raad het integrale advies. Voor de digitale lezer bevat het advies tal van 
links naar meer informatie en beeldmateriaal.

In hoofdstuk 1 schetst de Raad het kader voor de renovatie. De Raad benoemt de scenario’s en uit-
gangspunten voor de renovatie. Daarna schetst de Raad zijn eerste algemene bevindingen over de 
beschikbare documenten en de gesprekken met MBVB en gemeente. Daarbij baseert de Raad zich 
op literatuuronderzoek en een vergelijking met soortgelijke projecten. Tot slot onderbouwt de Raad 
zijn keuze uit de scenario’s en de weg ernaar toe aan de hand van specifieke aandachtspunten die de 
Raad aanreikt in dit advies. 

In hoofdstuk 2 zoomt de Raad in op de collectie van MBVB en formuleert een antwoord op de vraag 
hoe de collectie in de komende decennia optimaal over het voetlicht kan worden gebracht, wat de rol 
van het publiek is bij de ontsluiting van de collectie en wat hiervoor nodig is in het MBVB voor de 
toekomst. 

In hoofdstuk 3 doet de Raad suggesties voor aanpassingen aan het museumgebouw die nodig zijn 
vanuit de wensen van de gebruiker, het publiek. Verder wordt in dit hoofdstuk gekeken naar de finan-
ciering van de renovatie, de financiering van de bijkomende investeringen en programmakosten, de 
exploitatie en de gevolgen voor het cultuurbudget. De Raad adviseert MBVB na de renovatie op een 
andere manier te financieren. 

In hoofdstuk 4 neemt de Raad het Museumpark onder de loep. De inbedding van MBVB in het 
Museumpark, de samenwerking met partners ter plaatse en de uitstraling van het Museumpark als 
publiekstrekker zijn medebepalend voor de beantwoording van de centrale vraag in de adviesaanvraag.

In hoofdstuk 5 voegen we conclusies van voorgaande hoofdstukken samen en komt de Raad tot een 
integraal advies waarin tevens aandacht is voor het goed benutten van de transitieperiode en voor de 
rolverdeling tussen MBVB en de gemeente in het proces.
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1. Kader: uitgangspunten en
aandachtspunten voor planvorming

1.1. Scenario’s en opdracht

De gemeente en MBVB onderscheiden in hun ambitiedocument1 een basisscenario, een basis-plus 
scenario en een toekomstscenario.
•	 In het basisscenario staan asbestsanering, achterstallig onderhoud en de brandveiligheid van 

het museumgebouw centraal. Daarmee voldoet het gebouw aan de huidige wet- en regelgeving. 
Met het basisscenario voldoet de gemeente aan de meest minimale verantwoordelijkheden als 
eigenaar en verhuurder. De gemeente stelt de collectie in technisch opzicht veilig en repareert de 
tekortkomingen aan het gebouw op het vlak van beheer en veiligheid. 

•	 In het basis-plus scenario worden aanvullend hedendaagse duurzaamheidsmaatregelen voorge-
steld die leiden tot structureel lagere energielasten. 

•	 In het toekomstscenario realiseert de gemeente een vernieuwd, internationaal concurrerend en 
toekomstbestendig museum waarin ruimte is voor groei van het aantal bezoekers. Daarmee  
behoudt het museum zijn positie in de internationale museale top 50. Kijkend naar investeringen 
in de museale sector wereldwijd, trends in de vrijetijdsmarkt en de groei van het aantal toeristen 
naar onze stad, zijn gemeente en MBVB ervan overtuigd dat die kwaliteitssprong noodzakelijk is 
om het museum en zijn collectie duurzaam de 21-ste eeuw in te loodsen.

Het college vraagt de RRKC om advies over de kansen en mogelijkheden die de verbouwing biedt 
voor de presentatie van de collectie en daarmee de positie van het museum in stad en land. Om te 
beginnen formuleert de Raad een aantal uitgangspunten die bij de renovatie centraal staan. 
Vervolgens beschrijft de Raad wat hem opviel bij de bestudering van de beschikbaar gestelde 
documenten en de gesprekken met MBVB en gemeente. 
De Raad adviseert het college te kiezen voor de ambitie van het toekomstscenario en beschrijft wegen 
om dit met de collectie, het gebouw en het Museumpark te bereiken.

1.2. Uitgangspunten

Na bestudering van de documenten en de gesprekken met de gemeente en MBVB noemt de Raad 
een aantal uitgangspunten die bij de renovatie centraal staan. Het zijn postulaten die de Raad ziet als 
grondslag voor zijn advies. Ze gaan over de collectie, de renovatie van het museumgebouw, de 
governance, en het Museumpark. 

Uitgangspunten voor de collectie
•	 Onder MBVB verstaat de Raad de collectie, het museumgebouw en het depotgebouw. Deze  

functies versterken elkaar. 
•	 Het MBVB sluit niet; de collectie blijft beschikbaar en het museumgebouw wordt gereed gemaakt 

voor de toekomst.
•	 De kracht van MBVB is zijn collectie. De kwaliteit van de collectie is van onomstreden hoog         

niveau. De ‘schatkamer van Rotterdam’ kan zich meten met collecties van internationale topmusea. 
•	 De collectie wordt met een scherp profiel in een programma voor het publiek aantrekkelijk          

gemaakt.

1)   ‘Rotterdam, haar topcollectie en de cruciale vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen’ - Gemeente Rotter-
dam en Museum Boijmans Van Beuningen, mei 2018
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Uitgangspunten voor de renovatie van het museumgebouw
•	 Het basisscenario, het gebouw asbestvrij maken en het uitvoeren van achterstallig en gepland 

onderhoud, kan niet langer worden uitgesteld. Met dit scenario voldoet het gebouw aan de huidige 
wet- en regelgeving. In het basis-plus scenario zijn maatregelen verwerkt om het gebouw duur-
zaam te maken. Het leidt tot structureel lagere energielasten maar niet tot een toekomstbestendig 
MBVB.

•	 Met het MBVB voor de toekomst wordt bedoeld het MBVB voor de komende 40 jaar.

Uitgangspunten voor de governance 
•	 De gemeente is eigenaar van het gebouw en het grootste deel van de collectie. Door dit eigenaar-

schap heeft de gemeente een hoofdrol in de renovatie.
•	 MBVB vervult de hoofdrol bij de invulling van het toekomstscenario die leidt tot een verbeterd en 

toekomstbestendig museum met meer exploitatiemogelijkheden. Het museum is verantwoordelijk 
voor de exploitatie en het eigen beleid.

Uitgangspunten voor het Museumpark
•	 De beleving van kunst en cultuur staat centraal. Mensen bezoeken het Museumpark om elkaar 

en anderen te ontmoeten en te worden geïnspireerd, uitgedaagd en verwonderd door kunst in de 
buitenruimte en in de musea en andere culturele instellingen. 

1.3. Algemene bevindingen

De Raad constateert dat de gemeente en MBVB de renovatie in de beschikbaar gestelde documenten 
vooral bouwkundig benaderen. Er is in de documenten veel aandacht voor fysieke verbeteringen van 
het gebouw, zoals meer daglichttoetreding, het effectiever benutten van tentoonstellingsruimte, 
facilitaire voorzieningen van hoog niveau, verbetering van de routing en een ruimere ingang en ont-
vangstgebied. De Raad mist bij de voorstellen echter een reflectie op de wijze waarop het museum 
zich verbindt met het publiek en met de stad. Wat zijn de wensen van het publiek, nu en straks? Hoe 
wordt samengewerkt met partners? Wat is de relatie met het depotgebouw en de particuliere verza-
melaars? 

Uit de documenten over het Museumpark blijkt dat er veel wordt geïnvesteerd in verfraaiing van de 
buitenruimte en een betere ontsluiting van het park. Dat is belangrijk voor MBVB, andere instellingen 
in het park en de stad. De aangekondigde investering geeft uitzicht op een fraai stadspark met een 
betere routing, maar is het daarmee ook een Museumpark? Wat zijn de wensen van de instellingen en 
de bezoekers van het park? Hoe kunnen de instellingen in het Museumpark samen met andere 
belanghebbende organisaties ervoor zorgen dat het park een goede programmatische invulling krijgt?

1.4. Keuze toekomstscenario

De Raad adviseert te kiezen voor het toekomstscenario. Daarvoor noemt de Raad vier redenen:

a. De urgentie van renoveren schept kansen
De urgentie van aanpassing van het museumgebouw van MBVB per 2019 biedt een unieke kans 
om het vizier te richten op een museum dat toekomstbestendig is en dat past bij Rotterdam als we-
reldstad; een stad die alsmaar uitbreidt getuige de verdichting van de binnenstad met hoogbouw, 
een stad die steeds meer toeristen trekt uit binnen- en buitenland, een stad die fors investeert in 
 Rotterdam-Zuid en voormalige havengebieden, een stad die qua bevolkingssamenstelling meer 
divers is dan ooit.
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b. De collectie is van topniveau
De stad en Nederland verdienen een toekomstbestendig museumgebouw, omdat MBVB een collectie 
beheert van topniveau. De verzamelingen die in vorige generaties tot stand kwamen door schenkingen, 
legaten en aankopen kunnen zich meten met de beste musea in de wereld. Collecties die ooit 
Rotterdamse particuliere huiskamers sierden werden in de loop van de tijd ondergebracht in MBVB.

c. Icoon van Rotterdam
In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw nam Rotterdam een vooraanstaande positie in 
op het gebied van kunst, architectuur en ruimtelijke ontwikkeling. Uit die periode stammen het 
 indrukwekkende museumgebouw van Van der Steur (het eerste gebouw van MBVB), de Kuip, het 
Postkantoor, het Stadhuis, de Van Nelle Fabriek en infrastructurele projecten als de Coolsingel en de 
Maastunnel. Nu bevinden we ons in een periode waarin deze iconen stuk voor stuk worden 
gerenoveerd en toekomstbestendig gemaakt met de beste materialen. Rotterdam is trots op deze 
iconen. MBVB als beheerder van dé schatkamer van Rotterdam verdient eenzelfde benadering. 

d. 60% meer bezoekers 
De aanpassing van het museumgebouw van MBVB is niet uniek. Vele (kunst)musea in Nederland en 
het buitenland gingen MBVB voor. Uit onderzoek onder vijfhonderd grote musea2 blijkt dat dergelijke 
investeringen tot hogere bezoekersaantallen leidden. Onderzoekbureau Rebel vergeleek MBVB met 
13 andere kunstmusea in Nederland en concludeerde dat het aannemelijk is dat de extra 200.000 
bezoekers die MBVB verwacht na de renovatie haalbaar is.

1.5. De weg naar MBVB voor de toekomst

Behalve een bouwkundige benadering is het nodig dat MBVB gericht perspectieven uitwerkt voor zijn 
omgang met de collectie en de ontsluiting voor het publiek in de toekomst. De Raad adviseert het 
college dat MBVB gebruik maakt van een transitieperiode. In deze periode die enkele jaren in beslag 
zal nemen, kan MBVB door te experimenteren ervaringen opdoen met het zichtbaar houden van zijn 
collectie en met het zichtbaar blijven als ‘museum zonder muren’. 

De Raad adviseert het college voorts dat MBVB als startpunt voor de transitieperiode een transitieplan 
opstelt. MBVB schetst hierin zijn visie met concrete doelstellingen ten aanzien van de omgang met de 
collectie, activiteiten, financiële dekking en evaluatiemomenten. Het transitieplan moet in 2018/2019 
door MBVB worden opgesteld. Voor de uitvoering van het transitieplan zullen reeds in het begrotings-
jaar 2019 middelen moeten worden vrijgemaakt.
Op basis van het transitieplan kan de gemeenteraad in 2019 een weloverwogen keuze maken met 
betrekking tot de renovatie. 
In de hoofdstukken 2 t/m 4 reikt de Raad inhoudelijke aandachtspunten aan die MBVB voor het 
transitieplan kan benutten.

2)    The Art Newspaper deed in 2015 wereldwijd onderzoek onder vijfhonderd grote musea en concludeerde dat dergelij-
ke investeringen tot hogere bezoekersaantallen leidden (bron “Rotterdam, haar topcollectie en de cruciale
vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen” - Gemeente Rotterdam en MBVB, mei 2018).
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1.6. Communicatie

Volgens de Raad vergt de communicatie van MBVB en gemeente voortdurende aandacht en alertheid 
in vier richtingen: 
•	 De ontwikkeling van draagvlak voor een gedegen besluit van de gemeenteraad over de renovatie;
•	 De werving van geld uit de private markt en andere subsidienten dan de gemeente; voor           

fundraising is vooral MBVB aan zet;
•	 Het betrekken van de wensen van het publiek en het afstemmen met stakeholders van binnen en 

buiten de stad in de ontwikkeling van het transitieplan. Dit helpt de plannen van MBVB scherper te 
maken en het versterkt de binding met publiek en partners;

•	 Het evalueren van activiteiten in afstemming met betrokken partijen en het benutten van de       
uitkomst voor het MBVB voor de toekomst.  

1.7. Conclusies en aanbevelingen

1. Kies niet wat moet, maar wat kan
De Raad adviseert het college te kiezen voor het toekomstscenario en draagt daarvoor vier              
argumenten aan.

2. Transitieperiode
De Raad adviseert het college om MBVB in staat te stellen om gebruik te maken van een transitieperi-
ode. Daarin werkt MBVB gericht perspectieven uit voor zijn omgang met de collectie 
en voor het zichtbaar blijven als ‘museum zonder muren’. De transitie is de overgang naar ingebruik-
name van het nieuwe museumgebouw.

3. Transitieplan
De Raad adviseert het college dat MBVB als startpunt voor de transitieperiode een transitieplan op-
stelt. MBVB schetst hierin zijn visie met concrete doelstellingen, activiteiten en evaluatiemomenten. 
Het transitieplan moet in 2018/2019 door MBVB worden opgesteld. Voor de uitvoering van het transi-
tieplan zullen reeds in het begrotingsjaar 2019 middelen moeten worden vrijgemaakt.
In hoofdstukken 2 t/m 4 reikt de Raad inhoudelijke aandachtspunten aan die MBVB voor het transi-
tieplan kan benutten. In het transitieplan moet de relatie met het depotgebouw worden belicht ervan 
uitgaande dat beide functies elkaar zullen versterken.

4. Wensen van publiek en stakeholders
De plannen moeten op een aantal onderdelen worden aangevuld en onderbouwd om tot een scherp 
profiel voor de toekomst en programma van eisen te komen. Een bouwkundige benadering heeft de 
overhand. De Raad mist reflecties over de wensen van het publiek bij het presenteren van de collectie 
en over de wijze waarop MBVB in de komende jaren een groter en breder publiek kan en wil bereiken. 
Hetzelfde concludeert de Raad voor het Museumpark. In de plannen voor de verbetering van het park 
is er veel aandacht voor de verfraaiing van de buitenruimte en de ontsluiting, maar daarmee is het nog 
niet een Museumpark. De Raad mist in de beschikbare documenten de wensen van de instellingen 
en de bezoekers in het Museumpark en reflecties over succesvolle samenwerking en de aansturing 
daarvan. 
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5. Governance
De Raad noemt een aantal uitgangspunten voor de governance. Het eerste is dat de gemeente 
eigenaar is van het gebouw en het grootste deel van de collectie. Door dit eigenaarschap heeft de 
gemeente een hoofdrol in de renovatie. Tweede uitgangspunt is dat MBVB de hoofdrol heeft bij de 
invulling van het toekomstscenario die leidt tot een verbeterd en toekomstbestendig museum met 
meer exploitatiemogelijkheden. Het museum is verantwoordelijk voor de exploitatie en het eigen 
beleid. De Raad acht het van belang dat de gesprekken over de keuze van het scenario in goede
constellatie verlopen waarbij regels over governance en de cultuur van samenwerking worden 
gerespecteerd.

6. Communicatie
Op basis van het transitieplan maakt de gemeenteraad in 2019 een weloverwogen keuze met 
betrekking tot MBVB voor de toekomst. Alert blijven communiceren is belangrijk voor het verwerven 
van draagvlak voor het besluit, voor de werving van private middelen en voor de ontwikkeling en 
evaluatie van het transitieplan. MBVB voor de toekomst moet een museum zijn waar men zich mee 
verbonden voelt.
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2. De collectie en het publiek

2.1. Typering collectie3

•	 Samenstelling collectie
De collectie van MBVB bevat circa 150.000 objecten en bestaat uit teken- en prentkunst, oude 
schilder- en beeldhouwkunst, moderne en eigentijdse kunst, vormgeving en de stadscollectie. Vanaf 
het begin in 1849 is er zowel door het museum als door particulieren verzameld. 
Het particulier mecenaat speelt een belangrijke rol bij het ontstaan en de ontwikkeling van de collectie 
van 1849 tot heden. Tot op heden werkt het museum bij het opbouwen en uitbreiden van zijn collectie 
nauw samen met een aantal ‘huisstichtingen’ en begunstigers, zoals de Stichting Museum Boijmans 
Van Beuningen. 90% van de collectie van MBVB is eigendom van de gemeente. Het overige deel 
bestaat uit langdurig bruiklenen van stichtingen en particulieren. Verschillende huisstichtingen 
ondersteunen MBVB bij beheer, verwerving en presentatie. 

De collectie draagt, volgens MBVB, meer dan die van vrijwel alle andere Nederlandse musea, een 
sterk internationaal karakter. Dat geldt voor de verzameling teken- en prentkunst, de oude schilder- en 
beeldhouwkunst, de moderne, hedendaagse en toegepaste kunst, en de verzamelingen pre-industri-
ele gebruiksvoorwerpen en industriële vormgeving. De collecties tekeningen en prentkunst, 
vroeg-Nederlandse schilderkunst, impressionisme en surrealisme behoren tot de absolute wereldtop.

3)  MBVB - Collectiebeleidsplan 2018-2019
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In de veelzijdigheid van de collectie zijn er wel degelijk accenten te leggen, aldus MBVB. Het museum 
wil de collectie benaderen als een eenheid in verscheidenheid, en koopt doelbewust werken aan die 
wegens hun kwaliteit de verzameling versterken en de grenzen tussen de verschillende disciplines 
overschrijden of op andere wijze grensverleggend zijn. 

Hieronder het aantal objecten per verzamelgebied:
•	 Teken- en prentkunst (ca. 18.000 en 67.000)
•	 Oude schilder- en beeldhouwkunst (ca. 1.400)
•	 Moderne en eigentijdse kunst (ca. 9.200)
•	 Vormgeving (ca. 51.000)
•	 Voorheen stadscollectie (ca. 1.700)

Lees hier meer over de collectie en de geschiedenis van MBVB.

De collectie wordt na 2020 beheerd in het depotgebouw. Hierin bevinden zich alle objecten die niet zijn 
tentoongesteld of in bruikleen zijn gegeven. Behalve de gemeentelijke verzameling en de collecties van 
de huisstichtingen zal hier ook plaats worden geboden aan nieuwe particuliere verzamelingen. 

•	 Relatie met Collectie Rotterdam
Het deel van de museale collectie dat eigendom is van de gemeente maakt deel uit van de zogeheten 
Collectie Rotterdam. Daartoe behoren museale collecties, de niet museale collectie beeldende kunst, 
beeldende kunst in de publieke ruimte, gebouwd en aangelegd cultuurhistorisch erfgoed, archeolo-
gisch erfgoed en archieven. De gemeente heeft in 2017 een visie ontwikkeld op de Collectie 
Rotterdam. Daarin uit de gemeente haar trots over de rijkdom van de collectie en zijn bijdrage aan de 
aantrekkelijkheid van de stad. In de visie wordt in afstemming met de beheerders van de deelcollecties 
aangegeven hoe wordt zorggedragen voor beheer en behoud, hoe de collectie wordt versterkt en hoe de 
collectie zichtbaar wordt gemaakt. In het voorwoord van de visie schrijft de voor cultuur verantwoordelijke 
wethouder: “De Collectie Rotterdam toont ons de herkomst en identiteit van onze stad, vertelt het ver-
haal van Rotterdam en verbindt Rotterdammers met elkaar en de wereld om hen heen”.

2.2. De collectie en MBVB voor de Toekomst

MBVB, gemeente en belanghebbenden in het maatschappelijke veld onderstrepen allen de hoge 
kwaliteit van de collectie en de nationale en internationale toppositie van MBVB. Het is de parel onder 
de ‘schatkamers van Rotterdam’. Deze verdient volgens de Raad een toekomstbestendige huisves-
ting. In het ambitiedocument wordt veel aandacht geschonken aan fysieke ingrepen die nodig zijn om 
het museumgebouw toekomstbestendig te maken: meer daglichttoetreding, efficiënter gebruik van 
tentoonstellingsruimten, een meer open entreegebied met ingang en ontvangstruimte, vernieuwing 
horecavoorziening en museumwinkel. De kant van de potentiële bezoeker, de vraagkant, blijft echter 
onderbelicht. De Raad ziet voor de collectie veel kansen en mogelijkheden die in het ambitiedocument 
onbeschreven blijven.

Op grond van ervaringen elders stelt de Raad dat het voor de toekomstbestendigheid van MBVB 
noodzakelijk is een alerte verbinding van de collectie tot stand te brengen met het publiek van nu en 
straks. 
Hoe verbindt MBVB zich met het publiek en met de stad? Hoe reflecteert MBVB op de actuele behoef-
ten en de wensen van zijn publiek? Welke nieuwe vormen van educatie en participatie sluiten hierop 
aan? Hoe kan MBVB zijn collectie optimaal en opnieuw aantrekkelijk presenteren? Wat zijn de verdere 
mogelijkheden van digitalisering? Hoe wordt in de toekomst samengewerkt met andere musea? 
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Wat wordt de relatie met het depotgebouw en particuliere verzamelaars? Wat wordt de rol van MBVB 
binnen het netwerk van de Rotterdamse lokale beeldende kunst? 
De Raad gaat hieronder in op genoemde vraagstukken en betrekt daarbij trends en ontwikkelingen in 
de museale sector (zie bijlage 6) en good practices van vergelijkbare kunstmusea.

•	 MBVB en ontwikkelingen in museumbezoek
In het ambitiedocument wordt een aantal trends en ontwikkelingen in de museumsector genoemd: 
stijgende bezoekersaantallen met name bij kunstmusea, een forse toename van het gebruik van de 
Museumkaart, meer toeristen leiden tot meer museumbezoek, en investeringen in musea die zouden 
leiden tot extra stijgingen in bezoekersaantallen. Het is positief dat kunstmusea in de lift zitten. De rap 
groeiende economie speelt hier op de achtergrond mee. Extra publieksimpulsen komen behalve van 
de Museumkaart ook van de BankGiroLoterij VIP kaart en speciale arrangementen van media- en 
vervoersbedrijven. Vooral de grote kunstmusea profiteren van deze ontwikkelingen. 

