Rotterdam,
haar topcollectie
en de cruciale
vernieuwing
van Museum
Boijmans Van
Beuningen

Rembrandt, Titus aan de lezenaar, Museum Boijmans Van Beuningen,
Rotterdam. Verworven met steun van Vereniging Rembrandt en 120
vrienden van het museum. Bruikleen Stichting Museum Boijmans Van
Beuningen 1940

Colofon
Gemeente Rotterdam,
Museum Boijmans Van Beuningen

September 2018

2

Inhoudsopgave

INLEIDING

4

1. DE WAARDE VOOR DE STAD

6

A. De collectie

6

B. Het belang van musea

9

C. Musea en identiteit

9

2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

11

A. Musea in de 21ste-eeuw

11

B. Rotterdam: een nieuwe hotspot

15

3. HET BOIJMANS VAN DE TOEKOMST

17

A. Het museumgebouw gedurende de 20ste-eeuw

17

B. Museumpark

21

C. Een vernieuwing met impact

21

4. CONCLUSIES

24

5. MANAGEMENTSAMENVATTING

25

3

Inleiding

“Het museum is uniek in zijn soort en tilt het museale
profiel van de stad naar een internationaal niveau. De
collectie van het museum behoort tot de wereldtop.”1
De gemeente Rotterdam is eigenaar van een fenomenale,
internationale kunstcollectie, ondergebracht in Museum
Boijmans Van Beuningen. Dit museum beheert 150.000
objecten met een geschatte waarde van 8 miljard euro.
Vele beeldbepalende verzamelaars legden de basis voor
deze collectie en schonken of leenden hun bezit langdurig
uit aan het museum. Of zoals emeritus hoogleraar Carel
Blotkamp zegt over de collectie: “het is een cadeau uit

Museum gezien vanuit de museumtuin
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het verleden”. De omvang, kwaliteit en uitzonderlijke
veelzijdigheid is dus vooral te danken aan het particuliere
initiatief dat in Rotterdam tot op de dag van vandaag een
bijzondere betekenis heeft.

Culturele imago van de stad
Het vertrouwen van al die verzamelaars maakt de
gemeente schatplichtig, noblesse oblige, aan de stad,
haar begunstigers en hun families, die vaak al generaties
lang aan het museum verbonden zijn en zo veel voor de
stad betekend hebben. Al in 1999 schreef toenmalig
directeur van het museum, Chris Dercon, in een publicatie

die verscheen ter gelegenheid van het 150-jarige
bestaan van Museum Boijmans Van Beuningen, dat
“meer dan ooit tevoren de leefbaarheid en identiteit van
Rotterdam in het nieuwe millennium bepaald zal worden
door het culturele imago van de stad”. Vanzelfsprekend
zag hij daarin een belangrijke rol weggelegd voor ‘zijn’
museum. Bijna twee decennia later heeft de stad te
maken met een rijksmonument dat aan het einde van
zijn onderhoudscyclus is gekomen. Medio 2017 waren
noodmaatregelen nodig om het museum veilig open te
houden voor personeel, bezoekers en de collectie.

Een (kunst)schat aan mogelijkheden
In deze ongemakkelijke situatie opent zich een “window
of opportunity” om meer te doen dan een sanering
en het wegwerken van achterstallig onderhoud. De
afgelopen jaren zijn grote investeringen gedaan in bijna
alle vermaarde (inter)nationale kunstmusea; om ze toe te
rusten op de eisen en verwachtingen van een 21ste-eeuws
publiek. Tegelijkertijd zijn deze musea veelal aansprekende
showcases van architectuur, aantrekkend toerisme en een
sterkere binding van inwoners met kunst en cultuur. Het
Museumpark samen met het nieuwe Depot Boijmans is
door de IABx on Culture, onder leiding van oud-premier
Jan Peter Balkenende, aangemerkt als een Rotterdamse
locatie bij uitstek, waar instellingen gezamenlijk een
krachtig cultuurmerk creëren dat de positionering van
Rotterdam versterkt. “They offer great opportunity”.2
De renovatie van het museum en de daarmee gepaard
gaande sluiting van een aantal jaren bieden een unieke
gelegenheid om dit waar te maken.