Kijken naar de toekomst vraagt ook een blik op de risico’s en bedreigingen. De effecten van de ver-
grijzing op museumbezoek zijn positief en kansrijk, aan de andere kant is er sprake van een verdrin-
gingsmarkt op het gebied van informatie, kennis, beleving en ontspanning. Sommigen spreken van 
een aandacht crisis veroorzaakt door het gebruik van smartmedia/ beeldschermen. Mensen hebben 
een korte spanningsboog en willen graag ‘kortcyclisch’ geïnspireerd worden. Verblijfsruimten moeten 
kwaliteit hebben en comfort. De musea van de toekomst moeten niet alleen aantrekkelijke faciliteiten 
bieden als parkeergelegenheid, museumcafé, restaurant en winkel, maar ook een aantrekkelijk en 
wisselend aanbod dat een tegenwicht en rustpunt biedt in de vele verlokkingen van de vrijetijds-
economie. Daarbij moet rekening worden gehouden met nieuwe generaties museumbezoekers die 
een andere canon ervaren en die anders kijken. De diversiteit van de bewoners van de stad neemt 
toe. Een omwenteling dient zich al aan in het derde en vierde decennium van deze eeuw. Er zullen 
zich nieuwe verzamelaars aandienen die zich met MBVB en het depotgebouw willen verbinden, als 
schenker van een collectie en/of als gebruiker van het depotgebouw dan wel museumgebouw. De 
wijze waarop het publiek en de verzamelaars van de toekomst zich verbinden met de collectie vraagt 
om nieuwe vraaggerichte perspectieven waarin deze op een aantrekkelijke manier zichtbaar wordt 
gemaakt.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor MBVB? Het is van het grootste belang dat MBVB de komen-
de jaren als ‘museum zonder muren’ het huidige aantal bezoekers (2017: 320.000) niet verliest. MBVB 
wil dit op vier manieren realiseren: bij de buren, Op Zuid, in de klas en in het buitenland. Echt voldra-
gen zijn de plannen echter nog niet.
De Raad ziet, ook kijkend naar de ervaringen elders, de eerste drie jaren waarin het museumgebouw 
niet beschikbaar is als een vliegwiel voor een transitie, waarin MBVB met een nieuwe, meer vraagge-
richte, visie kan experimenteren in zijn omgang met de collectie. Dit doet MBVB in samenhang met het 
depotgebouw. 
Bij een vraaggerichte benadering in het collectiebeleid zijn de volgende aspecten van belang: 
digitalisering, educatie en talentontwikkeling, publieksonderzoek, participatie en inclusiviteit, 
samenwerking met partners en de relatie met het depotgebouw. Hieronder licht de Raad dit toe.

•	 Digitalisering 
De digitale toegankelijkheid van de collectie is een middel tot ontsluiting waardoor, buiten de fysieke 
beleving van kunstwerken in het museum, veel meer publiek tot ver over de landsgrenzen wordt be-
reikt. MBVB heeft zijn collectie vóór de verhuizing naar het depotgebouw volledig gedigitaliseerd4. 

15)  De RRKC onderneemt hiervoor in 2018 de eerste stappen door een expertpanel te organiseren in samenwerking 
met Albeda College

4) Cultuurplanadvies MBVB 2017-2020; Samenvatting van de aanvraag, geschreven door de instelling
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Het publieksbereik zal door zoekmogelijkheden via de eigen collectiewebsite, Google Arts & Culture,  
Europeana of de Rembrandt Database alleen maar stijgen. Met de digitalisering van afbeeldingen is 
een verhoogde kwaliteit van kijken mogelijk. Er kan meer op details worden ingezoomd en nieuwe 
dwarsverbanden kunnen worden blootgelegd en onderzocht. Met goed doorzoekbare digitale databa-
ses is het voor musea makkelijker op de hoogte te blijven van wat andere musea in huis hebben. Dat 
komt het bruikleenverkeer ten goede en dat bevordert de dynamiek van de collectie en de kwaliteit 
van tentoonstellingen. Keerzijde van de digitalisering is een voortschrijdende standaardisatie van syste-
men; er ontstaan steeds nieuwere technieken die om nieuwe manieren van bewaren en presenteren 
vragen. Daarnaast creëert het gebruik van digitale media een permanente vraag naar content en dat 
heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering en personele inzet. 
Voor MBVB liggen hier uitdagingen en kansen. Dat kinderen en jongeren, de toekomstige generatie 
museumbezoekers, leven in een digitale beeldcultuur kan door MBVB worden aangegrepen om de 
collectie op verschillende manieren te belichten. Dit doet het museum door bijvoorbeeld samen te 
werken in museale netwerken als Arttube. 

•	 Educatie en talentontwikkeling
De Raad vindt educatie in de documenten sterk onderbelicht; dit in contrast met de actuele wijze 
waarop MBVB zich met educatie profileert in het Nederlandse museumbestel. Het museum opereert 
hierin vooruitstrevend. Het gaat om het bieden van doorlopende leerlijnen binnen het onderwijs, het 
leren kijken in plaats van het presenteren centraal stellen en het vakoverstijgend werken. Een sterk 
voorbeeld is het Boijmans taal en rekenprogramma rondom kunst. Dit wordt elders in de sector opge-
pakt en de methodiek heeft MBVB uitgeschreven in een handboek. Voor dit educatieve programma is 
actief onderzocht hoe met het onderwijs kan worden samengewerkt en dat maakt dit project sterk in 
opzet en uitvoering.

In het verlengde van de educatieve activiteiten kan MBVB ruimte bieden aan talent in makerspaces 
(ateliers) en de samenwerking aangaan met broedplaatsen en kunstenaarsinitiatieven in de stad. 
In makerspaces nemen groepen en individuele bezoekers actief deel in het beleven van kunst; de 
bezoekers worden behalve toeschouwer ook deelnemer en gebruiker. Het ontwikkelen van ruimte tot 
atelier in het MBVB voor de toekomst is in de documenten niet beschreven als een ambitie. 
In het door de Europese Unie opgericht Learning Museum Project worden musea niet alleen be-
schouwd als instellingen waar educatieve activiteiten worden verricht, maar in de eerste plaats als 
lerende organisaties die leren van het publiek, van lokale gemeenschappen, en van andere musea en 
instellingen. MBVB zou in de toekomst als Learning Museum een grote slag naar meer en ander 
publiek kunnen maken.  

•	 Publieksonderzoek 
De Raad stelt vast dat voor MBVB als museum voor de toekomst kennis van het (toekomstig) publiek 
essentieel is. Dat kan door, net als alle andere Rotterdamse culturele instellingen, deel te nemen aan 
het Mosaic model. Dit doelgroepensegmentatiemodel werd in 2005 door EMC Cultuuronderzoeken en 
Rotterdam Festivals geïntroduceerd in de Nederlandse culturele sector. Het geeft marketeers inzicht in 
demografie (locatie, leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling), socio-economische kenmerken (opleiding, 
inkomen), levensstijl (normen en waarden), cultuur en gedrag. 
De Raad adviseert het college dat MBVB in zijn transitieplan aangeeft hoe het systematisch meer te 
weten komt over de samenstelling van zijn publiek en hoe het op basis van verzamelde data doelge-
richt op zoek gaat naar nieuw publiek. In zijn zoektocht kan MBVB experimenteren met presentaties 
en evaluaties. Zonder deze wezenlijke aanvulling zal de toekomstige programmering onvoldoende 
aansluiting vinden bij nieuwe generaties museumbezoekers. 
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•	 Participatie en inclusiviteit
Er liggen voor MBVB kansen om sterk in te zetten op publieksparticipatie. Publieksparticipatie houdt in 
dat een museum zijn autoriteit deelt met het publiek, dat zelf maker wordt en de inhoud mede bepaalt. 
Hierdoor krijgt het museum een meer inclusieve rol en kan het inspelen op actuele thema’s die leven 
in verschillende gemeenschappen in de stad. Publieksparticipatie biedt kansen nieuw publiek aan te 
trekken, draagvlak te creëren en nieuwe netwerken aan te boren. Daarvoor is wel een mentale omslag 
en een verandering in de organisatie nodig. De Amerikaanse museumdeskundige Nina Simon 
onderscheidt in haar boek The Participatory Museum vier niveaus van participatie: 
(1) Publieksbijdrage (de bezoeker wordt een bijdrage gevraagd: feedback, een mening of een 
verhaal), (2) Samenwerking (de bezoeker beslist mee over de inhoud van een tentoonstelling maar 
het museum houdt de regie en het proces in handen), (3) Co-creatie (samenwerking tussen het 
museum en een externe partij; beide zijn gelijkwaardig en brengen hun eigen expertise in) en (4)
Hosting (het museum faciliteert; biedt ruimte aan externe partijen waar zij hun eigen doelen nastreven 
zonder inmenging van het museum). Co-creatie en hosting komen in de Nederlandse musea nog 
nauwelijks voor. In Groot-Brittannië, waar musea al veel langer gestimuleerd worden om actief samen 
te werken met de gemeenschap, is dit gebruikelijk. Bij een meer inclusief museum passen
 tentoonstellingen die de verscheidenheid in de kunst en in de samenleving weerspiegelen. Het 
MOMA in New York geeft blijk van zo’n nieuwe koers.

Een wandeling door de nieuwe en nieuw geconstrueerde expositiezalen van MOMA in combinatie met een breed 

scala aan interpretatieve programma’s, biedt de bezoeker nieuwe perspectieven om het verleden en het heden met 

elkaar te verbinden. In het nieuwe MOMA vindt de bezoeker ruimte waar hij kan participeren in allerlei creatieve acti-

viteiten, waar zijn betrokkenheid wordt gestimuleerd met wat er in de wereld gebeurt; ruimte waar de bezoeker in zijn 

eigen tempo kan genieten van kunst; ruimte die tegelijkertijd subversief en bevestigend is; ruimte die met wisselende 

tentoonstellingen, uitvoeringen, films en educatieve programma’s, steeds nieuwe ervaringen oproept.

De NYTimes schrijft dat MOMA in zijn nieuwe opzet afstapt van de discipline-specifieke toonzalen die ruimte gaven 

aan vooral ‘witte’ mannelijke gevestigde kunstenaars en kiest voor een meer chronologische en thematische benade-

ring in multipele formats als ook voor meer vrouwelijke en minority kunstenaars. MOMA kiest uitdrukkelijk voor meer 

diversiteit. Directeur Glenn D. Lowry zei in een interview: “It’s a rethinking of how we were originally conceived….  We 

had created a narrative for ourselves that didn’t allow for a more expansive reading of our own collection, to include 

generously artists from very different backgrounds.”

Hier liggen voor MBVB grote uitdagingen om zijn inclusieve rol in de toekomstige verbinding met het 
depotgebouw te onderzoeken in de transitieperiode. MBVB kan niet langer worden gezien als een 
‘neutrale’ instelling. Het doet ertoe welke keuzes worden gemaakt bij aankopen en bruiklenen, hoe de 
collectie wordt tentoongesteld, wie er werken in de museumorganisatie, welke sponsorcontracten 
worden afgesloten en hoe wordt samengewerkt met de gemeenschap. Met een inclusieve koers 
creëert MBVB een maatschappelijk draagvlak dat nodig is om zijn publiek van de toekomst te werven. 

Een interessant voorbeeld van de wijze waarop een duurzame impuls kan worden gegeven aan de toegankelijkheid 

en inclusie binnen musea en andere culturele instellingen is STUDIO i. Dit platform voor inclusieve cultuur is een 

initiatief van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven. Studio i is opgezet vanuit de 

overtuiging dat musea toegankelijk moeten zijn voor iedereen - ongeacht culturele en maatschappelijke achtergrond, 

gender of beperking, in welke vorm dan ook.

Meer vanuit gemeenschappen programmeren vergt een museumgebouw dat zijn bezoekers verwel-
komt. De scheiding tussen educatie, tentoonstellingen en evenementen vervaagt. Dat betekent dat 
goed moet worden nagedacht over de typen ruimten waarover MBVB wil gaan beschikken. Het heeft 
consequenties voor het optimaal belevingsgericht maken van het museumgebouw, depotgebouw en 
de fysieke omgeving van het Museumpark.
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•	 Het profiel van de collectie
De collectie van MBVB is zoals eerder aangegeven breed, veelzijdig en van een hoog niveau. 
Vanwege zijn achtergrond als verzameling van verzamelingen en de combinatie van deelcollecties laat 
de collectie zich voor het publiek niet snel in herkenbare beelden samenvatten. Daarbij komt dat het 
tentoonstellingsbeleid van MBVB twee gezichten lijkt te tonen. In het Van der Steurgebouw ligt de 
nadruk op het presenteren van de eigen collectie en de geschiedenis ervan. In de Bodonvleugel 
worden blockbusters en tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars geprogrammeerd. De twee 
benaderingen tonen enerzijds de kracht en eigenheid van MBVB; anderzijds leiden ze niet tot één 
gezicht van het museum in de stad, Nederland en het buitenland.

Dé collectie van MBVB is eigenlijk een verzameling van deelcollecties met grote kwaliteiten. Hoe kan 
MBVB in een vaste tentoonstelling de kern van de collectie naar boven halen waardoor die een groter 
appèl doet aan het publiek om te komen kijken? 
De Raad vindt dat bij het museum voor de toekomst bij de presentatie een meer herkenbare profile-
ring van de collectie hoort. Naast de artistieke waarde zijn de educatieve, verbindende, belevings- en 
zelfs economische waarde richtinggevend bij het profileren van de collectie. In een beperkt aantal 
profielen moet het mogelijk zijn de top van de collectie te presenteren. Een voor de hand liggend voor-
beeld is de Eregalerij in het Rijksmuseum waar alle topstukken van het Rijksmuseum zijn vertegen-
woordigd. Maar het profiel kan ook worden gekenmerkt door thematisch of chronologisch georiënteer-
de looplijnen. Een voorbeeld is STEDELIJK BASE van het Stedelijk Museum in Amsterdam.

STEDELIJK BASE is de huidige permanente opstelling van hoogtepunten uit de collectie van het Stedelijk Museum. 

STEDELIJK BASE toont de ontwikkelingen in kunst en design, vanaf 1880 tot nu, in vele hoogtepunten. De presenta-

tie beslaat de gehele nieuwe vleugel van het museum en toont een selectie van bijna 700 werken, gegroepeerd rond 

historische bewegingen, maatschappelijke thema’s en invloedrijke kunstenaars.

MBVB kan ook samen met doelgroepen zoals jonge (nieuwe) bezoekers, lokale kunstenaars of bedrij-
ven profielen uitwerken. De transitieperiode leent er zich bij uitstek voor profielen in de praktijk uit te 
proberen. 

•	 Samenwerken in de omgang met de collectie 
Er liggen volgens de Raad veel kansen voor een vruchtbare samenwerking van MBVB met partners in 
de stad om zijn collectie meer over het voetlicht te brengen en tot de verbeelding te laten spreken. 
De transitieperiode moet volgens de Raad worden benut om een structurele verandering teweeg te 
brengen in de omgang met de collectie. De plannen van MBVB in vier richtingen (bij de buren, Op 
Zuid, in de klas en in het buitenland) bevinden zich in 2018 in de startfase en dragen de potentie in 
zich om te experimenteren. Op dit moment valt op dat de plannen zich nog onvoldoende richten op het 
perspectief van het publiek en de toepassing ervan in de programmering.

De samenwerking in het project ‘Boijmans bij de Buren’ kan leiden tot interessante semipermanente 
en tijdelijke opstellingen in het Wereldmuseum, Museum Rotterdam, Chabot Museum en Maritiem 
Museum Rotterdam. Door de confrontatie met objecten van deze musea ontstaan nieuwe verbanden 
en krijgen kunstwerken nieuwe betekenissen omdat ze in een andere context worden gepresenteerd. 
Dat prikkelt de belangstelling van het publiek en biedt uitdagingen om anders naar kunst te kijken. 
Voor grote overzichtstentoonstellingen ziet de Raad kansen voor samenwerking met de Kunsthal en 
LP2. De Raad verwacht veel van deze vormen van samenwerking ook al is er nog weinig uitgewerkt in 
concrete plannen. Een voorbeeld van samenwerking met andere musea gedurende de bouw van een 
nieuw museum is Neue Nachbarn - Auf dem Weg zum Humbolt Forum in Berlijn.
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Met ‘Boijmans in het Buitenland’ worden topstukken en andere objecten uit de collectie in bruikleen 
gegeven aan buitenlandse musea. Uit de eigen ervaring van MBVB zou zijn gebleken dat deze 
bruiklenen als trigger werken; kunstliefhebbers zouden na het zien van deze werken in hun stad de 
collectie van MBVB in Rotterdam willen bezichtigen. Dat is positief want het leidt tot een stijging van 
buitenlands bezoek. De Raad vraagt zich wel af hoe MBVB deze ervaring onderbouwt. Is hiernaar 
publieksonderzoek gedaan?

‘Boijmans op Zuid’ kreeg in de zomer veel aandacht in de media. MBVB kondigde zijn intrek aan in het 
voormalige V&D pand op Zuidplein. De nadruk in de programmering komt te liggen op design en he-
dendaagse kunst. De Raad vindt deze keuze gewaagd en tegelijkertijd moedig. Gewaagd omdat voor 
deze stap een duidelijk profiel van toekomstige bezoekers nodig is in een voor MBVB nieuw gebied 
van de stad. Moedig, omdat MBVB tijdelijk zijn traditionele museumpositie opgeeft om op een expe-
rimentele manier nieuw, jong en divers publiek wil bereiken. Dat ‘Boijmans op Zuid’ bijdraagt aan een 
versterking van het culturele aanbod in Rotterdam-Zuid juicht de Raad toe. MBVB wil zich in zijn nieu-
we standplaats laten inspireren door de creativiteit van grassroot initiatieven. MBVB zou zich volgens 
de Raad kunnen verbinden met kunstenaarsinitiatieven in Rotterdam-Zuid, onder andere in Charlois, 
door hen een podium te bieden om te exposeren. De Raad staat positief tegenover de stap naar Zuid, 
maar ziet ook het risico van incidentele activiteiten. Ook bij ‘Boijmans op Zuid’ moet MBVB zichzelf de 
vraag stellen welke nieuwe bezoekers het wil bereiken met deze nieuwe presentatie van de collectie. 
Hoe betrekt MBVB hen daarbij? In het plan moet concreet worden beschreven wat het doel is en aan 
de hand van welke criteria de uitvoering van ‘Boijmans op Zuid’ wordt geëvalueerd. Dit is nodig om bij 
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succes onderdeel te worden van de programmering van het MBVB voor de toekomst. Dit project moet 
onderdeel zijn van een transitieplan dat voorziet in meerdere activiteiten. ‘Boijmans op Zuid’ vergt een 
stevige organisatie die experimenteert en voortgangsbewaking garandeert. Als het museumgebouw in 
het centrum weer beschikbaar is en het experiment in Rotterdam-Zuid is gelukt, dan is hier een nieuw 
publiek geboren. 

De Raad ziet kansen voor de presentatie van met name de Stadscollectie in samenwerking van MBVB 
met het zeer nabije Kunstblock. Hierin werken kunstinstellingen samen die actief zijn in de Witte de 
With straat: CBK Rotterdam, TENT Rotterdam, MAMA, V2_, Witte de With Center for Contempo-
rary Art en WORM. De gemeenschappelijke noemer van Kunstblock is de hedendaagse beeldende 
kunst en mediakunst. De Witte de Withstraat en de Museumparkstraat waar MBVB resideert zijn te 
beschouwen als een culturele as, haaks op de Beeldenroute langs de Westersingel, die volgens de 
Raad veel meer kruisbestuiving en dynamiek kan genereren. De befaamde Stadscollectie van MBVB 
waarover al enige jaren weinig is vernomen, zou een nieuw leven kunnen krijgen als het museum 
meer expositiemogelijkheden biedt voor Rotterdamse kunstenaars en jong talent. Dat zou de levendig-
heid op de culturele as een flinke impuls kunnen geven. 

Het belang van samenwerking van MBVB met de instellingen in het Museumpark beschrijft de Raad in 
hoofdstuk 4.

•	 Relatie met depotgebouw
MBVB noemt het museumgebouw het speelbeen van het museum en het depotgebouw het stand-
been. In het depotgebouw wordt dat deel van de collectie van MBVB ondergebracht dat niet wordt 
tentoongesteld of in bruikleen is gegeven. Hier vinden de museumtaken beheer en behoud plaats. 
Maar het gebouw krijgt ook een publieke functie doordat het publiek een kijkje kan nemen achter de 
schermen van het museumbedrijf. Daarnaast worden er toekomstige particuliere verzamelingen in 
ondergebracht en kunnen verzamelaars er kleinschalige tentoonstellingen organiseren. Een gulle gift 
van de Stichting De Verre Bergen was de katalysator voor de bouw van het depotgebouw. MBVB en 
gemeente  schrijven in het ambitiedocument dat dit bijzondere gebouw naast een eye catcher ook 
heel duurzaam wordt. In het ambitiedocument is echter niet beschreven hoe beide ‘benen’ elkaar 
straks gaan versterken. 

De Raad adviseerde eerder in paragraaf 1.5 de transitieperiode planmatig te benaderen. Enerzijds is 
het leiden van de twee organisatieonderdelen een zware taak voor de huidige directie. De zorg voor 
de renovatie van het museumgebouw loopt in de tijd samen op met de voorbereiding, kennisontwik-
keling enpersoneelsopbouw van het depotgebouw dat in 2020 opent. Tegelijkertijd moet de transitie-
periode vanaf 2019 voortvarend worden aangepakt, door op een samenhangende manier de collectie 
beter te profileren en te experimenteren met het (toekomstige) publiek. 
De Raad vindt het belangrijk dat MBVB in het transitieplan ook aangeeft hoe de relatie tussen het 
museumgebouw en het depotgebouw wordt uitgewerkt. De twee instellingen moeten elkaar versterken 
en de wisselwerking tussen beide moet duidelijk zijn voor het (potentiële) publiek. Ook de stem van de 
gebruikers, de huidige stichtingen die delen van de collectie in eigendom hebben en toekomstige
verzamelaars, zouden een stem moeten hebben in het collectiebeleid. 
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2.3. Conclusies en aanbevelingen

1. Alerte aandacht voor de vraag
In het ambitiedocument wordt veel aandacht geschonken aan fysieke ingrepen die nodig zijn om het 
museumgebouw toekomstbestendig te maken. De kant van de potentiële bezoeker, de vraagkant, is 
echter sterk onderbelicht. De Raad ziet hier voor de collectie veel kansen en mogelijkheden. 

2. Vliegwiel voor transitie
De Raad ziet de komende jaren waarin het museumgebouw niet beschikbaar is als een vliegwiel voor 
de transitie, waarin MBVB met een nieuwe meer vraaggerichte visie kan experimenteren in zijn om-
gang met de collectie. Daarbij betrekt MBVB de onderlinge samenhang met het depotgebouw.
Door regelmatig te evalueren kan de basis worden gelegd voor de nieuwe toekomstbestendige 
 programmering en presentatievormen.

3. Transitieplan
De transitieperiode moet worden benut om met een transitieplan een structurele verandering teweeg 
te brengen in de omgang met de collectie. De huidige plannen van MBVB bevinden zich nog in een 
startfase. Ze richten zich nog onvoldoende op de ontwikkelingen in het publiek en de toepassing ervan 
in de programmering. In het transitieplan moet per onderdeel concreet worden beschreven wat het 
doel is en aan de hand van welke criteria de uitvoering wordt geëvalueerd. Het meest omvangrijke en 
riskante onderdeel van de huidige plannen is ‘Boijmans op Zuid’. Het omvat meerdere activiteiten wat 
vraagt om een stevige organisatie die tegelijkertijd experimenteert en de voortgang bewaakt.
Naast de huidige plannen liggen er kansen in de samenwerking van MBVB met het zeer nabije 
Kunstblock. Gemeenschappelijke noemer is de hedendaagse beeldende kunst en mediakunst.
Het is belangrijk dat MBVB in het transitieplan ook aangeeft hoe de relatie tussen het museumgebouw 
en het depotgebouw wordt uitgewerkt. De twee instellingen moeten elkaar versterken en de wissel-
werking tussen beide moet duidelijk zijn voor het (potentiële) publiek.

3. Publieksonderzoek
In zijn transitieplan zou MBVB moeten aangeven hoe het systematisch en gebaseerd op data meer 
te weten komt over de samenstelling van zijn publiek en hoe het doelgericht op zoek gaat naar nieuw 
publiek. In deze zoektocht kan MBVB leren door te experimenteren en presentaties te evalueren. 

4. Publieksparticipatie
Publieksparticipatie biedt kansen nieuw publiek te bereiken, draagvlak te creëren en nieuwe netwer-
ken aan te boren. Daarvoor is een mentale omslag en een verandering in de organisatie nodig. MBVB 
is niet langer een ‘neutrale’ instelling. 
Meer vanuit gemeenschappen programmeren vergt een museumgebouw met andere typen ruimten 
waarbij de scheiding tussen educatie, tentoonstellingen en evenementen vervaagt. 

5. Herkenbaar profiel collectie
Bij het museum voor de toekomst hoort een meer herkenbare profilering van de collectie. Naast de 
artistieke waarde zijn de educatieve, verbindende, belevings- en zelfs economische waarde richting-
gevend bij het profileren van de collectie. De transitieperiode leent er zich bij uitstek voor profielen in 
de praktijk uit te proberen. 
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3. Het museumgebouw en de financiering

3.1. Aanpassingen museumgebouw

De renovatie biedt een unieke kans om het MBVB voor de toekomst te realiseren. Besluitvorming over 
wat moet, dient plaats te vinden in het perspectief van de potentie wat kan. Dat vereist een robuust 
gemeenschappelijk standpunt over het MBVB voor de toekomst in functionele vereisten.
In grote lijnen volgt de Raad de fysieke ingrepen die in het ambitiedocument zijn beschreven en zijn 
verbeeld in visualisaties van ZUS. De Raad vindt mét de gemeente en MBVB dat het museumgebouw 
een meer open uitstraling moet krijgen waardoor het publiek zich meer welkom voelt. Dat kan door 
een ruim entreegebied met brede ingang aan de straatzijde dat uitnodigt het museum binnen te gaan 
en een ontvangstruimte die beantwoordt aan de wensen van een inmiddels jaarlijks in omvang groei-
end publiek dat prijs stelt op comfort. MBVB rekent na de opening op 60% meer bezoekers dan nu.
De Raad vindt het een goed idee om de binnenplaats te voorzien van een glazen overkapping. 
De logistiek van de routing wordt er door verbeterd, maar het schept ook ruimte voor publieksgerichte 
culturele activiteiten en het biedt als evenementenlocatie extra verdiencapaciteit. Voorbeelden van 
dergelijke overkappingen zijn eerder gerealiseerd bij het Rijksmuseum (Atrium), het Scheepvaart-
museum en het Gemeentemuseum Den Haag (Tuinzaal). Deze overkapping moet wel in samenhang 
worden gezien met andere aanpassingen; door alleen een glazen dak wordt een serre gemaakt, maar 
dat is nog geen uitnodigende verblijfsruimte van het museum voor de toekomst. Maar er kan meer. 

Er kunnen ruimtes worden gerealiseerd waar MBVB als host nieuw talent ruimte en faciliteiten biedt 
om exposities en debatten organiseren. Deze keuze leidt tot meer dynamiek in de culturele as Witte de 
Withstraat - Museumparkstraat en schept kansen voor verbindingen met activiteiten van Kunstblock. Aan 
de achterzijde kan het gebouw op twee manieren meer worden ‘geopend’: (1) door de particuliere bui-
tenruimte van MBVB te verbinden met de openbare ruimte in het Museumpark waardoor die openbaar 
toegankelijk wordt, en (2) door het Henketpaviljoen als caférestaurant een meer centrale positie te geven 
in het park. De binnentuin van het museum kan worden benut als een extra buitenzaal. 

Voor het indelen van zijn expositieruimten zou MBVB kunnen leren van de praktijk van andere musea, 
waar nieuwe inzichten over de ontwikkelingen in de kunst en de wensen en behoeften van het publiek 
hebben geleid tot nieuwe vormen van tentoonstellen. De Raad noemt als voorbeeld het Stedelijk 
Museum in Amsterdam, dat een remix laat zien in zijn vaste opstelling STEDELIJK BASE.

In STEDELIJK BASE worden vormgeving en beeldende kunst voor het eerst in de geschiedenis van het museum op 

grote schaal geïntegreerd getoond. Alle media zijn gelijkwaardig, en worden in dialoog gepresenteerd. Het resultaat 

is een bonte mix van schilderijen, meubelen, sieraden, sculpturen, gebruiksvoorwerpen, accessoires, fotografie, teke-

ningen, installaties, videokunst, affiches en interieurs. Deze dialoog doet recht aan de onderlinge samenhang in stijlen 

van waaruit deze kunstvormen zijn ontstaan en maakt bovendien nieuwe dwarsverbanden zichtbaar.

In het nieuwe MOMA in New York zijn expositieruimten afgestemd op nieuwe doelgroepen en op 
nieuwe manieren waarop het publiek met kunst in contact komt; door bijvoorbeeld te participeren in 
creatieve activiteiten en door de maatschappelijke betrokkenheid van kunst bespreekbaar te maken.

Het toekomstbestendige museum en het Museumpark vormen samen een verblijfplaats waar je van 
kunst geniet en waar je met vrienden of familie afspreekt. Die ontmoetingsfunctie wordt gestimuleerd 
door uitstekende horeca en facilitaire voorzieningen. 
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3.2. Anders open

De Raad adviseert op basis van ervaringen bij andere musea de term sluiting te vermijden. Dat het 
museumgebouw tijdelijk niet meer beschikbaar is betekent niet dat MBVB sluit. Dit niet alleen omdat 
het MBVB bestaat uit een gebouw en collectie die beschikbaar blijft, maar ook om een periode van 
toenemende stilte en verlies aan betrokkenheid te voorkomen. Het frame dat het gebouw weliswaar 
niet meer beschikbaar is maar dat MBVB zich voorbereidt op de toekomst geeft positieve energie en 
biedt als eerder is opgemerkt kansen voor de toekomst.
Dit frame geeft niet alleen de mogelijkheid met experimenten in de transitieperiode te werken, maar 
ook om de beschikbaarheid van het depotgebouw in die transitieperiode te gebruiken. MBVB zet zo 
weer een stap op weg naar de toekomst.

3.3. Twee financieringsstromen toekomstscenario

In het toekomstscenario onderscheidt de Raad twee financieringsstromen: één van de renovatie en 
één van het zichtbaar houden van de collectie in de transitieperiode. 

•	 Renovatiekosten
De keuze voor het toekomstscenario vergt een forse investering in het klaarmaken van het museum-
gebouw voor de toekomst. Uit de meeste recente ramingen van bouwkundig adviesbureau Basalt5 
volgt dat de investeringskosten in het basisscenario ongeveer € 150 miljoen en in het kwaliteitsscena-
rio ongeveer € 200 miljoen zijn. De Raad vindt dit een reële en betrouwbare inschatting. 
Volgens berekeningen van de gemeente leiden de scenario’s tot een jaarlijkse huurlast tot € 6,8 
miljoen respectievelijk € 8,8 miljoen. De huidige huur is € 1,9 miljoen. Als de gemeente kiest voor het 
toekomstscenario dan stijgt de jaarlijkse huurlast bij onveranderd beleid dus met € 6,9 miljoen. De 
ervaring met andere musea in Nederland leert dat ook daar de exploitatielasten door de investeringen 
in een renovatie aanzienlijk toenamen.
In alle scenario’s is door de gemeente 20% voor onvoorziene kosten en indexeringen opgenomen. 
Dit maakt het aannemelijk dat de begrote bouwkosten niet worden overschreden.

In het ambitiedocument wordt gesproken over eventuele sloop van de aanbouw van Robbrecht & 
Daem om het gebouwenensemble terug te brengen naar zijn voorlaatste vorm. De Raad kan zich 
voorstellen dat dit een goede ingreep is, maar in dat geval is sprake van een desinvestering, omdat dit 
onderdeel 15 jaar oud is. Deze kostenpost zal ook zichtbaar moeten zijn in de berekening. 

De gemeente (voor)financiert de kosten van de renovatie, en verrekent die in de tientallen jaren na het 
in gebruik nemen van het vernieuwde museumgebouw in een (hogere) kostendekkende huur. 
De totale te financieren kosten kunnen lager uitvallen als de gemeente en MBVB bij het Rijk, bedrijfs-
leven en particuliere investeerders aanvullende financiering vinden. De Raad vindt de inschatting van 
de gemeente van maximaal € 15 miljoen aan bijdragen van derden aan de lage kant. De Raad meent 
dat in gezamenlijkheid moet worden gestreefd naar medefinanciering van de opslag van de toekomst- 
variant, dat is circa € 40 miljoen. De Raad realiseert zich dat dit een grote opgave is. De toevoegingen 
die dit stedelijk, landelijk en internationaal hoog aangeschreven topinstituut aantrekkelijk maken en de 
aanzienlijke economische impact en andere positieve kwalitatieve effecten die ze genereren, kunnen 
andere overheden, bedrijven en particulieren over de streep trekken de renovatie mede te financieren. 

5) Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen, Economische studie volgens de filosofie van een MKBA. blz. 21
- Rebel, juli 2018
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De gemeente refereert aan de subsidiemogelijkheden van het rijk voor de restauratie van het Van der 
Steur gebouw als rijksmonument. Private investeerders zouden een specifiek compartiment van het 
gebouw voor hun rekening kunnen nemen en daar hun naam aan kunnen verbinden. Een vergelijking 
met onderstaande good practices laat zien dat er hoger kan worden ingezet op aanvullende financie-
ring. Let wel: in deze voorbeelden gaat het alleen om privaat geld. 

In 2004 haalde het Stedelijk Museum ondanks zijn valse start met perikelen over de architectenkeuze bijna € 23 

miljoen op. De fundraising voor de verbouwing van het Rijksmuseum leverde € 45 miljoen op. Een heel ander geluid 

komt van het MOMA in New York. Daar is het budget voor de renovatie en uitbreiding die nu gaande is, begroot op 

400 miljoen dollar. De fundraising alleen al leverde 650 miljoen dollar op. Toegegeven, in de USA bestaan nauwe-

lijks subsidies en de belastingfaciliteiten voor schenken en investeren zijn veel gunstiger dan in Nederland, maar dat 

maakt de vergelijking niet minder interessant.

De Raad verwacht een grote bereidheid van Rotterdamse particuliere fondsen om de renovatie van 
dit topmuseum mede te financieren. Enkele daarvan beheren grote tot zeer grote vermogens. Deze 
fondsen vinden hun maatschappelijke rol in de stad steeds belangrijker. Ze willen investeren in lange 
termijn doelen die een structurele bijdrage leveren aan de stad en zijn bewoners. Een voorbeeld uit 
eigen stad is de Stichting De Verre Bergen die € 20 miljoen voteerde voor de realisering van het 
depotgebouw. 

De Raad adviseert het college dat MBVB begin 2019 een separaat fundraising plan (bid book) voor 
vergroting en versterking van de beschikbaarheid van private middelen presenteert. Vereiste is dat 
MBVB autonoom opereert in de fundraising. Het museum is immers verantwoordelijk voor de exploi-
tatie en het instellingsbeleid. Private partijen zullen zich met MBVB willen verbinden door naamgeving 
van delen van het museum of vernieuwde (rand)programmering. 

•	 Kosten van het zichtbaar houden van de collectie in de transitieperiode
Er zijn extra middelen nodig voor het tonen van de collectie in de periode waarin het gebouw niet 
beschikbaar is. Het betreft bijkomende investeringen en programmakosten. Deze worden deels gedekt 
uit eigen middelen van MBVB, dat tijdens de verbouwing geen huur betaalt, deels uit private middelen 
en mogelijk deels door de gemeente. 

Er ontbreken nog gegevens om een goed beeld te krijgen van de financiering van de bijkomende 
investeringen en programmakosten. Een aantal voorgenomen projecten is al eerder genoemd. De 
vraag is hoe bijvoorbeeld de investering van € 6 miljoen en de programmeringskosten van Boijmans 
op Zuid in het voormalige V&D pand wordt gedekt. Die dekking is nog niet zeker, zo blijkt bij de l
ancering van het plan. Lees het interview hierover met directeur Sjarel Ex in NRC. Verder kan uit de 
beschikbare documenten niet worden afgeleid hoeveel MBVB zal verdienen aan het in bruikleen 
aanbieden van topstukken aan buitenlandse musea. 

De Raad adviseert het college MBVB te verzoeken voor de gehele transitieperiode een transitieplan 
op te stellen. Hierin worden de verschillende projecten beschreven en begroot, en systematisch be-
oordeeld op hun waarde voor het museum voor de toekomst. Het gaat daarbij om het specifieke doel 
van het project in relatie tot de mogelijk toekomstige programmering, de voorgenomen activiteiten, de 
financiering en de indicatoren waarlangs het project zal worden geëvalueerd. 
In het transitieplan is een visualisatie nodig van de nieuwe situatie op basis van de geschetste 
aandachtspunten voor het museum voor de toekomst. Daarvoor zullen in het begrotingsjaar 2019 
middelen moeten worden vrijgemaakt.
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3.4. Investering volgens toekomstscenario

1. Argumenten om te investeren volgens het toekomstscenario 
Investeren volgens het toekomstscenario heeft volgens de Raad een meervoudige meerwaarde.
Naast kwantitatieve economische effecten spelen kwalitatieve effecten een rol. 
De toekomstige baten voor de stad van MBVB (museum en depotgebouw) na investering volgens het 
toekomstscenario zullen aanzienlijk zijn. Onderzoeksbureau Rebel6 berekende wat de netto contante 
waarde en andere effecten zijn over een periode van 40 jaar. 
Rebel constateert dat tegenover de meerkosten van de investering van € 39,3 miljoen (het verschil tus-
sen het basisscenario en het toekomstscenario) € 54,7 miljoen staat aan bestedingen in Rotterdam. Het 
bureau berekende ook dat de exploitatieopbrengsten van MBVB ad € 44,2 miljoen de exploitatiekosten 
ad € 43,2 miljoen nauwelijks overstijgen. De investering in het toekomstscenario levert vergeleken met 
de investering in het basisscenario per saldo een netto contante waarde op van € 16,4 miljoen. 

Voor het Rijksmuseum en het Mauritshuis werd onderzocht wat de impact was van renovaties op de 
economie. Die impact was aanzienlijk en er werd extra werkgelegenheid gecreëerd, zo blijkt uit de 
voorbeelden.

Om een beeld te krijgen van de bijdrage aan de Nederlandse economie heeft het Mauritshuis Deloitte gevraagd om 

de economische toegevoegde waarde van het Mauritshuis in beeld te brengen. Daarbij werd specifiek aandacht 

besteed aan het effect van de heropening na de verbouwing (27 juni 2014). Vóór de heropening bedroeg de economi-

sche toegevoegde waarde van het Mauritshuis naar schatting € 12,8 miljoen met gemiddeld 230.000 bezoekers per 

jaar. Na de heropening was de economische toegevoegde waarde naar schatting € 23,7 miljoen per jaar gebaseerd 

op 440.000 bezoekers per jaar. Daarnaast werd door de uitgaven van bezoekers aan het Mauritshuis 376 fte aan ba-

nen gegenereerd. In het eerste jaar na heropening kwamen er 600.000 bezoekers. Dit bezoek had een economische 

toegevoegde waarde van € 32,3 miljoen. 

Het Rijksmuseum benaderde Booz & Company voor een onderzoek naar de maatschappelijke en economische 

impact van het Rijksmuseum. Daarbij werd niet alleen aandacht besteed aan de investeringen in het Rijksmuseum 

van de afgelopen jaren, maar ook aan de effecten van die investeringen op de middellange termijn. Het onderzoek 

beperkte zich dus niet tot de renovatieperiode van 2003-2013, maar blikte ook een aantal jaren vooruit. Conclusie 

van het onderzoek over de economische impact was dat het nieuwe Rijksmuseum een belangrijke factor is voor de 

Nederlandse economie: het museum genereerde in de periode 2003-2017 een bijdrage aan het Bruto Binnenlands 

Product van circa € 3 miljard, waarvan € 1,9 miljard uit bestedingen van bezoekers, € 720 miljoen uit bestedingen 

t.b.v. de lopende exploitatie en € 360 miljoen uit de renovatiewerkzaamheden. Verder bleek dat de jaarlijkse economi-

sche impact van het Rijksmuseum als gevolg van de renovatie na 2013 steeg met € 90 miljoen jaarlijks, waarvan 80% 

gedreven door de hogere impact van bezoekersbestedingen. Verder zorgde het museum in de renovatieperiode in 

Nederland voor 2.600 fte aan banen, na de renovatie steeg dit aantal tot een stabiel niveau van 3.700 fte.    

Ook uit deze twee voorbeelden blijkt dat de economische toegevoegde waarde voor de stad en het 
land aanzienlijk is. De Raad ziet de uitkomsten van de onderzoeken door Rebel en die van de verge-
lijkbare musea in renovatie als een sterk argument om te investeren in het museumgebouw van MBVB 
volgens het toekomstscenario. 
Daarnaast heeft Rebel ook kwalitatieve effecten gemeten die de Raad van groter belang acht. De renova-
tie zou positieve gevolgen hebben: een hogere kans op private investeringsbijdrage voor de renovatie, stij-
ging van de aantrekkelijkheid van Rotterdam als woonstad én als toeristische bestemming, en verhoogde 
culturele belevingswaarde van bezoekers. Deze effecten vormen samen de kwalitatieve meerwaarde. 

6)  Renovatie Museum Boijmans van Beuningen - Economische studie volgens de filosofie van een MKBA (concept, 25-
7-2018), in opdracht van gemeente Rotterdam
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MBVB heeft zelf berekend dat de bezoekers van 2013 tot 2017 zorgden voor een bestedingsimpuls 
in de stad van gemiddeld € 12,8 miljoen per jaar7. Culturele icoon-instellingen die aan de hand van 
onderzoek aantonen wat hun toegevoegde waarde is, ‘verdienen’ het om daarvoor te worden gecom-
penseerd.  

2. Keerzijde: hogere huurlasten leiden tot een vastgoedprobleem
Doordat het depotgebouw een extra exploitatielast met zich meebrengt van € 2,5 miljoen8, zal het 
gehele MBVB complex bij de keuze van het toekomstscenario de komende jaren bij ongewijzigd 
beleid een extra exploitatielast met zich meebrengen van jaarlijks € 9,75 miljoen.
Uiteindelijk betaalt MBVB een kostprijs dekkende huur aan de gemeente. De verhoging van de huur 
na de renovatie kan niet worden gedekt uit de huidige exploitatie van het museum. Het is voor MBVB 
onmogelijk om op deze kostenpost te bezuinigen. In het denkbare geval dat MBVB minder subsidie 
krijgt, moet het schrappen in personeels- en programmakosten. Door de aanzienlijke huurstijging 
ontstaat een vastgoedprobleem dat niet mag worden afgewenteld op MBVB.
De Raad vraagt het college een oplossing te vinden voor dit vastgoedprobleem. Als de gemeente hier-
aan geen gevolg geeft, wordt het positieve effect van de renovatie teniet gedaan door bezuinigingen 
op of stopzetten van subsidies bij andere instellingen wat leidt dit tot uitholling van de cultuursector en 
een rem op vernieuwing. 

De druk op het cultuurbudget door grote investeringen in infrastructurele instellingen is voor de Raad 
aanleiding om de gemeente te adviseren instituten als MBVB op een andere manier te financieren. Naar 
aanleiding van de nieuwe Erfgoedwet (2016) is voor de rijksmusea landelijk geregeld dat er voor de 
financiering van het beheer en behoud van de collectie en het vastgoed een langjarig subsidiecontract 
komt. Voor de programmakosten vragen de musea een subsidie aan in het vierjaarlijkse cultuurplan.  

7) Facts & Figures, beknopte samenvatting van het financiële jaarverslag 2017 MBVB
8) Reikwijdte & Armslag, Beleidskader Cultuurplan 2017-2020 - gemeente Rotterdam, november 2015
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3.5. Conclusies en aanbevelingen

1. Een unieke kans
De renovatie biedt een unieke kans om MBVB tot een museum voor de toekomst te maken. Besluit-
vorming over wat moet, dient plaats te vinden in het perspectief van de potentie wat kan. 

2. Een meer ‘open’ MBVB
De Raad omarmt de voorstellen van gemeente en MBVB voor aanpassingen in het museumgebouw. 
Het gebouw is een icoon van zijn tijd. Dat rechtvaardigt dat het oorspronkelijke karakter wordt uitge-
drukt in de renovatie. Maar er kan meer. 
Voor het indelen van zijn expositieruimten kan MBVB inspiratie opdoen bij andere kunstmusea waar 
nieuwe inzichten over de ontwikkelingen in de kunst, profilering van de collectie en de wensen en be-
hoeften van het publiek hebben geleid tot nieuwe vormen van tentoonstellen.
Verder kan MBVB meer worden ‘geopend’: naar het Museumpark door de horeca een sterkere positie 
te geven in het park en door de particuliere buitenruimte van MBVB te verbinden met de openbare 
ruimte. MBVB kan meer worden ‘geopend’ naar de Museumparkstraat om kansen te scheppen voor 
de verbinding met activiteiten van Kunstblock en andere partners in het Museumpark.

3. MBVB sluit niet
Dat het museumgebouw tijdelijk niet meer beschikbaar is, betekent niet dat MBVB sluit. De collectie 
blijft zichtbaar. Dat MBVB ‘anders open’ is biedt mogelijkheden om te experimenteren en te leren.

4. Financiering renovatiekosten volgens toekomstscenario
Verschillende onderzoeken tonen aan dat investeren volgens het toekomstscenario een meervoudige 
meerwaarde heeft. Behalve een aanzienlijke economische meerwaarde worden positieve (kwalitatie-
ve) effecten aangetoond. 

5. Hogere huurlasten leiden tot een vastgoedprobleem
De financiering van de renovatiekosten door de gemeente leidt tot een aanzienlijke verhoging van de 
huurlasten in de toekomst. Er ontstaat een vastgoedprobleem dat niet mag worden afgewenteld op het 
cultuurplanbudget omdat dit leidt tot een uitholling van de cultuursector. De Raad pleit voor een finan-
ciering van de huurlasten uit andere bronnen.  

5. Externe financiering
Externe financiering door private partners en andere overheden is nodig om de huurlasten te drukken. 
Bij de werving van private middelen moet MBVB in the lead zijn. Begin 2019 moet MBVB een separaat 
plan (bidbook) presenteren. 

6. Financiering bijkomende kosten 
Het zicht op de bijkomende kosten voor het zichtbaar houden van de collectie in de transitieperiode is 
niet duidelijk. Over de inhoud, financiering en de dekking van de verschillende projecten ontbreekt infor-
matie.In het transitieplan dienen doelstelling, uitvoering, financiering en evaluatie per project te worden 
beschreven om de presentatie van de collectie naar de museale eisen van de tijd bereikbaar te maken in 
de toekomst. Hiervoor zullen in het begrotingsjaar 2019 middelen moeten worden vrijgemaakt.

7. Meerwaarde voor de stad
De renovatie brengt voor de stad behalve kosten veel baten. De economische toegevoegde waarde 
voor de stad is aanzienlijk en daarnaast zijn er belangrijke positieve effecten die tezamen een kwalita-
tieve meerwaarde leveren.
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4. Het museumpark als toegankelijke
culturele hotspot

4.1. Typering van het Museumpark

Het Museumpark is een stadspark in het centrum van Rotterdam. Het dankt zijn naam aan het feit 
dat er zes culturele instellingen zijn gevestigd: de Kunsthal en het Natuurhistorisch Museum aan de 
zuidzijde; MBVB, Museumwoning Huis Sonneveld, Het Nieuwe Instituut (HNI) en het Chabot Museum 
aan de noordzijde. De architectuur van oudbouw en nieuwbouw wisselen elkaar af wat een belangrijk 
aspect is bij de beleving van het park.
Er zijn meer gebruikers van het Museumpark: de bewoners van de stad, toeristen, medewerkers en 
patiënten van het Erasmus Medisch Centrum, bezoekers van debatcentrum Arminius, studenten van 
de Hogeschool Rotterdam, en zo meer. In het gebied Hoboken vormen het Museumpark en Het Park 
bij de Euromast een ensemble. De parken vullen elkaar aan door het verschil in programma en identi-
teit. Het Museumpark wordt getypeerd als een culturele buitenplaats. Het Park is geliefd als plek voor 
bezinning, ontspanning en sportieve activiteiten en biedt verschillende culinaire pleisterplaatsen. In 
beide parken worden evenementen en festivals georganiseerd.

In de afgelopen jaren is het Museumpark een beetje verloederd. Vooral in de avonduren wordt het 
park niet altijd als een sociaal veilige plek ervaren. Er is weinig overleg tussen de instellingen in het 
Museumpark. Er is wel sprake van enige vorm van samenwerking en er is een wens om te komen tot 
een gemeenschappelijke agenda waarin stedenbouwkundige, cultuurmaatschappelijke en ecologische 
potenties van het park integraal worden benaderd9. Het leidt echter amper tot concrete resultaten. 

9)  Notitie Samenwerking Museumpark - maart 2016
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Toch liggen er veel kansen voor het park. De International Advisory Board on Culture (IABx) oordeelt 
dat het Museumpark een grote potentie heeft als toeristische bestemming. Het wordt samen met het 
nieuwe depotgebouw door de IABx aangemerkt als een Rotterdamse locatie bij uitstek, waar instel-
lingen gezamenlijk een krachtig cultuurmerk kunnen creëren dat de positionering van Rotterdam ver-
sterkt10. 
Als in 2020 het depotgebouw wordt geopend, zal dit als toeristische hotspot een nieuwe dynamiek 
teweeg brengen, schrijven de gemeente en MBVB in het ambitiedocument. Zowel de toegankelijkheid 
van de collectie als de architectuur van het depotgebouw spelen daarbij een rol. De komst van het 
depotgebouw was voor de gemeente aanleiding om te investeren in de buitenruimte van het Muse-
umpark. Deze investeringen worden in de tijd gevolgd door investeringen van de Stichting Droom en 
Daad in Het Park. 

4.2. Museumpark van de toekomst

De inbedding van MBVB in het Museumpark, de samenwerking met partners ter plaatse en de uitstra-
ling van het Museumpark als publiekstrekker zijn medebepalend voor de beantwoording van de cen-
trale vraag in de adviesaanvraag. 
De Raad heeft waardering voor de visie en het plan van Gustafson Porter voor de buitenruimte van 
het Museumpark en zijn omgeving. Ook is de Raad positief over de uitwerking in een inrichtingsplan 
door de gemeente. De Raad hoopt van harte dat de plannen integraal worden uitgevoerd.
De opdracht van de gemeente was om het park meer te verbinden met de omgeving, betere routes te 
ontwerpen en de omgeving te vergroenen. De ingrepen worden goed beschreven in de visie en geven 
vertrouwen in het feit dat de verblijfskwaliteit aanzienlijk wordt verhoogd. Door de herinrichting van de 
entree aan de Westersingel en nieuwe in-, uit en doorgangen in het park wordt de verbinding met de 
binnenstad versterkt. In de komende jaren ontstaat dus een fraai stadspark, maar is het daarmee een 
Museumpark? 
De Raad heeft op grond van een vergelijking met drie succesvolle museumparken11 vastgesteld dat er 
volop kansen zijn om van het Museumpark een culturele hotspot te maken, een verblijfplaats voor 
verwondering en inspiratie met en over kunst, beleving van cultuur en ontmoeting. 

In de gemeentelijke Gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030 wordt het Museumpark in 2030 gezien als dé buitenplaats 

van de Rotterdamse binnenstad. “Inspirerender en populairder dan ooit te voren. Het Museumpark kan zich dan als 

Internationaal Cultuurpark meten met het Millennium Park in Chicago. Met een creatieve en innovatieve programme-

ring voor jong en oud is het Museumpark een van de trekpleisters van Rotterdam”. 

Ervaringen elders laten zien dat mensen graag naar een museumpark gaan om elkaar en anderen te 
ontmoeten en te worden geïnspireerd, uitgedaagd en geroerd te worden door kunst in de buitenruimte 
en in de musea. De beleving van kunst en cultuur staat centraal in een ruimte die een gevoel geeft 
van rust en reflectie, maar ook van dynamiek. Daarbij heeft de Raad een aantal vragen.
Wat is de relatie van het Museumpark met de (private) buitenruimte van de musea? Hoe werken de 
culturele instellingen in het park samen? Wat zijn de wensen van de parkbezoekers over de culturele 
beleving? Is er ruimte voor kunsteducatie? Welk programma past bij het Museumpark met alle buren, 
instellingen en bewoners? Wat gebeurt er als het museumgebouw van MBVB niet meer beschikbaar 
is? MBVB moet een stevige positie hebben in het totaal concept van het Museumpark. Uit de cases 
van andere museumparken blijkt dat de belangrijkste instellingen de hoofdtrekkers waren in de 
conceptualisering van een gemeenschappelijk museumpark. 

10)  Rotterdam, stay close to what you are! - Recommendations IABx on culture 2017
11)  MuseumsQuartier Wien, Museumplein Amsterdam, Kunstareal München (zie bijlage 5) 
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De instellingen in het Museumpark verschillen in omvang en in functie. Er is overleg maar een duide-
lijke programmatische samenhang ontbreekt. De presentatie van kunst, festivals en het beheer van de 
ruimte geschieden niet vanuit een collectief belang. De introductie van het Museumparkticket in 2012 
is niet genoeg. In 2020 wordt het depotgebouw geopend. Uit de documenten kan niet worden opge-
maakt hoe het depotgebouw zich gaat verhouden tot het museumgebouw en de andere partners in 
het Museumpark.

De Raad ziet kansen in een culturele programmering van het gehele Museumpark inclusief de (pri-
vate) buitenruimte van de culturele instellingen. Kunstbeleving zou in het Museumpark uitgangspunt 
moeten zijn. De vergelijking met andere museumparken laat zien dat er veel meer nodig is. Deze 
parken kennen een samenhangende programmering die wordt gedragen door veel culturele partners, 
in en buiten het park. Voor verschillende doelgroepen kunnen platforms worden ontwikkeld om mee te 
denken over de programmering. Disciplines als muziek, theater, dans, beeldende kunst, architectuur, 
geschiedenis en wetenschap kunnen met elkaar worden verbonden in een innovatieve publieksbena-
dering. In het Museumpark van de toekomst zouden indoor en outdoor evenementen meer op elkaar 
afgestemd kunnen worden. Verder vindt de Raad het belangrijk dat alle instituten duidelijke 
hoofdentrees hebben in het Museumpark.

Er liggen kansen om het algehele niveau van de horeca te verhogen.  De horecapunten van het 
museumgebouw en het depotgebouw kunnen straks een sterkere positie in de openbare ruimte van 
het Museumpark krijgen. De Raad adviseert het college om de horecafunctie van het Henketpaviljoen 
in de periode dat het museumgebouw niet beschikbaar is te versterken door het een meer centrale 
positie in het park te geven waardoor het veel meer publiek kan ontvangen. Dat leidt tot meer verdien-
mogelijkheden én mogelijk tot meer publiek voor het museum. Verder valt te overwegen om de horeca 
uit te besteden aan professionele horecaondernemers. Daar zijn bij musea in het buitenland goede 
voorbeelden van. Aangezien de instellingen in het Museumpark horeca in eigen beheer hebben, zal 
het een en ander in overleg moeten plaatsvinden. 

De Raad ziet kansen de organisatie van het collectief van de instellingen in het Museumpark op een 
hoger niveau te brengen. Om effectief samen te werken moet er een organisatie komen die werkt van-
uit het collectief belang en een goede procesgang met betrekking tot het Museumpark bewaakt. De 
Raad adviseert een voorziening te creëren met een eigen zelfstandige rol en een eigen budget. Deze 
wordt verantwoordelijk voor het beheer van het park en de programmering van de buitenruimte.

De Raad ziet het MuseumsQuartier in Wenen als een goed voorbeeld waar zo’n voorziening goed 
werkt (zie ook bijlage 5). Dit museumpark ligt aan de rand van het centrum van Wenen. 

In 2011 is door de Oostenrijkse minister van Kunst en cultuur een directeur benoemd voor dit museumpark. Deze 

onderzoekt de mogelijkheden tot synergie en samenwerking van tientallen instellingen, initiatieven van kunstenaars 

en makers, festivals binnen het MuseumsQuatier, maar ook uit de stad, landelijk en internationaal. Hierdoor komen 

nieuwe artistieke en culturele projecten en ontwikkelingen tot stand. Een mooi voorbeeld is een beeldenpark dat in 

samenspraak met de grote toonaangevende partners in het MuseumsQuartier op het centrale binnenplein is 

ontwikkeld. Andere opvallende activiteit zijn de tweejaarlijkse zomerfestivals waar elke editie thematisch wordt 

vormgegeven: Sommer of Sounds, Sommer of Fashion, Sommer of Movement. 

In Amsterdam zijn goede ervaringen opgedaan met de wijze waarop het Museumpark kan gaan 
fungeren als een aantrekkelijke verblijfplaats voor verschillende doelgroepen. Daar werd voor het 
gebruik van het Museumplein een stakeholdersonderzoek verricht. De door de Raad geadviseerde 
voorziening zou in Rotterdam kunnen starten met zo’n onderzoek in het Museumpark.
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In Amsterdam ligt het Museumplein in het hart van de stad, maar Amsterdammers zien het park niet al een aantrek-

kelijke plek om er af te spreken. In 2014 werd door verschillende partners samen met de gemeente een tweedaagse 

Placegame Museumplein georganiseerd. Gebruikers en initiatiefnemers kregen de kans om elkaar te ontmoeten en 

het plein met andere ogen te zien. Ze keken naar verschillende aspecten van het plein en ontwikkelden in teams dro-

men en ideeën. Kleine groepjes observeerden en analyseerden elf verschillende locaties op het Museumplein, gaven 

aan wat verbeterpunten waren op korte en op langere termijn en welke stakeholders oplossingen zouden kunnen 

aandragen. Het verslag is hier na te lezen.  

De derde casus die de Raad onderzocht is Kunstareal München. Ook hier ontstond de afgelopen jaren 
behoefte om na te denken over dit ‘museumpark’ vanuit de gedachte dat het Kunstareal deel uitmaakt 
van het collectieve geheugen van de stad en dat het Kunstareal staat voor openheid: openheid van de 
schatkamers van beeldende kunst, openheid richting stad, openheid tussen de instellingen en open-
heid naar de bezoekers.

In 2009 werd een conferentie georganiseerd over de toekomst van het Kunstareal München. Deelnemers waren 

museumexperts, museumdirecteuren en -curatoren uit binnen- en buitenland, stedenbouwkundigen, beleidsmakers, 

architecten en sociologen. Doel was thema›s te verzamelen voor een strategisch plan. Uitbreiding van ruimte voor 

collecties stond op het lijstje maar ook dat het Kunstareal een sterkere werking zou krijgen naar alle lagen van de 

bevolking. Betere communicatie, het voorzien in vrije ruimte/broedplaatsen en programma’s voor nieuwe doelgroepen 

werden aanbevolen. De doelen in de gezamenlijke strategie waren de zichtbaarheid van het Kunstareal nationaal en 

internationaal te versterken, en de kwaliteit van de publieke ruimte en de verbinding met de binnenstad te verbeteren. 

Na 2012 was er sprake van een gezamenlijk beleid waarin de stedelijke en de landelijke overheid en alle belangrijke 

spelers participeerden. Een stedenbouwkundige werd aangesteld voor de aansturing en coördinatie van het project.

Uit de voorbeelden van Wenen en München blijkt dat de museumparken die elk van internationale 
betekenis zijn, draagvlak vinden bij de gemeentelijke en de landelijke overheid. De aandacht van de 
landelijke overheid ontbreekt in Rotterdam. De Raad vindt dit gezien de internationale ambities van de 
gemeente met MBVB en het Museumpark een gemiste kans.  

De Raad stelt vast dat het beheer van het Museumpark en het cureren van de kunst in het park alleen 
succesvol kan zijn als verantwoordelijkheden juridisch en organisatorisch worden geborgd.
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4.3. Conclusies en aanbevelingen

1. Het Museumpark als culturele hotspot
De gemeente en MBVB verwachten dat het Museumpark na de opening van het depotgebouw een 
toeristische hotspot wordt. Voor het Museumpark als culturele hotspot is echter meer nodig.

2. Verblijfskwaliteit van het Museumpark is niet genoeg
Een betere verbinding met de omgeving, betere routes en vergroening leiden tot een verbetering van 
de verblijfskwaliteit van het park, maar daarmee is het nog geen Museumpark. 

3. Kansen voor een bindende culturele programmering
Kunstbeleving zou uitgangspunt moeten zijn in het Museumpark. De vergelijking met andere museum-
parken leert dat een samenhangende programmering nodig is die wordt gedragen door verschillende 
culturele partners, met ruimte voor indoor en outdoor programma’s.

4. Organisatie op een hoger niveau met een eigen budget
Voor het actief sturen op een samenhangende culturele programmering moet een voorziening worden 
gerealiseerd met een zelfstandige rol en een eigen budget. Dat dit goed werkt, blijkt uit de vergelijking 
met andere museumparken.

5. Verhogen niveau horeca
De horecapunten van museumgebouw en depotgebouw kunnen een sterkere positie in het Museum-
park krijgen, wat leidt tot meer publiek en een groter verdienvermogen. De horeca kan worden uitbe-
steed aan professionele horecaondernemers, een en ander in overleg met de instellingen in het park.  

6. Museumpark van internationale allure
Bij een Museumpark van internationale allure past niet alleen beleidsaandacht van de gemeente.
Dat de landelijke overheid hier afwezig is, is een gemiste kans.
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5.  Integraal advies

5.1. Kader: uitgangspunten en aandachtspunten
voor planvorming

De gemeente Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen (MBVB) staan voor de keuze: kiezen
voor een scenario waarbij het gebouw weer voldoet aan wet- en regelgeving of kiezen voor
een toekomstscenario waarin het museumgebouw vernieuwt en meer publieksgericht is: klaar voor de
toekomst. Het toekomstscenario vraagt een extra investering bovenop de basisopgave. 

De Raad vindt dat er een unieke kans ligt de noodzakelijke sanering en het achterstallig onderhoud 
van het museumgebouw aan te grijpen om werk te maken van een vernieuwd MBVB dat toegerust is 
op de toekomst. Ook bij andere grote kunstmusea in Nederland en het buitenland is eenzelfde weg 
gekozen. Als een van de grote iconen van de stad sinds 1937 verdient MBVB die positie in de 
toekomst. MBVB is al lange tijd hét kunstmuseum van de stad met een collectie van topniveau. Niet 
iedereen in de stad is zich ervan bewust dat de verzamelingen die tot de collectie behoren zich 
kunnen meten met die van de beste musea in de wereld. Ze verdienen daarom de best denkbare 
behuizing. Een vernieuwd toekomstbestendig museum past bij Rotterdam en haar inwoners, een 
wereldstad die zich alsmaar uitbreidt en die steeds meer belangstelling geniet van bezoekers uit 
Nederland en het buitenland.

De Raad adviseert het college te kiezen voor de uitvoering van het toekomstscenario. Er ontbreekt op 
dit moment echter nog informatie om het realiteitsgehalte van de voorliggende plannen goed te kun-
nen inschatten. Op onderdelen moet het plan voor de toekomst nog worden ingevuld en onderbouwd. 
Uit de documenten van gemeente en MBVB over de renovatie blijkt dat een bouwkundige benadering 
de overhand heeft. De Raad mist daarin echter reflecties over de wensen van het publiek en over de 
wijze waarop MBVB een groter en breder publiek kan en wil bereiken. 

De museale eisen van de tijd leiden ertoe dat MBVB een publiekgerichte, vernieuwende en actieve 
positie moet kiezen in de stad en in het park. Om deze optimaal te bereiken pleit de Raad voor een 
gerichte transitieperiode. MBVB en gemeente kunnen deze benutten als een overgang naar ingebruik-
name van het nieuwe museumgebouw. Het moet duidelijk zijn wie in de aansturing van de planning 
en uitvoering van de renovatie wat doet en hoe de renovatie in de tijd wordt gepland. Die tijdplanning 
bepaalt de transitieperiode. 
Voor een gerichte aanpak op weg naar het museum voor de toekomst zal MBVB in 2018/2019 een 
transitieplan moeten formuleren met concrete doelstellingen over de omgang met de presentatie van 
de collectie, activiteiten en een begroting voor de komende jaren. Hiervoor zullen in 2019 middelen 
moeten worden gereserveerd.
De Raad benoemt voor het transitieplan een aantal uitgangspunten. Daarnaast reikt de Raad aan-
dachtspunten aan met betrekking tot de wensen en behoeften van het diverse publiek in de toekomst. 
De uitgangspunten en aandachtpunten dienen als een kader voor planvorming en evaluatie. MBVB 
bereidt zich op deze wijze voor op de toekomst. De transitieperiode geeft zo tevens ruimte om input te 
leveren voor de verbouwing van het museum.

In de plannen voor de verbetering van het Museumpark is er veel aandacht voor de verfraaiing van 
de buitenruimte en de ontsluiting. De vergelijking met museumparken elders in de wereld leert dat 
een stadspark niet automatisch een museumpark wordt omdat daar musea zijn gevestigd. Wat zijn de 
wensen van de musea, instellingen en MBVB met zijn museumgebouw en depotgebouw ? Wat willen 
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de bezoekers? Hoe wordt in andere museumparken samengewerkt? Welke aansturing is een rand-
voorwaarde voor succes? De Raad verkent in de volgende paragrafen mogelijkheden en kansen voor 
MBVB en het Museumpark en doet suggesties die de renovatie van het museum en de verbetering 
van het park onderbouwen. Daarbij worden ook de financiering en exploitatie betrokken.

5.2. De collectie en het publiek

Zoals boven gesteld, de collectie van MBVB behoort tot de wereldtop. Het is de parel onder de schat-
kamers van Rotterdam. MBVB profiteert van de trend van stijgende bezoekersaantallen van (kunst)
musea in Nederland. Investeringen/renovaties leiden bij meerdere kunstmusea tot meer bezoek. Maar 
er is ook een verdringingsmarkt op het gebied van informatie, kennis, beleving en ontspanning. En er 
zijn nieuwe generaties museumbezoekers op komst die een andere culturele canon ervaren en anders 
naar kunst kijken. Dit woelige tijdsbeeld vergt een vooruitziende blik en een consistente nieuwe koers 
van MBVB. Bezoekers verwachten niet alleen een prettige centrale verblijfsomgeving maar ook dat 
delen van de collectie met looplijnen duidelijk worden aangegeven. De collectie toont zich op zijn best 
met aansprekende profielen zodat de bezoeker een eigen route kan kiezen. 
De collectie blijft tijdens de renovatie van het museumgebouw beschikbaar voor bezoekers. MBVB 
doet dit op vier manieren: bij andere musea in de stad, in de klas, in Rotterdam-Zuid en in het buiten-
land. Zoals hierboven aangegeven adviseert de Raad de transitieperiode gericht en planmatig in te 
zetten voor een structureel nieuwe omgang met de collectie.

Uit de vergelijking met andere musea blijkt dat de positie van MBVB in de toekomst afhankelijk is van 
zijn opstelling als een lerende organisatie; die leert van het publiek, van gemeenschappen in de stad, 
en van andere organisaties. Het museum kan zich gaan verbinden met nieuwe generaties publieks-
groepen en verzamelaars: 
•	 door de collectie digitaal grootschalig aan de wereld te tonen, 
•	 door educatie (die MBVB al voortvarend aanpakt), 
•	 door mogelijkheden te creëren voor participatie van publieksgroepen in een inclusieve benadering, 
•	 door doeltreffend samen te werken met partners die er toe doen en 
•	 door de kern van de collectie op verschillende manieren in de vaste opstelling te tonen.
Daarnaast vindt de Raad het belangrijk dat de relatie tussen museum en depotgebouw duidelijk wordt. 
Zij moeten elkaar aanvullen en versterken als geheel. Hun wisselwerking moet straks duidelijk zijn 
voor de toekomstige gebruikers: het publiek, de medewerkers van MBVB, de (nieuwe) particuliere 
verzamelaars en andere partners van het museum.   

5.3. Het museumgebouw en de financiering

De renovatie vergt een robuust gemeenschappelijk verhaal om tot een scherp programma van eisen 
te komen voor MBVB in de toekomst. De Raad kan zich vinden in de ingrepen die in het ambitiedocu-
ment van MBVB en gemeente worden beschreven maar voegt daar enkele aspecten aan toe.
De Raad wil beklemtonen dat MBVB en het Museumpark met elkaar een belangrijke verblijfplaats zijn 
waar bezoekers van kunst kunnen genieten en elkaar ontmoeten. Het museumgebouw kan aan de 
achterzijde worden ‘geopend’ voor programmering, educatie en buitenkunst en door het Henketpavil-
joen als horecalocatie een meer centrale positie te geven in het park12. De voorzijde zou meer ‘open’ 
kunnen worden in de eerste plaats om een groter aantal bezoekers te kunnen verwelkomen, maar ook 
om de dynamiek in de culturele as Witte de Withstraat - Museumparkstraat kansen te geven. 

12)   Zie voor een luchtfoto ‘Rotterdam, haar topcollectie en de cruciale vernieuwing van Museum Boijmans Van Beunin-
gen’, blz. 17
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De indeling van de expositieruimten kan nog worden bezien op basis van ervaringen bij andere mu-
sea, de in de transitieperiode toe te passen experimenten, en ervaring en beeldvorming van toekom-
stige generaties museumbezoekers.

De Raad adviseert dat het beeld van sluiting van het museum moet worden vermeden. Het gebouw 
gaat weliswaar dicht, maar de collectie is het hart van het museum en blijft beschikbaar voor presen-
taties. Ervaringen elders hebben geleerd dat tijdens de vernieuwing van een museumgebouw met de 
collectie werd geëxperimenteerd om het museum klaar te maken voor de toekomst. De Raad vraagt 
zich af op de beschikbaarheid van het depotgebouw onderdeel van het transitieplan kan zijn en een 
gefaseerde introductie van het nieuwe MBVB mogelijk maakt. De migratie van het stadspark naar een 
museumpark met buitenkunst geeft kansen om anders met de collectie om te gaan.

De financiering van de investering volgens het toekomstscenario leidt tot aanzienlijk hogere jaarlasten 
van MBVB. De extra claim op het subsidiebudget van museum- én depotgebouw zou kunnen leiden 
tot een jaarlijkse €10 miljoen extra. De hoge kosten van vastgoed drukken steeds zwaarder op het 
cultuurbudget. De Raad vindt dit niet wenselijk en vraagt het college dringend voor dit vastgoed-
probleem een oplossing aan te dragen. 
Voor het tonen van de collectie tijdens de verbouwing van het museumgebouw moet geïnvesteerd 
worden en er zijn programmakosten. Bij de advisering ontbraken gegevens om hierop goed zicht te 
krijgen. De Raad adviseert het college MBVB te vragen in 2019 een transitieplan in te dienen met 
concrete doelstellingen waarin de kosten en opbrengsten met betrekking tot de bijkomende 
investeringen en programma’s reëel zijn begroot.

De Raad is van mening dat meer private financiering van de renovatie kansrijk is. Voorwaarde is wel 
een doelgericht fundraisingplan dat door de directie van MBVB actief en enthousiast wordt uitgedra-
gen. Dit bidbook moet door MBVB zo spoedig mogelijk in 2019 worden gepresenteerd. Op basis van 
een autonome positie van MBVB zullen private partijen zich met MBVB willen verbinden door naamge-
ving van delen van het museum en/of de vernieuwde (rand)programmering. 

5.4. Het Museumpark als toegankelijke culturele hotspot

De Raad heeft waardering voor de visie en het plan van Gustafson Porter13 voor de buitenruimte van 
het Museumpark en zijn omgeving en de uitwerking in een inrichtingsplan door de gemeente. De 
ingrepen leiden tot een verhoging van de verblijfskwaliteit. Er ontstaat straks een prachtig stadspark, 
maar dit zal niet vanzelf een Museumpark worden. De Raad heeft op grond van een vergelijking met 
succesvolle museumparken elders vastgesteld dat er volop kansen zijn om het Museumpark een 
culturele hotspot te maken, een verblijfplaats voor verwondering en inspiratie met en over kunst; een 
plaats voor beleving van cultuur en ontmoeting waarin het publiek wordt gestimuleerd verschillende 
instellingen te bezoeken. 
De Raad constateert dat een intensieve samenwerking met een collectief belang randvoorwaarde is 
voor een attractief museumpark. In afstemming met de gemeente (parkinrichting en parkbeheer) 
verzorgt een keur van partnerinstellingen een cultureel aanbod van hoog niveau waarmee miljoenen 
Rotterdammers en toeristen worden bereikt. Dat blijkt de drijfveer te zijn bij succesvolle 
museumparken. Om effectief samen te werken moet er een organisatie komen die werkt vanuit het 
collectief belang en een goede procesgang met betrekking tot het Museumpark bewaakt. De Raad 
adviseert een voorziening te creëren met een eigen zelfstandige rol en een eigen budget. Deze wordt 
verantwoordelijk voor het beheer van het park en de programmering van de buitenruimte.  

13)  Museumpark Rotterdam - Gustafson Porter 5-4-2016
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In de programmering werken instellingen, kunstenaars en makers in en van buiten het Museumpark 
samen. Verschillende doelgroepen kunnen in platforms meedenken over de programmering. De Raad 
ziet MBVB als een van de hoofdrolspelers in het Museumpark. Daarbij past, ook in de periode van 
verbouwing van het museumgebouw, een trekkersrol bij het ontwikkelen van een concept voor het Mu-
seumpark.
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Bijlagen 



Bijlage 1 -
Adviesaanvraag College van B&W
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Bijlage 2 - Samenstelling adviescommissie
De adviescommissie is breed samengesteld en vertegenwoordigt deskundigheid over bouwtechnische 
aspecten, architectuur, bedrijfsvoering en ondernemerschap, cultuurparticipatie, cultuurgeschiedenis, 
urbane planning, stedenbouwkundige ontwikkelingen, museologie en sociologie.

•	 Raphael van Amerongen
Projectmanager, architect, was betrokken bij in 
dit verband relevante renovaties van Dordrechts 
Museum, Hermitage Amsterdam, Rijksmuseum 
Amsterdam; thans bij de renovatie en uitbreiding 
van Paleis Het Loo te Apeldoorn.
Opleiding: Technische Universiteit Delft - 
Architectuur; Nyenrode Business Universiteit.

•	 Davida de Hond
Projectleider in cultuur en erfgoed en adviseur 
bij het Fonds Cultuurparticipatie. Lid van de 
commissie Gemeentelijke collecties en erfgoed 
Cultuurplanadvies RRKC 2017-2020. Lid van de 
commissie voor een advies van de RRKC over 
‘Schatten van Rotterdam’, de gemeentelijk Visie 
op de Collectie Rotterdam.
Opleiding: Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten - Master Museologie.

•	 Wim Hupperetz
Directeur van het Allard Pierson Museum en de 
Bijzondere Collecties van de Universiteit van Am-
sterdam. Hoogleraar Nederlandse cultuurgeschie-
denis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Lid van de commissie voor adviezen van de RRKC 
over ‘Schatten van Rotterdam’, de Gemeentelijke 
visie op de Collectie Rotterdam, en over de toe-
komst van Atlas Van Stolk. Voorzitter van de com-
missie Musea van de Raad voor Cultuur.
Opleiding: Radboud University - Master Roman 
Archaeology, Ancient History, Heritaige, Museolo-
gy; Tilburg University - PhD Sociology, History.
 
•	 Bernadette Janssen 
Partner en directeur van BVR adviseurs Ruimte-
lijke ontwikkeling. Raad van Toezicht AIR, Qteam 
lid Havenbedrijf Rotterdam, Programmaraad 
OPEN Rotterdam en gastdocent op de Rotter-
damse Academie van Bouwkunst. Was jurylid 
bij de architectenselectie van het Depotgebouw. 
Projecten en adviesklussen in opdracht van de 
gemeente Rotterdam over o.a. Gebiedsvisie sta-
dionpark, masterplan sportcampus, visie dak van 

de Hofbogen, Kaart van de Stad. 
Opleiding: Technische Universiteit Delft - Master 
Urban design.

•	 Vincent Kompier
Projectleider bij Architectuur Lokaal. Planoloog; 
onderzoeker, schrijver, journalist over thema’s als 
urban planning, architectuur en stedelijke cultuur. 
Was gastdocent op de Rotterdamse en Amster-
damse Academie van Bouwkunst.
Opleiding: Universiteit van Amsterdam - City/Ur-
ban, Community and regional planning.

•	 Aad Meijboom, voorzitter
Lid van de Commissie van Toezicht op de Inlich-
tingen- en Veiligheidsdienst (CTIVD). Voormalig 
korpschef Rotterdamse Politie. De Raad was be-
trokken bij visitaties van verschillende rijksmusea, 
Maritiem Museum Rotterdam en CBK Rotterdam. 
Voorzitter van Commissie Visueel bij gemeente 
Rotterdam. Deze commissie adviseert over de in-
cidentele subsidieaanvragen in de visuele kunsten.

•	 Herman Vaanholt
Lid van de RRKC. Ondernemer. Was ook betrok-
ken bij het RRKC advies over het Depot gebouw.
Opleiding: Nyenrode Business University - Busi-
ness Administration and Management; Rotterdam 
School of Management/ Erasmus University - 
MSc Business Administration.

•	 Annelies van der Horst, extern adviseur
Senior adviseur Cultuur en partner DSP-groep. 
Opleiding: Universiteit leiden - Museologie; Uni-
versiteit Utrecht - Kunstgeschiedenis; Universiteit 
van Amsterdam - Geschiedenis van de hermeti-
sche filosofie. 

Medewerkers van het bureau van de RRKC die 
betrokken waren bij de uitwerking van advies:
•	 Marc Fonville, beleidsadviseur/projectleider 

en opsteller van het advies
•	 Rento Zoutman, secretaris RRKC
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Documenten en publicaties

Managementsamenvatting Groot onderhoud Museum Boijmans Van Beuningen - 
ToorendPartners, 6-12-2017

Presentatie Gustafson Porter over Museumpark Rotterdam, 17-2-2015

‘Rotterdam, haar topcollectie en de cruciale vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen’ - 
Gemeente Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen, mei 2018 (gemeente en MBVB) 

Inrichtingsplan Museumpark Gustafson Porter, 5 april 2016

Masterplan 1to1000 area (plattegrond museumpark)

Economische studie Rebel op basis van MKBA filosofie

Meerjarenbeleidsplan MBVB 2017-2020

Collectiebeleidsplan MBVB 2017-2020

Jaarverslag 2016 MBVB

Jaarverslag 2017 MBVB

Instellingsadvies MBVB Cultuurplan 2017-2020 (RRKC)

Schatten van Rotterdam - Visie op de Collectie Rotterdam (gemeente)

Adviesaanvraag Renovatie MBVB (gemeente)

Gebiedsvisie Hoboken 2030
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vergroening-omgeving-museumpark/Gebiedsvisie-Hobo-
ken-2030.pdf

Notitie Samenwerking Museumparkinstellingen - C.H. Weeda (in opdracht van Wethouder Duur-
zaam, Mobiliteit en Cultuur 13-3-2016

Meer dan waard, de maatschappelijke betekenis van musea - Museumvereniging en DSP-
groep 2011
https://www.museumvereniging.nl/media/meer_dan_waard.pdf 

Vaktijdschrift Museumvisie 2016, 2017, 2018

Sectoradvies musea ‘In wankel evenwicht’ - Raad voor Cultuur 2018
https://www.cultuur.nl/upload/documents/tinymce/Sectoradvies-Musea.pdf 

‘In samenspraak’ suggesties voor het gesprek tussen musea en gemeenten - Landelijk Contact 
voor Museumconsulenten (LCM), VNG en Museumvereniging 2015
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/20151015_mv_samenspraak_def.pdf 

The 21st Century Museum: A Place Where Cultures Meet?
https://cultureforum.eu/program/21st-century-museum-place-cultures-meet/ 

The Participatory Museum - Nina Simon
http://www.participatorymuseum.org/ 

Bijlage 3 - Bronnen

Hieronder noemt de Raad de documenten die hem door de gemeente ter inzage zijn gegeven.
In de adviestekst zelf wordt met talrijke links verwezen naar extra informatie en visualisatie over pro-
jecten, organisaties, publicaties, onderzoeken e.d. 
De RRKC dankt MBVB voor het beschikbaar stellen van afbeeldingen voor het advies. 
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Bijlage 4 - Vijf cases Musea in renovatie
Hieronder heeft de raad ter vergelijking vijf musea nader onderzocht die op het moment een transfor-
matie in de vorm van een renovatie dan wel uitbreiding ondergaan of waarbij dat recent is gebeurd. 
Het zijn alle vijf kunstmusea, die evenals MBVB kunstobjecten verzamelen, beheren, onderzoeken en 
presenteren. Ze voldoen aan de ICOM (International Council of Museums) definitie:
“Een museum is een permanente instelling, zonder winstbejag, ten dienste van de gemeenschap en 
van haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiële en immateriële getuigenissen 
van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie 
verstrekt voor studie, educatie en recreatie”.
De Raad verdiepte zich in de transformaties van het internationaal vermaarde MOMA (New York), Het 
Mauritshuis, Het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum en het Gemeentemuseum Den Haag. De Raad 
onderzocht de volgende aspecten in de transformatie: opdracht en doelstelling, achtergrond en visie, en 
bouwtechnische aspecten als duur renovatie, budget bouwkosten, bruto vloeroppervlak, indicatie €/m2.

»» Aan het eind van deze casusbeschrijvingen heeft de Raad zijn belangrijkste bevindingen in 
een schema samengevat.

1. MOMA - The Museum of Modern Art
(bronnen: Website MOMA, 6sqft | NYC real estate and architecture news, NYTimes)

Opdracht
In 2019 voltooit het MOMA een uitgebreid bouw- en renovatieproject. Dat leidt tot een uitbreiding en 
verbetering van expositieruimten en openbare ruimten. De doelstellingen van het project zijn drieledig:
•	 Door de uitbreiding van de expositieruimte kan de collectie van het museum op een betere en 

meer interdisciplinaire manier worden getoond, 
•	 Bezoekers wordt een meer verwelkomende en comfortabele ervaring geboden en 
•	 Het museum wordt beter verbonden met het stedelijke omgeving van Manhattan.
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De uitbreiding behelst 4.645 m2 nieuwe expositieruimte. Daarnaast veranderen bestaande expositie-
zalen. MOMA wilde 30% meer expositieruimte realiseren omdat de collectie met name in het afgelo-
pen decennium aanzienlijk is gegroeid. De totale vierkante meters van het gerenoveerde museum zijn 
69.117. MOMA werkte samen met de architecten Diller Scofidio + Renfro en met uitvoerend architec-
tenbureau Gensler.
Als het gehele project voltooid is, beschikt het MOMA over een derde meer ruimte voor de collectie en 
tentoonstellingen en over meer uitnodigende en toegankelijke ruimtes voor alle bezoekers. De publie-
ke ruimte is vergroot met 25%. 

Het museum volgde in de bouw een twee fasen aanpak. In februari 2016 startte fase 1 en werd de 
oostzijde gerenoveerd. Dit leidde op drie verdiepingen tot een verbetering van de expositieruimten en 
publieke (verbijfs) ruimten. Er kwamen twee ruimere en flexibel indeelbare expositieruimten op de 
derde verdieping. 
De Bauhaus-trap werd verlengd waardoor er een betere verbinding kwam tussen begane grond en de 
expositieruimten er boven. Er kwam een nieuwe lounge met uitzicht op de Abby Aldrich 
Rockefeller-beeldentuin, een extra garderobe en gerenoveerde toiletten op de begane grond. 
Verder werden een nieuwe museumwinkel, het vernieuwde Café 2, en een uitgebreide espressobar en 
lounge, ook met uitzicht op de Sculpture Garden, op de tweede verdieping gerealiseerd. De 
geschiedenis van het gebouw uit 1939 werd gerespecteerd en geïntegreerd met nieuwe 
ontwerpelementen.
Na voltooiing van de eerste fase werd in fase 2 de westzijde van het project aangepakt. Er vond een 
uitbreiding plaats naar de in aanbouw naastgelegen toren ontworpen door architect Jean Nouvel. In 
deze toren worden 145 appartementen gerealiseerd, een restaurant en expositieruimte van MOMA. 
Het betreft nieuwe expositieruimten in verschillende formaten, waaronder een studio voor media, 
performance en film, die het museum in staat stelt de collectie op een nieuwe manier te visualiseren 
en hedendaagse kunst beter te presenteren. Twee nieuwe expositieruimten op straatniveau - een 
speciale Projects Room en een expositieruimte voor hedendaags design - en een vergrote lichte 
lobby, die ruimte biedt aan meer bezoekers. 
Nieuwe ingangen, extra lounges en een aanzienlijk verbeterde routing door het hele museum bieden 
een meer verwelkomende, comfortabele ervaring aan het publiek. Op de tweede verdieping wordt 
ruimte gecreëerd voor educatieve programma’s en activiteiten. Het fameuze MOMA-ontwerp en de 
boekenwinkel gaan naar een ruimte op dubbele hoogte op de tussenverdieping en worden via een 
grote glazen wand zichtbaar vanuit de straat. De gehele eerste verdieping blijft gratis toegankelijk voor 
het publiek.

Achtergrond en visie
Grote kunstmusea omvatten volgens MOMA behalve hun collecties van unieke kunstwerken ook 
ruimten waar verrassing, leren en reflectie in een bevrijdende reeks ervaringen samenkomen. Ze 
verbinden contemplatie en gesprek, stilte en opwinding. Dit geldt met name voor musea van moderne 
en hedendaagse kunst die werk van experimentele kunstenaars van nu tonen en contexten bieden 
om deze kunst te begrijpen, te waarderen en te genieten. MOMA wil zich in de toekomst inzetten voor 
deze dubbele verantwoordelijkheid en zijn expositieruimte uitbreiden en verbeteren om de kunst en de 
bezoekers beter bij elkaar te brengen. 

»» Kijk hier naar visualisaties en toelichting op het nieuwe MOMA.
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Een wandeling door de nieuwe en nieuw geconstrueerde expositiezalen van het museum in com-
binatie met een breed scala aan interpretatieve programma’s, biedt de bezoeker boeiende nieuwe 
perspectieven om het verleden en het heden met elkaar te verbinden. In het nieuwe MOMA vindt de 
bezoeker ook ruimte waar hij kan participeren in allerlei creatieve activiteiten, waar zijn betrokkenheid 
wordt gestimuleerd met wat er in de wereld gebeurt; ruimte waar de bezoeker in zijn eigen tempo kan 
genieten van kunst, alleen of met familie en vrienden; ruimte die tegelijkertijd subversief en bevesti-
gend is; ruimte die, met zijn wisselende tentoonstellingen, uitvoeringen, films en educatieve program-
ma’s, nooit hetzelfde voelt.
De NYTimes schrijft dat MOMA in zijn nieuwe opzet afstapt van de discipline-specifieke toonzalen die 
ruimte gaven aan vooral ‘witte’ mannelijke gevestigde kunstenaars en kiest voor een meer chronologi-
sche en thematische benadering in multipele formats alsook voor meer vrouwelijke en minority 
kunstenaars. MOMA kiest uitdrukkelijk voor meer diversiteit. Lees hier het artikel in de NYTimes.
Directeur Glenn D. Lowry zei in een interview: “It’s a rethinking of how we were originally conceived….  
We had created a narrative for ourselves that didn’t allow for a more expansive reading of our own 
collection, to include generously artists from very different backgrounds.”

Financiën 
De meest recente renovatie van MOMA naar een ontwerp van architect Yoshio Taniguchi vond plaats 
in 2004 en kostte 858 miljoen dollar. Daarna verdubbelde de jaarlijkse bezoekersaantallen in de tus-
senliggende jaren tot 3 miljoen. De totale collectie groeide met 40 % en het aantal tentoonstellingen 
per jaar groeide van 15 naar 35.
De NYTimes schrijft dat in juni 2017 de uitbreiding van MOMA was begroot op 400 miljoen dollar. Dit 
betreft fase 2. Voor fase 1 (renovatie) was 50 miljoen dollar geoormerkt. 
De fondsenwervingscampagne leverde 650 miljoen dollar op. Aanvullend worden ook (belastingvrije) 
obligaties verkocht voor 280 miljoen dollar. Bij de fondsenwerving verschenen twee gulle gevers, elk 
goed voor 100 miljoen (bron: 6sqft | NYC real estate and architecture news). 

https://www.nytimes.com/2017/06/01/arts/design/moma-redesign-art-expansion.html


2. Mauritshuis
(bronnen: website Mauritshuis, architectuur.nl, heeswijk.nl, Deloitte, nrpguldenfenix.nl)

Opdracht
Het doel van de verbouwing was tweeledig: 
•	 Meer ruimte voor de publieksvoorzieningen was nodig om de jaarlijks toenemende stroom te  

kunnen blijven ontvangen. Het oppervlak is verdubbeld.
•	 Het stadspaleis zelf was hard aan renovatie toe om te kunnen voldoen aan de huidige museale 

klimaat- en beveiligingseisen.
Het Mauritshuis was zelf opdrachtgever van het bouwproject ‘Mauritshuis bouwt aan de toekomst’ en 
was daarmee verantwoordelijk voor de aansturing en financiering van het project.

»» Lees hier meer over de verbouwing van het Mauritshuis.

De ontwerpfase was 2009-2011, de uitvoeringsfase 2012-2014. De uitbreiding is onderdeel van het 
Masterplan ‘Mauritshuis bouwt aan de toekomst’. De renovatie van het 17de eeuwse stadspaleis was 
onderdeel van de opdracht. De ondergrondse foyer ligt zes meter onder straatniveau. Doordat het 
daglicht van alle kanten invalt, doet de ruimte heel licht en open aan.
De foyer wordt per lift of trap vanaf het voorplein betreden. Dit geeft de bezoeker de gelegenheid zich 
te oriënteren op zijn route. Naast een nieuwe tentoonstellingsruimte, een lezingenzaal, educatieve 
ruimten en bibliotheek zijn de huidige museale en facilitaire functies zoals entree, winkel, restaurant en 
garderobe vergroot en aangepast aan de eisen en wensen van de 21ste eeuw.

Het Mauritshuis opende op 27 juni 2014 zijn deuren. Een ondergrondse Foyer verbindt het historische 
gebouw met een nieuwe vleugel aan de overzijde van de straat; de Royal Dutch Shell Vleugel. 
De renovatie was gezien de gevoelige context en de complexiteit met vier verschillende funderings-
technieken en een relatief kleine bouwplaats een topprestatie. Het was voor het eerst dat een rijks 
gesubsidieerd museum zelf verantwoording droeg voor een dergelijke grootschalige verbouwing.
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Achtergrond en visie
Het Mauritshuis werd oorspronkelijk gebouwd als woonhuis voor graaf Johan Maurits van 
Nassau-Siegen. Hij trok er in 1644 in, maar verliet het al in 1647 om in Duitsland stadhouder van Kleef 
te worden. Na de dood van Johan Maurits werd het Mauritshuis door de Staten-Generaal in 
gebruik genomen als gastenverblijf. Kort voor Kerstmis 1704 werd het getroffen door een verwoestende 
brand. Tussen 1708 en 1718 vond een herbouw plaats en werd het Mauritshuis ingericht volgens de 
moderne smaak. Zo werd op de benedenverdieping de Gouden Zaal versierd met vergulde 
decoraties in Lodewijk XIV-stijl. Op de wanden en het plafond van deze zaal werden allegorische 
voorstellingen aangebracht door de rondreizende Venetiaanse kunstenaar Giovanni Antonio Pellegrini, 
die op dat moment in Den Haag was.
In 1822 werd het Mauritshuis een museum. Het biedt onderdak aan het beste van de Nederlandse 
schilderkunst uit de Gouden Eeuw. Meer dan 200 topstukken van kunstenaars als Vermeer, 
Rembrandt, Steen en Van Ruisdael zijn er permanent te zien. In de loop van de 19de en 20ste eeuw 
groeide het Mauritshuis uit tot een museum dat jaarlijks vele bezoekers uit binnen- en buitenland trekt. 
Door het intensieve gebruik bleek uitbreiding noodzakelijk en in 1982 en 1987 vonden daarom kleinere 
verbouwingen plaats.

De hoofdlijnen in het Programma van Eisen voor de renovatie van 2009-2014 vat het Mauritshuis als 
volgt samen. Een museum met een collectie van wereldniveau verdient een topgebouw. Uitnodigend, 
overzichtelijk, flexibel en trendloos. Een museum is een publieksgebouw waar dagelijks veel bezoe-
kers komen. Een groot deel daarvan zijn buitenlandse toeristen of komen voor de eerste keer. Voor 
alle bezoekers is het van belang dat ze zich snel kunnen oriënteren en intuïtief begrijpen hoe het ge-
bouw in elkaar steekt, zodat ze zich snel thuis voelen. Een duidelijke, duidelijke logistiek is een vereis-
te. Alle publieksvoorzieningen moeten op een genereuze manier faciliterend zijn. De royale en lichte 
entreefoyer samen met de nieuwe publieksfaciliteiten voldoen ruimschoots aan deze ambitie.

Financiën 
De stichtingskosten voor het bouwproject bedroegen €30 miljoen, het complexe project is binnen de 
beschikbare middelen en op tijd gerealiseerd. 

Om een beeld te krijgen van de bijdrage van het Mauritshuis aan de Nederlandse economie, is 
Deloitte gevraagd om de economisch toegevoegde waarde van het Mauritshuis in kaart te brengen. 
Hierbij is specifiek de aandacht besteed aan het effect van de heropening.
Om de toegevoegde waarde van het Mauritshuis te kwantificeren zijn de economische stromen die 
gerelateerd zijn aan het Mauritshuis in kaart gebracht. Deze uitgaven van Mauritshuis-bezoekers 
omvatten zowel interne bestedingen in het Mauritshuis zelf (entree en uitgaven in de museumwinkel 
en de Brasserie), als externe bestedingen (als diners, hotelovernachtingen en andere uitgaven in Den 
Haag of omgeving). 
Vóór de heropening bedroeg de economisch toegevoegde waarde van het Mauritshuis naar schatting 
€12,8 miljoen met gemiddeld 230.000 bezoekers per jaar. De economisch toegevoegde waarde van 
het Mauritshuis is na de heropening naar schatting €23,7 miljoen per jaar, gebaseerd op een 
inschatting van 440.000 bezoekers per jaar. Daarnaast wordt door de uitgaven van bezoekers aan het 
Mauritshuis voor 376 FTE aan banen gegenereerd. In het eerste jaar na de heropening heeft de 
eerste bezoekersgolf geleid tot 600.000 bezoekers en een toegevoegde waarde van naar schatting 
€32,3 miljoen.
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3. Stedelijk Museum Amsterdam
(bronnen: stedelijk.nl, nrpguldenfenix.nl) 

Opdracht
De opgave voor het Stedelijk Museum in Amsterdam bestond in 2004 uit het uitbreiden en renoveren/
restaureren van het bestaande museumgebouw van architect Weissman uit 1895. 
Het Programma van Eisen vroeg om een uitbreiding van het tentoonstellingsoppervlak van 4.500 m2 
naar 8.000 m2 en de toevoeging van extra publieksruimte. Het nieuwe museum moest voldoen aan de 
hoogste internationaal geldende standaarden voor musea, wat betreft klimaat en beveiliging. 

De uitbreiding, die is gesitueerd aan de zijde van het museumplein, is naast het oude bakstenen 
gebouw herkenbaar door het opgetilde gladde witte volume, uitgevoerd in kunststof composiet. Op 
de begane grond lopen plein en entreezone in elkaar over, waardoor er optimale interactie is tussen 
gebouw en plein en de toegang tot het museum ‘laagdrempelig’ wordt. Een groot deel van de nieuwe 
expositieruimte is onder het plein gebouwd, waardoor het Museumplein niet verkleind, maar juist 
vergroot is. Waar aan de buitenzijde de twee bouwdelen (oud en nieuw) direct herkenbaar zijn, lopen 
de twee delen binnen ongemerkt in elkaar over. Dit is bewerkstelligd door de afwerking van vloeren, 
wanden en plafonds in het oude en nieuwe deel in hetzelfde materiaal en dezelfde detaillering uit te 
voeren. Het oude gebouw is gerestaureerd naar de ‘Sandberg periode’, dat wil zeggen naar de toe-
stand waarbij het gehele interieur van het gebouw wit was geschilderd. De toenmalige directeur deed 
dit om het gebouw optimaal geschikt te maken voor hedendaagse en moderne kunst. Om die reden 
is ook de uitbreiding wit, als voortzetting van het idee van Sandberg. De belangrijkste ingreep van het 
plan is het omdraaien van het museum naar het Museumplein. 
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Achtergrond en visie
Na de millenniumwisseling werd steeds meer duidelijk dat door gebrekkig onderhoud en het ontbreken 
van onder andere airconditioning, het oude gebouw van het Stedelijk Museum niet meer voldeed aan 
de standaard van die tijd. Er was onvoldoende ruimte om de belangrijkste werken uit de collectie, die 
in meer dan honderd jaar enorm was gegroeid, permanent te laten zien. Ook de depots en werkruim-
tes waren veel te krap geworden. 

»» Lees hier meer over de geschiedenis en de verbouwing van het Stedelijk Museum.

Na eerst vier architecten te hebben gevraagd ontwerpen voor te leggen, kreeg de Portugese architect 
Siza de opdracht voor de renovatie en uitbreiding. Het museum vond Siza’s ontwerp te duur en zou 
onvoldoende aansluiten bij de nieuwe eisen die het museum stelt aan de huisvesting. Het museum 
zou meer midden in de samenleving moeten staan en een betere relatie met de omgeving moeten 
aangaan. Het ontwerp van Siza gaf het museum een te gesloten karakter. 
In 2004 werd begonnen met een nieuwe prijsvraag, waardoor de geplande opening in 2007 niet meer 
haalbaar was. Een jury koos voor het ontwerp van architectenbureau Benthem Crouwel. In 2006 werd 
de Sandbergvleugel gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwe uitbreiding van het museum. 

Onder de noemer ‘Stedelijk in de Stad’ is de collectie vanaf eind 2008 tot de heropening van het 
 Stedelijk met workshops, lezingen en presentaties zichtbaar geweest op andere plekken in Amster-
dam. Het Stedelijk was een ‘museum zonder muren’. Tijdens zijn periode in het Post CS gebouw, 
begon het museum zijn relatie met de omgeving te onderzoeken en opnieuw te definiëren. Daar zou 
het aanvankelijk 4,5 jaar blijven. De periode in het Post CS-gebouw had een hoge dichtheid aan ten-
toonstellingen, waaronder verschillende (onderzoeks-) tentoonstellingen, zoals ‘Mapping the Studio’. 
‘Stedelijk in de Stad’ is een voortzetting van deze tendens. Ook bleef het museum tentoonstellingen 
met topstukken uit de collectie organiseren om zo zichtbaar te blijven. Collega-instellingen in Amster-
dam stelden ruimte beschikbaar.

Hoewel de gerenoveerde oudbouw begin 2010 werd opgeleverd, konden er nog geen kunstwerken in 
worden tentoongesteld door het ontbreken van een klimaatsysteem, dat in de nieuwbouw zou worden 
aangelegd. In de pers leverde deze vertraging felle kritiek op. 
Vanaf augustus 2010 werden in het inmiddels gerenoveerde oude gebouw aan de Paulus Potterstraat 
twee achtereenvolgende tijdelijke tentoonstellingen geopend in afwachting op de (uitgestelde) opening 
van het vernieuwde museum, inclusief de nieuwbouw. Deze tijdelijke tentoonstellingen, The Temporary 
Stedelijk en Temporary Stedelijk 2, eindigden op 9 oktober 2011 en trokken samen 223.000 bezoekers. 
Het oude gerestaureerde gedeelte ging eind augustus 2010 tijdelijk vier en een halve maand open.

De heropening, die eerder voor najaar 2010 was aangekondigd, werd een jaar uitgesteld.
Op 28 januari 2011 werd de bouw stilgelegd wegens faillissement van aannemer Midreth. Het project 
werd overgenomen door aannemer VolkerWessels, waarbij een oplevering eind januari 2012 werd 
afgesproken. De inrichting moest daarna nog plaatsvinden. De bouwwerkzaamheden door 
VolkerWessels waren in februari 2012 afgerond, hierna werd begonnen met het afstellen van de 
klimaatinstallaties. Het museum werd op 23 september 2012 heropend.

STEDELIJK BASE is de huidige permanente opstelling van hoogtepunten uit de collectie van het 
Stedelijk Museum. STEDELIJK BASE toont de ontwikkelingen in kunst en design, vanaf 1880 tot nu, 
in vele hoogtepunten. De presentatie beslaat de gehele nieuwe vleugel van het museum en toont een 
selectie van bijna 700 werken, gegroepeerd rond historische bewegingen, maatschappelijke thema’s 
en invloedrijke kunstenaars.
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In STEDELIJK BASE worden vormgeving en beeldende kunst voor het eerst in de geschiedenis van het 
museum op grote schaal geïntegreerd getoond. Alle media zijn gelijkwaardig, en worden in dialoog ge-
presenteerd. Het resultaat is een bonte mix van schilderijen, meubelen, sieraden, sculpturen, gebruiks-
voorwerpen, accessoires, fotografie, tekeningen, installaties, videokunst, affiches en interieurs. Deze 
dialoog doet recht aan de onderlinge samenhang van waaruit deze kunstvormen zijn ontstaan (denk 
bijvoorbeeld aan De Stijl en het Bauhaus), en maakt bovendien nieuwe dwarsverbanden zichtbaar.
Waar STEDELIJK BASE inzoomt op de hoogtepunten, oftewel de canon, wordt in de tentoonstellingen 
onder de noemer STEDELIJK TURNS de blik gericht op verborgen of onderdrukte verhalen en weinig 
tot niet getoonde werken uit het depot. Deze alternatieve perspectieven naar aanleiding van nieuw 
onderzoek en actuele thema’s zullen leiden tot wijzigingen in de BASE. STEDELIJK BASE is dus in 
beweging en zal bezoekers de komende vijf jaar meenemen in een transformatie van de Stedelijk canon.

Financiën 
De bouw van het museum heeft uiteindelijk 127 miljoen euro gekost, 20 miljoen meer dan de raming 
in 2007. Het nieuwe Stedelijk heeft een expositieoppervlak van 8000 m2; een verdubbeling in verge-
lijking met de vroegere situatie. Sindsdien bevindt de ingang van het museum zich aan het Museum-
plein. Ondanks alle tegenslagen bij de eerste pannen voor de renovatie en nieuwbouw werd in 2004 
bekend dat door fundraising bijna € 23 miljoen was opgehaald.  

4. Rijksmuseum
(bronnen: rijksmuseum.nl; rijksvastgoedbedrijf.nl)

Opdracht
Aan het eind van de vorige eeuw werd duidelijk dat het Rijksmuseum toe was aan een fundamente-
le opknapbeurt. Daartoe werd in 2000 besloten door het toenmalige kabinet. Na een lange aanloop 
startten de werkzaamheden in 2004. In 2012 volgde de oplevering van het hoofdgebouw en begon de 
inrichting. Opdrachtgever waren het Rijksmuseum Amsterdam en het ministerie van Onderwijs Cultuur 
en Wetenschap. 
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Het ontwerp van architect Pierre Cuypers uit 1885 leidde tot een museumgebouw én monument. De 
opdracht aan de architecten was het gebouw van latere toevoegingen te ontdoen en het weer als een 
geheel te herstellen naar de indeling van Cuypers. Ook werden de monumentale decoraties terugge-
bracht in de Eregalerij, de Voorhal, de Nachtwachtzaal en in de trappenhuizen. Cuypers’ signatuur is 
het mooist bewaard gebleven in de bibliotheek die in grote lijnen zijn oorspronkelijke vorm en decora-
tie had behouden. Voorzieningen zoals een museumcafé, een winkel, maar ook de eisen ten aanzien 
van het klimaat en de veiligheid van de kunstwerken zijn in een nieuwe Rijksmuseum geïntegreerd. 

Hoofdarchitecten voor de renovatie waren Antonio Cruz en Antonio Ortiz uit het Spaanse Sevilla. 
Cruz y Ortiz werden door een commissie onder voorzitterschap van de rijksbouwmeester gekozen om 
hun pure opvattingen over architectuur en om hun uitstekende oplossingen voor de bouwkundige en 
logistieke problemen van dit project. In hun plan worden de beide binnenhoven, die in de naoorlogse 
jaren waren volgebouwd, weer opengebroken. Daardoor ontstond een Atrium in twee delen die onder 
de onderdoorgang met elkaar zijn verbonden.
Nieuw is ook het Paviljoen voor Aziatische kunst waarin de kleine maar fraaie collectie Aziatica is 
ondergebracht. De in natuursteen en glas opgetrokken gevel steekt af tegen de rode bakstenen van 
het hoofdgebouw. In de tuin, tegenover het Paviljoen, liggen de Villa van Cuypers en de 
Teekenschool. Daartussenin plaatsten Cruz y Ortiz een klein nieuw gebouw, de nieuwe dienstingang 
die via een ondergrondse passage toegang verleent tot het museum.

Aan de Parijse ontwerper Wilmotte – museaal vormgever, onder meer bekend van de inrichting van 
delen van het Musée du Louvre – werd gevraagd de zalen van het Rijksmuseum in te richten. 
Wilmotte ontwierp vitrines, lichtornamenten en sokkels die op een vanzelfsprekende wijze passen in 
het oude gebouw. Ook bepaalde Wilmotte in overleg met Cruz y Ortiz de kleuren van het interieur, 
waarbij hij zich liet inspireren door het palet dat Cuypers gebruikte.

»» Kijk hier voor visualisaties en meer informatie over de verbouwing van het Rijksmuseum.

Achtergrond en visie
Het gebouw, ontworpen door architect Pierre Cuypers, werd in 1885 in gebruik genomen. 
Het vernieuwde Rijksmuseum toont ruim 8.000 objecten van kunst en geschiedenis die het verhaal 
vertellen van 800 jaar Nederlandse geschiedenis vanaf 1200 tot nu. De totale collectie van het 
museum, waaronder ook tekeningen, prenten en foto’s, omvat ongeveer 1.000.000 objecten. Alleen de 
Nachtwacht van Rembrandt van Rijn bleef in het vernieuwde Rijksmuseum op zijn oude plaats, in het 
hart van het gebouw. Het Rijksmuseum biedt de bezoeker een overzicht van kunst en geschiedenis 
van de late Middeleeuwen tot het heden. Daarbij worden schilderijen, beelden, historische voorwerpen 
en kunstnijverheid in onderlinge samenhang getoond. Een integraal beeld van kunst en cultuur, met 
vanzelfsprekend veel aandacht voor de hoogtepunten uit het verhaal van Nederland. Het museum 
koos daarbij voor het motto: besef van tijd en gevoel voor schoonheid.

In een speciaal daarvoor ingerichte vleugel toont het museum zijn Speciale Collecties. Daar zijn grote 
deelverzamelingen te zien. Porselein, zilver, juwelen, glas en aardewerk, in verbluffende hoeveel-
heden. Maar ook eenvoudige en rijk versierde wapens en een spannende verzameling scheepsmo-
dellen. De Teekenschool is een multidisciplinair educatief centrum waar jong publiek zijn creatieve 
talenten verder kan ontwikkelen met verschillende kunstvormen, geïnspireerd door de Rijksmuseum-
collectie.
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Vóór de sluiting bezochten circa 1.000.000 mensen per jaar het museum. Het museum nu is met 80 
toonzalen geschikt voor het ontvangen van 1.5 à 2 miljoen bezoekers per jaar.
De totale oppervlakte van het Rijksmuseum is 44.500 m2, waarvan 14.500 m2 tentoonstellingsruimte.
Het museum heeft een restaurant en twee cafés met in totaal 500 zitplaatsen. Er is een winkel van 
355 m2 en het Atrium is 2.250 m2 groot.

Financiën 
De totale kosten van de verbouwing waren 375 miljoen euro. Dit bedrag is gefinancierd door het Minis-
terie van OCW en het Rijksmuseum zelf. Sponsors waren Founder Philips, hoofdsponsors BankGiro 
Loterij, ING en KPN. De fundrasing en het museum zelf leverde € 45 miljoen op.

5. Gemeentemuseum Den Haag (Tuinzaal)
(bron: braaksma-roos.nl; Jaarverslag Gemeentemuseum Den Haag 2014)

Opdracht
Braaksma & Roos Architecten kregen de opdracht om de centrale binnentuin Van het Gemeente-
museum Den Haag te transformeren tot Tuinzaal. Het team was eerder verantwoordelijk voor een 
omvangrijke restauratie en renovatie van dit rijksmonument. Het is al 25 jaar betrokken bij het Haags 
Gemeentemuseum. Daarna realiseerde het een grote uitbreiding van het museum onder de centra-
le binnentuin met extra tentoonstellingsruimten, de huidige Wonderkamers. In 2014 heeft het team 
opnieuw een verbouwing afgesloten; de centrale binnentuin was getransformeerd tot Tuinzaal. De 
bouwfase duurde van oktober 2012 tot maart 2014. De opdrachtgever was de gemeente Den Haag, 
de gebruiker het Gemeentemuseum Den Haag.

»» Kijk hier voor visualisaties en meer informatie over de bouw van de Tuinzaal.

De opdracht was om van de binnentuin een uitbreiding te ontwerpen die multifunctioneel inzetbaar is – 
overdag een ruimte waar bezoekers kunnen genieten van een kopje koffie en na sluitingstijd een 
locatie voor zeer uiteenlopende evenementen als recepties, diners, congressen, lezingen en 
concerten. Braaksma & Roos Architectenbureau ontwikkelde een ontwerp waarin het concept van 
de oorspronkelijke buitenruimte qua beleving en oriëntatie centraal staat.
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De ruimte was niet alleen het letterlijke hart van het museum maar vormde met maar liefst negen 
toegangsdeuren een belangrijk logistiek knooppunt. Vanwege klimaateisen in het museum was de 
binnentuin vóór de transformatie nog slechts beperkt toegankelijk en raakten mensen snel gedesoriën-
teerd in de vele vleugels rondom de tuin. Voor het ontwerp van de tuinzaal was het voor het 
architectenteam van belang de centrale positie in het museum weer te versterken.

Achtergrond en visie
Uitgangspunt voor het ontwerp van de Tuinzaal was volgens het architectenteam het herbevestigen en 
versterken van de kracht van de bestaande architectuur. Kenmerkende elementen uit het ontwerp en 
gedachtegoed van architect Berlage, – zoals de aandacht voor imperfectie en de ambachtelijkheid 

van materialen en detaillering – hebben het nieuwe ontwerp geïnspireerd. Het zonlicht, dat wordt door-
gelaten door het glazen dak, wordt bijna tastbaar als een nieuwe laag in de gevels. De overkapping 
lijkt enkel te rusten op de kolommen en zweeft boven het bestaande gebouw. Zo zet de Tuinzaal het 
bestaande gebouw in een heel nieuw perspectief.

Het Haags Gemeentemuseum heeft de status van Rijksmonument. De omvang van het Haags 
Gemeentemuseum is 18.500 m2. De uitbreiding naar de Tuinzaal is 700 m2. 
Het ontwerp heeft een uitstraling van eenvoud, terwijl daarachter juist een bijzonder complex en 
geavanceerd systeem van technische installaties schuilgaat – zowel onder de vloeren als in de 
stalen kolommen en het glazen dak. Dankzij verschillende bouwtechnieken is de ruimte nu akoestisch 
perfect voor vele verschillende evenementen. Er zijn zo’n tweehonderd ledlampen aangebracht die de 
vorm van de overkapping benadrukken. In de Tuinzaal is bovendien een speciaal klimaatsysteem 
toegepast waardoor de ruimte overal de gehele dag en avond een constante temperatuur heeft. 
Dit zorgt niet alleen voor een aangenaam verblijfsklimaat maar ook voor een beperking van het 
energieverbruik. 
Met de komst van de Tuinzaal is de logistiek (routing) aanzienlijk verbeterd, alsook het 
verdienvermogen van het museum.

De Tuinzaal is voor een groot aantal bezoekers een fijne plek voor reflectie tijdens hun museumbe-
zoek, zo is te lezen in het Jaarverslag van het Gemeentemuseum van 2014.
Mede dankzij deze extra ruimte kon het museum de gigantische stroom bezoekers verwerken die
afkwam op de tentoonstelling van Mark Rothko. Deze tentoonstelling was met 265.000 bezoekers de 
best bezochte tentoonstelling in het museum ooit.
Elk jaar organiseert het Gemeentemuseum Den Haag minimaal 30 tentoonstellingen, waarvan min-
stens twee grote tentoonstellingen (klassiek) moderne kunst en een modetentoonstelling. Die formule 
blijkt een succes, want het museum versterkt zijn positie elk jaar weer en weet keer op keer meer be-
zoekers te trekken (Jaarverslag 2015). 2015 was met 719.000 bezoekers een recordjaar. Deels was 
dit te danken aan de Rothko tentoonstelling.

Financiën 
Het budget was € 4,5 miljoen.
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Samenvatting bevindingen
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Aspecten

Opdrachtgever

Bruto vloeroppervlak

Indicatie €/m2

Duur renovatie

Doel opdracht

Achtergrond/
visie

Budget bouwkosten

MOMA

MOMA

2004: 64.472 m2

2004: (+indexering)
€ 11.200,-/m2-2017

2004 / 2015-2019

•  0% meer expo-
sitieruimte (4.645 
m2) vanwege groei 
collectie; 

• Betere publiekser-
vice; 

• Versterken connec-
tie met stedelijke 
omgeving.

• Kunst en publiek 
• Meer verbinden 

door het bieden 
van: context, educa-
tieve programma’s, 
publieksparticipatie;

• MOMA kiest voor 
diversiteit 

2004 $ 858 miljoen
• 450 miljoen dollar
• Fondsenwerving 

leverde 650 miljoen 
dollar op

Mauritshuis

Mauritshuis

3.699 m2

€ 8.100,-/m2

2012-2014

• Meer ruimte voor 
publieksvoorzie-
ningen;

• Voldoen aan mu-
seale klimaats- en 
beveiligingseisen; 

• Nieuwe expositie-
ruimte (Royal Dutch 
Shell vleugel).

• Collectie van we-
reldniveau verdient 
topgebouw;

• Toenemend aantal 
bezoekers vergt uit-
stekende publieks-
voorzieningen; 

• Duidelijke logistiek; 
• Economisch toe-

gevoegde waarde 
voor de stad.

€ 30 miljoen
• € 17,834 miljoen 

van ministerie van 
OCW14

• 13 miljoen Maurits-
huis en fondsen-
werving

• geen overschrijding

Stedelijk Museum

Gemeente Amster-
dam

12.000 m2

€ 10.600,-/m2

2004-2012

• Uitbreiding ex-
positieruimte van 
4.500 naar 8.000 
m2 vanwege groei 
collectie;

• Ingang aan Muse-
umplein;

• Voldoen aan mu-
seale klimaats- en 
beveiligingseisen.

• Het Stedelijk moet 
meer midden in de 
samenleving staan 
en een betere rela-
tie met zijn omge-
ving aangaan;

• Zichtbaar blijven 
tijdens sluiting met 
‘Stedelijk in de stad’ 
in Post CS gebouw.

€ 127 miljoen, 
20 miljoen meer dan 
begroot
• gemeente Amster-

dam;
• Stedelijk Museum;
•  Fondsenwerving 

€ 23 miljoen 

Rijksmuseum

Ministerie OCW en 
Rijksmuseum

44.500 m2

€ 8427,-/m2

2004-2012

• Uitbreiding ex-
positieruimte van 
4.500 naar 8.000 
m2 vanwege groei 
collectie;

• Ingang aan  
Museumplein;

• Voldoen aan mu-
seale klimaats- en 
beveiligingseisen.

• Overzicht bieden 
van kunst en ge-
schiedenis van 
Middeleeuwen 
tot nu;

• Objecten in onder-
linge samenhang 
tonen;

• Hoogtepunten uit 
het verhaal van 
Nederland.

€ 375 miljoen
• bijdrage Ministerie 

van OCW
• bijdrage van Rijks-

museum
• Fondsenwerving  

€ 45 miljoen

Tuinzaal Haags 
Gemeentemuseum

Gemeente Den Haag

700 m2

€ 6.430,-/m2

2012-2014

• Transformatie 
van binnentuin tot 
Tuinzaal

• Uitbreiding met 
700 m2 die multi-
functioneel inzet-
baar is

• Voorzien in logis-
tiek knooppunt

• Herbevestigen 
en versterken 
van kracht van 
bestaande archi-
tectuur

• Tuinzaal zet 
het bestaande 
gebouw in een 
nieuw perspectief

€ 4,5 miljoen

14 Basissubsidie Ministerie van OCW 2013-2016 (bron Jaarverslag Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis 2015)



Bijlage 5 - Drie cases Museumparken

MBVB is als internationaal gewaardeerd instituut een onmisbare partner in het Museumpark van 
Rotterdam; actief en zichtbaar, met als bijzondere positie de entree als schakel met de binnenstad. 
Om de potentie van het MBVB voor de toekomst te kunnen duiden heeft de Raad drie voorbeelden 
tegen het licht gehouden, te weten MuseumsQuartier Wien, Museumplein Amsterdam en Kunstareal 
München. De Raad onderzocht deze op de indicatoren: doelstelling/concept, samenwerking, stedelijke 
betekenis en organisatie.

1. MuseumsQuartier Wien

Doelstelling/concept
In 2001 werd het MuseumsQuartier Wien geopend. Met ongeveer 60 culturele instellingen en 4 
miljoen bezoekers jaarlijks is het MuseumsQuartier Wien niet alleen een van ‘s werelds grootste 
kunst- en cultuurparken, maar ook een oase van rust en ontspanning in het stadscentrum van Wenen 
met binnenplaatsen, cafés en winkels. Het is 90.000 m2 groot. Historische architectuur wordt gecon-
fronteerd met nieuw ontwerp, hoge kunst ontmoet subculturen. Het spectrum varieert van beeldende 
kunst, architectuur, muziek, mode, theater, dans, literatuur, kindercultuur, gamecultuur, straatkunst tot 
design en fotografie. Het MuseumsQuartier heeft zich ontwikkeld tot een platform voor actuele kunst-
creatie, nieuwe discoursen en de uitwisseling van ideeën.
Het MuseumsQuartier wordt door Weners en bezoekers uit de gehele wereld bezocht. Het park wordt 
op de website beschreven als een pulserend, kosmopolitisch en toekomstgericht gebied waarin ieder-
een zich op zijn gemak voelt. Het gebied is dag en nacht open is en gratis toegankelijk. MQ lounge-
meubels nodigen uit tot ontspanning en conversatie. Daarnaast bieden de vele cafés en restaurants 
culinaire diversiteit. Het MuseumsQuartier biedt ruimte voor kunst, creatieve ruimte en leef (verblijf) 
ruimte.

Samenwerking
Van samenwerking in een Kunstareal was pas sprake toen begin jaren tachtig van de vorige eeuw 
plannen werden gesmeed voor een cultureel forum. Historische gebouwen vormen daarna samen met 
hedendaagse museumarchitectuur een uniek ensemble (zie afbeeldingen). 
Het begon met de keizerlijke hofstallen. Samen met de Hofburg, het Nieuwe Kasteel en het Museum 
voor Kunst en Natuurlijke Historie zou het ‘park’ de afsluiting vormen van het geplande “Kaiserforum”. 
Het hoofdfront, een 400 meter lange barokke gevel, is voltooid in 1725. Tussen 1850 en 1854 werd 
de winterrijhal in classicistische stijl toegevoegd aan de binnenplaats. Het meest opvallend bij de her-
structurering van de MuseumsQuartier (1998-2001) zijn de nieuwe gebouwen van de Oostenrijkse 
architecten Laurids en Manfred Ortner. 

Via de hoofdingang, midden in de 400 meter lange voorgevel, betreedt men de MQ binnenplaats, een 
van de grootste gesloten ruimtes in de stad. Men ziet voor zich de voormalige winterrijhal - nu een 
evenementenhal - met de nieuwe Kunsthalle Wien erachter. De twee licht glooiende nieuwe gebou-
wen zijn links het Leopold Museum en rechts de Stichting Museum van Moderne Kunst Ludwig Wien 
(mumok). 
De ingangsniveaus van het Leopold Museum en het mumok bevinden zich door het steil oplopende 
terrein op een hoogte van vier meter. De Kunsthalle Wien is volledig bedekt met rode bakstenen aan 
de buitenkant, wat doet denken aan een werkplaats. Dit verwijst naar de inhoud, tijdelijke tentoonstel-
lingen van hedendaagse kunst. De Kunsthalle ligt dicht achter de voormalige winterrijhal en overlapt 
met zijn pannendak het dak van de winterrijhal. De Kunsthalle Wien heeft alleen lichtspleten aan de 
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voorkant: kunstlicht was ten tijde van de bouw van de Kunsthalle een concept voor de perceptie van 
kunst. In de winterrijhal bevindt zich de bibliotheek van het Architekturzentrum Wien.
Het monumentale barokke pand uit 1725 is gerenoveerd en aangepast, met name de Fischer von 
Erlach vleugel, waar Q21 is gehuisvest. Op de begane grond van Fischer von Erlach vleugel (een 
van de langste barokke gevels van Wenen) bevonden zich voorheen de stallen voor ongeveer 600 
paarden. In het pand zijn nu parkeerplaatsen en appartementen gesitueerd. Er is een artist in residen-
ce creatieve vrijplaats voor kunstenaars en makers. In de andere vleugels zijn architectenbureaus, 
winkels en showrooms gevestigd. De binnenplaatsen dienen als een bufferzone tussen de publiek 
arcade, kantoren en woningen. In de voormalige winterrijhal met de historische keizerlijke loge is een 
modern café-restaurant gerealiseerd. 

Na het einde van de monarchie in 1918 werd het uitgestrekte gebied met zijn vele binnen- en buiten-
ruimtes gebruikt door de “Weense beurs” als een tentoonstellingscentrum voor handelsbeurzen  
(“Messepalast”). 

Toen het gebied voor de “Weense beurs” te krap bleek, werd begin jaren tachtig in opdracht van de 
Republiek Oostenrijk en de stad Wenen een concept ontwikkeld om het gebied in te richten als 
cultureel forum. Uit een architectenprijsvraag in 1986 kwamen de gebroeders Laurids en Manfred 
Ortner als winnaar naar voren. De opdracht was de historische architectuur te respecteren en aan 
te vullen met hedendaagse accenten en gebouwen. Drie grote nieuwe gebouwen werden gepland: 
de Museum of Modern Art Foundation Ludwig Vienna, kortweg mumok, het Leopold Museum met ‘s 
werelds grootste Egon Schiele-collectie en de Kunsthalle Wien, die internationale hedendaagse kunst 
presenteert. Na burgerinitiatieven en mediacampagnes tegen de oorspronkelijke ontwerpen, werden 
de nieuwe gebouwen aangepast.
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Stedelijke betekenis
Het MuseumsQuartier heeft met 4 miljoen bezoekers per jaar een belangrijke magnetische werking 
voor de stad Wenen én voor Oostenrijk. Het biedt een unieke verblijfsruimte in de stad; door de aan-
wezigheid van toonaangevende culturele instituten en door inventieve ingrepen met combinaties van 
kunst en creativiteit. Met de combinatie van instellingen en initiatieven bundelt de stad Wenen met het 
MuseumsQuartier veel artistieke waarde, beleveniswaarde, educatieve waarde, verbindende waarde, 
en daarmee economische waarde.  

Organisatie
In 2011 werd Christian Strasser door de Oostenrijkse bondsminister van Kunst en cultuur benoemd tot 
directeur van het MuseumsQuartier. Dat geeft het landelijk belang van het MuseumsQuartier aan. 
In 2014 gaf Strasser opdracht voor het bouwproject Libelle, een dakopbouw op het Leopold Museum 
ontworpen door het architectenbureau Ortner + Ortner. Daarmee werd een extra etage vrij toeganke-
lijk voor het publiek. Strasser onderzoekt als directeur de mogelijkheden tot synergie en samenwer-
king van meer dan 60 instellingen, initiatieven, festivals en kunstenaarsinitiatieven binnen het Muse-
umsQuartier Wenen, maar ook met spelers in Oostenrijk en internationaal. Uit deze zoektocht komen 
nieuwe artistieke en culturele projecten tot stand. In 2017 ontwikkelde de Raad het project “MQ Amo-
re” vanuit een samenwerkingsverband van het Architekturzentrum Wien, Leopold Museum Wenen, 
Kunsthalle Wien en Q21. Het is een beeldenpark op het grote binnenplein van het MuseumsQuartier, 
dat tegelijkertijd kan worden benut voor midgetgolf. De kunstwerken zijn letterlijk  bespeelbaar. Een 
andere opvallende activiteit van Strasser zijn de tweejaarlijkse zomerfestivals, waar elke editie the-
matisch wordt vormgegeven en waar verschillende instituten en spelers aan deelnemen: Sommer of 
Sounds, Sommer of Fashion, Sommer of Movement.

»» Lees hier meer over het MuseumsQuartier. 
»» Kijk hier voor een plattegrond en toelichting. 

2. Museumplein Amsterdam

Doelstelling/concept 
Het Museumplein is een plein en stadspark in het stadsdeel Amsterdam-Zuid, net ten zuiden van 
Amsterdam-Centrum. Het dankt zijn naam aan het in 1885 geopende Rijksmuseum dat aan het plein 
ligt. Ook het Stedelijk Museum, het Van Gogh Museum en het Concertgebouw liggen aan het 
Museumplein.
Oorspronkelijk zouden op het terrein aan het einde van de 19de eeuw villa’s verrijzen met het Rijks-
museumgebouw als toegangspoort. De gemeente had hier de architect E. Gugel opdracht toe 
gegeven. De bijgebouwen aan deze kant van het Rijksmuseum, zoals de directeurswoning en de 
bibliotheek, zouden hier architectonisch op aansluiten. Door een pleidooi van Cuijpers, de architect 
van het Rijksmuseum, tijdens de raadsvergadering van 2 december 1891, besloot de gemeente 
uiteindelijk in 1902 een groot deel open te laten en een deel van een blok villa’s te voorzien. De 
naam Museumplein werd in 1903 officieel vastgesteld.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stonden op het terrein bunkers. Na de oorlog werd besloten tot een 
herinrichting door Cornelis van Eesteren, verbonden aan de afdeling Stadsontwikkeling, en land-
schapsarchitect Hans Warnau. De bunkers werden in 1946 en 1953 gesloopt. In 1953 werd in het ver-
lengde van de Passage Rijksmuseum een klinkerweg aangelegd, die ook wel de Kortste snelweg van 
Nederland werd genoemd. Deze had met een verkeerscircuit aan moeten sluiten op de snelweg naar 
Den Haag om toegang te verlenen tot de Amsterdamse binnenstad. 

59 | rrkc - Boijmans Binnenstebuiten

https://www.mqw.at/about-us/
https://www.mqw.at/en/mq-map/


Door protesten van buurtbewoners verenigd in Comité van Actie en Stichting Museumplein gingen 
deze plannen niet door. Het plein werd door de korte snelweg wel een veelgebruikte parkeerplaats 
voor touringcars.

Eind jaren tachtig werden plannen ontwikkeld om het Museumplein autoluw te maken. In 1992 besloot 
het stadsdeel Amsterdam-Zuid de landschapsarchitect Sven Ingvar Andersson te vragen voor een 
open ontwerp. Na de bouw van een ondergrondse parkeergarage voor de touringcars werd het plein 
in 1999 opnieuw ingericht naar het ontwerp van Sven Ingvar Andersson. Aan de Van Baerlestraat 
kwam een ondergrondse supermarkt. Het plein is daarmee van een gedeeltelijk bestraat plein met 
bomen veranderd in een veld dat zowel plein als park is. Centraal achter het Rijksmuseum kwam een 
vijver met rondom grindverharding.

In 2008 werden plannen gelanceerd om het Museumplein opnieuw op de schop te nemen. De 
gemeente Amsterdam vond dat het plein geen ‘hoofdstedelijk karakter’ had. De hoofdingangen van 
de musea zouden alle aan het plein komen en de aangrenzende buurten De Pijp en Oud-Zuid zouden 
meer bij het plein betrokken moeten worden. Ook het door verkeersstromen niet meer zichtbare 
Concertgebouwplein zou in deze plannen meer aanwezig zijn en aansluiten bij het Museumplein.
Zowel bij het Stedelijk Museum als het Van Goghmuseum is na een verbouwing in resp. 2012 en 2013 
de hoofdingang van de Paulus Potterstraat naar het Museumplein verplaatst.

Behalve museumbezoek heeft het Museumplein een recreatieve functie voor de Amsterdammers en 
toeristen. De grasvlakten nodigen uit tot spel, sport en picknicken. Sinds 1999 is er een vijver nabij 
het Rijksmuseum met aan weerszijden terrasjes en een museumwinkel. Toeristen gebruiken het plein 
om uit te rusten van hun culturele uitjes en als verzamelplaats voor de bus die ergens onder het plein 
staat geparkeerd. 
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Sinds de herinrichting van het plein in 1999 heeft het plein niet meer de verkeersfunctie van voorheen, 
er lopen alleen nog enkele fietspaden doorheen.
Het Museumplein is ook een locatie voor manifestaties en evenementen. Denk aan de Uitmarkt en 
Koningsdag. Ook vinden er soms grote demonstraties plaats.
Elke twee jaar vindt tijdens Pinksterweekend op het Museumplein de Art Square Amsterdam plaats. 
Dit is een eigen initiatief van kunstenaars dat zich richt op professionele kunstenaars. Tussen het 
Rijksmuseum, van Goghmuseum en Stedelijk museum wordt als tijdelijk museum een luxe paviljoen 
ingericht waar internationale kunstenaars hun werk exposeren. Iedere stand wordt apart uitgelicht en 
de bezoekers ontvangen een catalogus.

Samenwerking 
De culturele instellingen rond het Museumplein zijn van nationale en internationale uitstraling. In 
De gebiedsagenda Museumkwartier, Apollo- en Willemsparkbuurt van de gemeente Amsterdam is te 
lezen dat het Museumplein in 2013 5,1 miljoen bezoekers trok. Dit aantal is daarna alleen maar ge-
stegen. Het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum zijn in de voorgaande jaren gerenoveerd en uitge-
breid en het Van Gogh Museum is recentelijk gerenoveerd. Ze hebben allemaal hun “gezicht” gedraaid 
richting het Museumplein. Hierdoor heeft het Museumplein als entreeplein voor de musea een geheel 
nieuw karakter gekregen.

Het Museumplein zelf heeft een lange traditie met internationale exposities, sport en spel, demonstra-
ties en vieringen. Diverse evenementen brengen veel publiek naar het plein, maar het blijft incidenteel. 
Het is het dagelijks gebruik dat veel meer potentieel heeft. Het Museumplein ligt in het hart van de 
stad, maar Amsterdammers zien het zelden als een aantrekkelijke en leuke plek om af te spreken. De 
vraag is hoe van het Museumplein voor Amsterdammers een aantrekkelijkere plek kan worden 
gemaakt om elkaar te ontmoeten. 
Deze vraag stond centraal bij het tweedaagse Placegame Museumplein die in 2014 werd georgani-
seerd door Stipo, Placemaking Plus, Posterscope en Pakhuis de Zwijger in samenwerking met de 
Gemeente Amsterdam. Bij het Placegame kregen gebruikers en initiatiefnemers de kans om elkaar te 
ontmoeten en het plein met andere ogen te zien, de componenten van het plein te analyseren en in 
teams allerlei dromen en ideeën te ontwikkelen. Iedere dag was er een groep van ongeveer 60 deel-
nemers actief.
Kleine groepen observeerden en analyseerden elf verschillende locaties op het Museumplein en ga-
ven aan wat hun verbeterpunten waren op korte termijn, op langere termijn, en welke stakeholders 
oplossingen zouden kunnen aandragen. Lees hier het verslag van de Placegame.

Stedelijke betekenis
Amsterdam Marketing wil het Museumplein aanprijzen in een groter gebied: de wijk Museumkwartier. 
Deze ambitie sluit aan bij de wens van de gemeente om het Museumplein een meer “hoofdstedelijk 
karakter” te geven. Dat leidde in 2008 tot het besluit het plein op de schop te nemen. 
De winkels in het aangrenzende Museumkwartier met grote merken en kleine boetieks zijn vooral 
populair bij chique Nederland. Ze zijn te vinden aan de P.C. Hooftstraat, de Van Baerlestraat, de Jacob 
Obrechtstraat en de Cornelis Schuytstraat. Verder zijn er veel cafés en restaurant van hoog niveau.
Bezoekers van Amsterdam kunnen een dagkaart of meerdaagse I amsterdam City Card aanschaffen.
Daarmee kunnen ze onbeperkt gebruik maken van het openbaar vervoer en hebben ze gratis entree 
tot de beste Amsterdamse musea en attracties en krijgen ze vele kortingen en aanbiedingen.
Bezoekers kunnen het Museumkwartier kunnen ook bereiken per Hop On Hop Off bus van City 
Sightseeing Amsterdam, of per boot met een Canal Bus van de Canal Company. Er is ook een handig 
gidsje voor als men zelf een fietstoer wilt samenstellen, verkrijgbaar bij de VVV-vestigingen van 
Amsterdam.
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Organisatie
Het Museumplein behoort tot de openbare ruimte in Amsterdam. De ruimte is vrij te betreden, dag en 
nacht. De gemeente Amsterdam is de eigenaar en zorgt voor het onderhoud en beheer van het 
Museumplein. Er zijn behalve de gemeente verschillende partijen actief in het Museumplein: de 
omliggende musea en Concertgebouw, bewoners, ondernemersverenigingen, en nog vele anderen. 
In de eerste Gebiedsagenda Zuid 2015 presenteert het nieuwe bestuur de opgave van de 5 gebieden
in stadsdeel Zuid op basis van gebiedsanalyses, specifieke gebiedskennis, politieke ambities en
beleidskaders. In de agenda worden specifieke strategische doelstellingen per gebied voorgesteld.
Voor het Museumkwartier is de volgende doelstelling geformuleerd:
Stimuleren en faciliteren van een hoogwaardige, aantrekkelijke culturele en verblijfsfunctie van het 
Museumplein. Er worden enkel subdoelstellingen onderscheiden:
- Nauwe samenwerking met de stakeholders voor het verbeteren van de verblijfsfunctie 
- Inzetten op onderhoud en beheer op kwaliteitsniveau 8, op basis van een op te stellen beheervisie. 
- Faciliteren van culturele evenementen op het plein.
- Handhaving-aanpak doorzetten; de veiligheid van bezoekers waarborgen. 

»» Lees hier meer over het Museumplein.  
»» Kijk hier voor een plattegrond en toelichting. 

3. Kunstareal München

Doelstelling/concept
Het Kunstareal München ligt in het hart van München en is met zijn musea en hogescholen een van 
de belangrijkste culturele locaties in Europa. Op een oppervlakte van 500 x 500 meter - in het midden 
van de levendige wijk Maxvorstadt met zijn mooie parken, trendy terrasjes en restaurants - ontmoet de 
bezoeker een unieke combinatie van kunst, cultuur en kennis.
Het Kunstareal heeft zich in de afgelopen 200 jaar continu ontwikkeld en presenteert een culturele 
geschiedenis van meer dan 5.000 jaar. Tussen het Königsplatz en de Theresienstraße biedt het 
Kunstareal een grote verscheidenheid aan musea met objecten uit de oudheid tot het heden. 18 
musea en kunsthallen, meer dan 40 galeries, zes internationaal gerenommeerde universiteiten en tal 
van culturele instellingen liggen allemaal op loopafstand van elkaar.

Het Kunstareal telt zowel architecturale als culturele hoogtepunten. De Alte Pinakothek (Europese 
schilderkunst van de dertiende tot de achttiende eeuw), Neue Pinakothek (Europese schilder- en 
beeldhouwkunst van de achttiende en negentiende eeuw) en de Pinakothek der Moderne, die vier mu-
sea omvat: de Sammlung für Moderne Kunst (internationale schilder- en beeldhouwkunst en fotografie 
van de twintigste en eenentwintigste eeuw), Die Neue Sammlung (museum voor design), 
Architekturmuseum der Technischen Universität München (museum voor architectuur) en de
Staatliche Graphische Sammlung (expositieruimte voor grafiek).
Verder kan men Museum Brandhorst bezoeken (particuliere collectie met werken uit de late Middel-
eeuwen tot heden), de Glyptothek München (museum voor antieke Griekse en Romeinse beelden), de 
Academie voor Schone Kunsten of het nieuwe gebouw van het Staatliches Museums für Ägyptische 
Kunst, het Paläontologisches Museum, en een documentatiecentrum over het Nationaal Socialisme 
dat in 2015 is geopend.
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Liefhebbers van architectuur genieten in het Kunstareal van historische gebouwen, pleinen en musea, 
en van nieuwe gebouwen ontworpen door internationaal gerenommeerde architecten. Hoogtepunten 
zijn het Museum Brandhorst met zijn kleurrijke gevel en het spectaculaire Lenbachhaus met de 
succesvolle combinatie van moderne architectuur en een historische kunstenaarsvilla.
In april 2009 werd door de Stichting Pinakothek der Moderne (initiator) en de TU München een con-
ferentie georganiseerd over de toekomst van het Kunstareal München. Daar kwamen voor het eerst 
museumdeskundigen, museumdirecteuren en curatoren uit binnen- en buitenland bijeen, alsmede 
stadsplanners, beleidsmakers, architecten en sociologen. 

De directeuren van de vier organisaties die vallen onder Stichting Pinakothek der Moderne gaven 
uitdrukkelijk aan dat zij uitbreiding wensten van ruimte. Maar er speelde meer. Men vond het ook van 
belang dat het Kunstareal een sterkere werking zou krijgen naar alle lagen van de bevolking. Betere 
communicatie, het voorzien in vrije ruimte/vrijplaatsen en programma’s voor nieuwe doelgroepen wer-
den van verschillende kanten aanbevolen. 
Alle deelnemers waren het er over eens dat er lange termijn doelen voor het Kunstareal ontwikkeld 
zouden worden en dat een masterplan daarvoor een goede methode is.

In juli 2010 formuleerde de projectgroep Kunstareal een missie. Daarin staan vier elementen centraal.
•	 Kunstareal München is een historisch gegroeid ‘Bildungsstandort von Weltgeltung’. Talrijke cul-

turele instellingen bieden er de verbeelding van 5000 jaar kunst- en cultuurgeschiedenis, van de 
Oudheid tot nu. Het Kunstareal noemt zichzelf een forum van Europese cultuur dat in deze dicht-
heid en diepgang zijn gelijken zoekt.

•	 Musea, universiteiten en galerieën vormen gezamenlijk het Kunstareal op basis van eigenstandig-
heid. De culturele spelers werken inhoudelijk samen en scherpen daarin tegelijkertijd hun profielen 
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aan. Hun veelheid levert nieuwe synergie. Internationaal wordt Kunstareal gezien als een plek van 
innovatie en als een toeristische bestemming.

•	 Het Kunstareal maakt deel uit van het collectieve geheugen van de stad München. Tegelijkertijd 
•	 genereert de wijk Maxvorstadt een leefbare en levendige urbane ruimte, met attractieve vrijplaatsen. 
•	 Het Kunstareal staat voor openheid; openheid van de schatkamers van beeldende kunst, open-

heid richting de stad, openheid naar de bezoekers en openheid tussen de instellingen. Het      
Kunstareal bouwt voort op de traditie van de grote collecties én stelt zich open voor de toekomst.

Stedelijke betekenis
In een nieuwsbericht van Kunstareal München van 12 maart 2012 is te lezen dat de Freistaat Bayern, 
de Landeshauptstadt München en de Stichting Pinakothek der Moderne samen doorgaan met de ont-
wikkeling en bestendiging van Kunstareal München. Met een gezamenlijke strategie willen de spelers 
nieuwe stappen maken. Doel is de zichtbaarheid van het Kunstareal nationaal en internationaal te 
versterken, en de kwaliteit van de openbare ruimte en de verbinding met de binnenstad te verbeteren. 
Verder worden de onderlinge contacten van de culturele instellingen versterkt om ervoor te zorgen dat 
ze door inwoners van de stad en toeristen intensiever worden bezocht.

Organisatie
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat er na 2012 sprake is van een gezamenlijk beleid waarin twee 
overheden en alle belangrijke spelers gezamenlijk participeren. De stedenbouwkundige Susanne 
Schaubeck werd met ingang van februari 2012 de aansturing en coördinatie van het project toever-
trouwd. Opmerkelijk is dat berichtgeving over nieuwe ontwikkelingen op de website van Kunstareal 
München na 2013 stokt.

»» Lees hier meer over het Kunstareal München.
»» Kijk hier naar het Masterplan Kunstareal München  
»» Kijk hier voor een plattegrond en toelichting op de instellingen.
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Bijlage 6 - Overzicht van trends
en ontwikkelingen in de museumsector

Ter ondersteuning van het advies geeft de raad hier een overzicht van trends en ontwikkelingen in de 
museumsector. De keuze voor wat in dit overzicht is opgenomen is gemaakt op basis van een aantal 
uitgangspunten:

•	 Museum Boijmans Van Beuningen is een kunstmuseum;
•	 De collectie van Museum Boijmans Van Beuningen is van zeer grote kunsthistorische waarde en 

bestaat uit oude, moderne en hedendaagse (toegepaste) kunst;
•	 Het museumgebouw staat aan de rand van het Museumpark Rotterdam;
•	 Naast het specifiek voor Museum Boijmans Van Beuningen te transformeren museumgebouw 

komt in het naastgelegen Museumpark naar verwachting in 2020 het collectiegebouw, een voor 
het publiek toegankelijk depot;

•	 Museum Boijmans Van Beuningen is een Rotterdams museum en trekt (potentieel) bezoek uit 
stad, land en het buitenland;

•	 Museum Boijmans Van Beuningen is in 2009 verzelfstandigd. Daarvóór was het een tak van 
dienst van de gemeente Rotterdam. 

Op 12 april 2018 presenteerde de Raad voor Cultuur zijn advies over de museumsector. Onderdelen 
daarvan zijn hieronder verwerkt, maar het verdient aanbeveling om dat advies ook apart te lezen.
( https://www.cultuur.nl/upload/documents/adviezen/Sectoradvies-Musea.pdf )

Algemene ontwikkelingen in de museumsector

De bezoekersaantallen voor musea zitten al een aantal jaren in de lift. In 2016 ontvingen de musea 
aangesloten bij de Museumvereniging 31,7 miljoen bezoekers waarvan 29% uit het buitenland. Musea 
vormen een belangrijke toeristische trekker voor Nederland (vooralsnog vooral Amsterdam). Een extra 
publieksimpuls komt door de Museumkaart (in 2017 1,5 miljoen kaarthouders), de Bankgiroloterij VIP
kaart en speciale arrangementen van mediabedrijven etc. Vooral de grotere kunstmusea en musea 
met een specifieke collectie en die met aansprekende tentoonstellingen profiteren hiervan. 

De effecten van vergrijzing op museumbezoek zijn groot en kansrijk. Er is echter ook sprake van een 
verdringingsmarkt op het gebied van informatie, kennis, beleving en ontspanning. Musea moeten 
daarom blijvend vechten om hun positie te behouden. Een aantrekkelijk wisselend inhoudelijk aanbod 
is daarbij net zo belangrijk als optimale flankerende voorzieningen als parkeergelegenheid, bereik-
baarheid, een museumcafé of restaurant en een winkel. Een bedreiging is dat te veel investeringen 
gericht zijn op de standaard bezoeker waardoor museumbezoek iets voor een beperkte groep mensen 
wordt. Een andere bedreiging is dat musea meer en meer op elkaar gaan lijken, zowel inhoudelijk als 
in serviceniveau. Een derde bedreiging is dat overheidsbijdragen teruglopen omdat het museum in de 
ogen van de overheid zo succesvol is en daarom wel met minder subsidie toe kan. En een vierde be-
dreiging is dat nieuwe generaties een andere canon hanteren en andere manieren van kijken hebben 
en daarom niet per se de opvolgers zullen zijn van de huidige museumbezoekers.

De inkomsten van musea kunnen ruwweg in drie posten worden onderverdeeld: subsidies, opbreng-
sten (publieksinkomsten en andere inkomsten, zoals uit horeca) en private bijdragen (sponsoring en 
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giften van bedrijven en private fondsen). Sinds 2011 is het aandeel subsidies afgenomen ten gunste 
van het aandeel eigen inkomsten. Het aandeel private bijdragen (private fondsen, giften en sponso-
ring) vertoont kleine schommelingen, maar is niet wezenlijk veranderd (Raadsadvies 2018). 
Belangrijke bron van inkomsten voor musea is de Bankgiroloterij. In Rotterdam zijn De Verre Bergen, 
Droom en Daad en Bevordering van Volkskracht belangrijke private fondsen. 

Musea blijven actief op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen, bijvoorbeeld door het professionaliseren 
van fondsenwerving en sponsoring, vriendenkringen en crowdfunding. Andere nieuwere concepten 
voor inkomstenvorming zijn: verhuur van collectieonderdelen, rendabele vormen van dienstverlening 
en het vermarkten van kennis. Er zijn musea die tegen betaling delen van hun gebouw afsluiten voor 
verhuur aan particulieren en/of bedrijven (feesten, partijen, congressen, trainingen). Een inkomsten-
bron die, als er binnen het museum geen specifieke ruimte voor is, effect kan hebben op de publieke 
functie van een (gesubsidieerd) museum.  

Musea zijn in toenemende mate digitaal actief. De digitalisering en ontsluiting van de collecties impli-
ceert een voortschrijdende standaardisatie van systemen. Digitale objecten vragen nieuwe manieren 
van bewaren en presenteren. Het gebruik van digitale media creëert een permanente vraag naar 
content en dat heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering en personele inzet. Kleinere musea zullen meer 
moeite hebben om de juiste competenties en financiële middelen te verkrijgen om op dit terrein mee te 
kunnen of moeten dat in een samenwerking doen. 

In de krimpgebieden of door bezuinigingen kan sprake zijn van een afnemend voorzieningenniveau. 
Door fusie en samenvoeging ontstaan nieuwe clusters met crossovers tussen podiumkunsten, beel-
dende kunst, erfgoed, onderwijs en informatievoorziening. 

Special interest musea en musea met een specifieke inhoudelijke, thematische of mediale aanpak die 
zich duidelijk profileren, lijken de meeste kansen te hebben, evenals kleinere lokale musea die terug 
kunnen vallen op het ‘eigenaarschap’ van lokale communities. Kleine musea zullen waarschijnlijk in aan-
tal afnemen. Juist daar nemen inkomsten af en ontbreekt de formatie om de museumtaken uit te voeren.

Musea worden in bedrijfsvoering, huisvesting en inrichting steeds meer geconfronteerd met voorwaar-
den van klimaatneutraal en duurzaamheid. Governance wordt steeds belangrijker (naleven van de 
Code Culturele Diversiteit, Fair Practice Code, ARBO, Raad van Toezicht/Cultural Governance). 

Trends en ontwikkelingen in de maatschappelijke
betekenis van musea

De Museumvereniging vertaalt de maatschappelijke betekenis van musea voor stad en regio in vijf 
waarden. We gebruiken die waarden en geven per waarde een overzicht van trends en ontwikkelin-
gen. De waarden kunnen variëren per museum. Naast kunstmusea zijn er o.a. historische musea, 
techniekmusea en natuurhistorische musea. 

1. Collectiewaarde
Deze waarde behelst het verzamelen, beheren en tentoonstellen van objecten en de bijbehorende 
verhalen. Dit is de kerntaak van een museum. Het tentoonstellen van (delen van) de collectie gebeurt 
in vaste presentaties, wisselende tentoonstellingen en steeds vaker ook in nieuwe fysieke en digitale 
(interactieve) presentatievormen. Een voorbeeld van het gebruik van digitale en interactieve presenta-
tievormen is de presentatie van de Canon van Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum.
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De samenwerking tussen musea en van musea met andere organisaties neemt toe, musea intensi-
veren het onderlinge bruikleenverkeer, kopen samen aan, maken ook samen exposities, organiseren 
projecten op scholen en in zorginstellingen en werken samen met televisieprogramma’s. Museum 
Coda in Apeldoorn en Museum Arnhem doen bijvoorbeeld gezamenlijk aankopen voor de sieradencol-
lecties van beide musea. De Wereld Draait Door organiseerde tot twee keer toe een pop-up museum. 
Het museum toonde een selectie van objecten uit de depots van Nederlandse musea. De selectie 
werd gedaan door zogenaamde bekende Nederlanders.

Ook in de vaste presentatie van de collectie zijn ontwikkelingen te zien. Musea kiezen voor presen-
taties met een mix van voorheen gescheiden collectieonderdelen zoals schilder- en beeldhouwkunst, 
toegepaste kunst en historische objecten. Musea kiezen voor thematische presentaties in plaats van 
een chronologische opstelling (bijvoorbeeld de nieuwe inrichting van de vaste collectie van het Stedelijk 
Museum Amsterdam) of voor een indeling in verschillende fysieke compartimenten of paviljoens in één 
museum (bijvoorbeeld het Aziatisch Paviljoen bij het Rijksmuseum Amsterdam). Ook zien we 
musea die in de inrichting rekening houden met de wensen van verschillende publieksgroepen: 
bezoekers kunnen kiezen uit verschillende routes gericht op een snel overzicht, verdieping of juist 
meer interactie (bijvoorbeeld Museum Amsterdam). Ook zien we dat presentaties in musea begeleid 
worden door multimedia, door geurcomposities, muziek en speciaal gecomponeerde soundscapes 
bijvoorbeeld in de het Fries Museum (vaste opstelling) en tijdens de tentoonstelling van Craigie 
Horsfield in het Centraal Museum Utrecht.

Musea exposeren ook buiten de museummuren. Zo werken musea mee aan buitenexposities en 
pop-upmusea, projecten als de Museumstraat (Dit project is in Rotterdam ontstaan: bewoners uit een 
straat kiezen objecten uit musea, tonen die in de huiskamer en stellen hun huis gedurende een week 
open voor publiek. Ieder jaar kiezen de musea een nieuwe straat.) en laten zich zien op festivals zoals 
De Parade, Lowlands en Zwarte Cross. 

2. De verbindende waarde
Het museum als ontmoetingsplaats en platform tussen verleden, heden en toekomst. Als platform 
voor verbinding (met het bedrijfsleven, het onderwijs, maatschappelijke groeperingen en (amateur) 
kunstenaars) en voor debat over actuele en gevoelige culturele, sociaal-maatschappelijke en politieke 
thema’s die binnen het museum (bijvoorbeeld door de herkomst van objecten) een extra lading en 
context krijgen. 

Musea betrekken de lokale gemeenschappen steeds meer bij de voorbereiding en uitvoering van hun 
collectie- en presentatietaken (community collaboration zoals bijvoorbeeld in Stedelijk Museum Schie-
dam). Doel is om de meerstemmigheid van de stad (gelaagdheid in esthetische beleving, interpretaties 
en verhalen) te laten weerklinken in de presentatie van de collectie. Meer draagvlak in de gemeenschap 
kan ook ontstaan door de inzet van een groot en actief vrijwilligersbestand en door te investeren in vrien-
den, ambassadeurs, businessclubs en jongeren als ambassadeurs.   
Musea streven naar lage drempels, naar een open en toegankelijke uitstraling en zijn zich er bewust van 
dat dit de bereidheid met zich meebrengt om de eigen uitgangspunten en (de herkomst van) de collectie 
tegen het licht te houden. Inclusiviteit vereist een open interactie met verschillende doelgroepen en de 
bereidheid om die doelgroepen ook daadwerkelijk invloed te geven op het museumbeleid. Musea stellen 
zich op als partner in een netwerk van gemeenschappen en maatschappelijke organisaties.
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3. Educatieve waarde
Het museum is de ideale omgeving om iets te leren en dat geldt voor alle leeftijden. Vooral voor 
mensen die niet goed leren in een strakke structuur voldoet het informeel leren in een museum beter. 
Algemene ontwikkeling en de informele leerervaring worden vaak genoemd als reden om naar een 
museum te gaan. Museumbezoek levert informatie en kennis en is een zinvolle tijdsbesteding. 

Creatieve en culturele vorming is een prestatiedoel in het basis- en voortgezet onderwijs. Creatieve 
ontwikkeling is één van de 21th century skills. Musea verzorgen steeds meer educatieve programma’s 
en projecten voor het onderwijs (Museum Boijmans van Beuningen doet dit bijvoorbeeld). Die projec-
ten vinden zowel in het museum plaats als binnen een lesprogramma op school. Binnen het onderwijs 
leveren musea onderdelen van doorgaande leerlijnen of werken mee aan de ondersteuning van vak-
ken zoals taal, rekenen, geschiedenis en maatschappijleer. Het museum zelf is ook een leerschool 
voor bezoekers, voor kinderen en jongeren en vooral ook voor wetenschappers die in het museum 
onderzoek doen (bijvoorbeeld in Museum Naturalis). 

Cultuureducatie in het museum breidt steeds meer uit van een programma rondom de collectie tot pro-
jecten die creativiteit en visueel denken stimuleren en kritisch burgerschap aanmoedigen. Naast basis-
scholen, voortgezet onderwijs en HBO en WO zijn steeds vaker ook bepaalde professionals doelgroep 
van educatieve activiteiten.

4. Beleveniswaarde
Museumbezoek is een belevenis; een bezoek zet je aan tot denken, persoonlijke ontwikkeling en zin-
geving. Het museum is ook een verblijfplaats waar je anderen ontmoet.

Musea stellen zich letterlijk steeds meer open, het museum wordt zo ook een dynamische en flexibele 
plek voor sociale activiteiten en verblijf. Museumgebouwen bieden ruimte voor een vrij toegankelijke 
koffiebar en zitjes. Musea worden zo locaties voor een zakelijke afspraak, voor een date of in het 
weekend familie en vrienden ontmoet (voorbeeld is de nieuwe open entree van het Stedelijk Museum 
Amsterdam). Een initiatief zoals de Museumkaart Match hoort daarbij, maar ook een yogales in het 
museum. Musea verruimen hun openingstijden (elke dag en ook op feestdagen open, avondopenstel-
ling), organiseren festivals (zoals de Rotterdamse Museumnacht) en verzorgen optredens en speciale 
arrangementen in het museum buiten de reguliere openingsuren (bijvoorbeeld het Van Goghmuseum). 

Het restaurant en het café worden daarom steeds belangrijker als plek om af te spreken, te werken of 
te netwerken en als rustpunt tijdens een bezoek. Het restaurant/café moet daarom op de een of ande-
re manier verbonden zijn met het museum en de collectie (in uitstraling, inrichting en stijl zoals bijvoor-
beeld Museum Dordrecht of het Victoria & Albert Museum in Londen). Hetzelfde geldt voor de winkel. 
Ook de winkel wordt een steeds belangrijker museumonderdeel en er ontstaat meer aandacht voor de 
inrichting, de producten en de (neuro) marketing.

Het besef dat iedereen zich welkom moet kunnen voelen in een museum groeit. Dat vertaalt zich in 
het ontwikkelen van ‘hostmanship’ (gastvrij, neutraal, duidelijke routing, ingang) en in fysieke openheid 
door het museum als open ruimte te verbinden met straat of plein. Binnen het museum vloeien 
museumzalen ineen met het auditorium, het café, de workshop, en de winkel.

5. Economische waarde
Musea zijn (steeds meer) toeristische trekpleisters (gebouw/ verbouwing) en reden voor toeristen voor 
een kort of langer verblijf in Nederland. Vooral de grote musea vervullen die functie. Toeristen die 
musea bezoeken, geven tijdens hun verblijf relatief meer geld uit. Musea dragen bij aan de promotie 
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van Nederland in het buitenland (sterke merken) en organiseren tentoonstellingen in het buitenland 
om bezoekers van daar ook naar de locatie in Nederland te trekken. 

Een attractief museum is een vestigingsfactor voor bedrijven en stimuleert de daarmee samenhangende 
werkgelegenheid en economische ontwikkeling. Het museumgebouw draagt bij aan de ruimtelijke 
kwaliteit van een straat, plein en de omgeving. Bijzondere architectuur trekt de aandacht en voegt 
betekenis toe. Gaat om nieuwbouw en verbouw van museumgebouwen of de transformatie van 
gebouwen met ooit een andere functie tot museumgebouw (zie bijvoorbeeld Tate Modern of het 
nieuwe Zeitz MOCAA in Kaapstad). Het gebouw zelf is daarmee ook een publiekstrekker. 

Musea kunnen bepalend zijn voor de keuzes die ruimtelijk ordenaars maken in het gebied rondom het 
museumgebouw zoals beter openbaar vervoer, parkeerplaatsen voor auto, bus en fiets. Sociale veilig-
heid, verlichting, horeca- en culturele bestemmingen en het sturen van publieksbewegingen.
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