Internationale allure
In partnership met publieke en private partijen bouwen
we aan een aantrekkelijk Boijmans van internationale
allure. Waar de collectie beter tot zijn recht komt, waar
een groei van het bezoek van 300.000 naar 500.000
per jaar mogelijk is. Een museum waar mensen graag
verblijven, omdat het bekijken van de collectie en de
tentoonstellingen nieuwe inzichten oplevert, verrast, troost,
vragen stelt en omdat je er anderen ontmoet. Een plek
die gastvrijheid uitstraalt en uitnodigt tot terugkeren. In
het DNA van Rotterdam zit het woord internationaal; het
is bij uitstek dit museum dat onze stad in staat stelt zich
internationaal te profileren.
Hiervoor is een breed en diep geworteld draagvlak van
essentieel belang. Gemeente Rotterdam en het museum
presenteren u dan ook dit gezamenlijk geschreven
document, waarin ze een ambitie neerleggen van een
museum dat nog veel meer voor de stad kan betekenen
dan het nu doet. Ze onderbouwen hiermee waarom de
aankomende renovatie moet worden aangegrepen om de
impact van museum en collectie te vergroten.

1

Cultuurplanadvies 2017-2020. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (2016), p. 230;

2

Rotterdam, stay close to what you are! Recommendations IABx on culture (2017), p.12;
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1. De waarde voor de stad

“De maatschappelijke betekenis van musea wordt
groter wanneer niet het museum, maar de collectie het
vertrekpunt is. Met de collectie kunnen we perspectief
bieden op de huidige tijd. Daarnaast maken we
maatschappelijke verhoudingen inzichtelijk door die
in een context te plaatsen. Dat legitimeert het museum
in de samenleving”3

A. De collectie
De collectie van Museum Boijmans Van Beuningen
behoort tot de top drie van de Nederlandse musea
en tot de top 50 van de wereld. De collectie van
150.000 objecten biedt een overzicht van de vroege
middeleeuwen tot nu met kunstwerken van oude en
nieuwe meesters zoals Van Eyck, Breughel, Dürer,
Saenredam, Rembrandt, Monet, Breitner, Van Gogh,
Van Dongen, Dali, Magritte, Mondriaan en Warhol.
De collectie kan zich meten met die van de beste
musea van de wereld. Het is een Rotterdamse verzameling van internationaal topniveau, of zoals kenners zeggen: ‘Beter dan die van Tate Modern’. Vanaf
1849 is er hartstochtelijk verzameld door zowel het
museum als door particuliere verzamelaars. Dankzij
al die verzamellust biedt het museum voor elk wat
wils en kun je er genieten van tekeningen, prenten
en schilderijen van oude meesters, impressionisten,
surrealisten, moderne en hedendaagse kunst en
een designcollectie.

complete verzamelingen, verwierf het museum in de loop
van zijn bestaan ca. 50.000 objecten van bijna 2.000
particulieren. Deze collectie is in meerdere opzichten
onderscheidend van andere publieke collecties:
• Boijmans is een van de weinige musea in de wereld met
een topcollectie die zes eeuwen kunst laat zien; van
1500 tot nu. Geen enkele andere Nederlandse publieke
collectie heeft zoveel werken van oud-Nederlandse
schilderkunst met meesters als Pieter Breughel, Jeroen
Bosch en Jan van Eyck.
• Een zodanig rijk museummodel als dat van Boijmans
kom je maar in tien musea wereldwijd tegen.
Bijvoorbeeld in de Hamburger Kunsthalle, Museum
of Fine Arts Boston, Ashmolean Museum Oxford en
Kunstmuseum Basel.
• De verzameling is door schenkingen van particulieren
bijeen gebracht. Sinds het bestaan van het museum zijn
er meer dan 50.000 stukken geschonken en meer dan
15.000 stukken in langdurig bruikleen gegeven.
• 40% van de verzamelde werken is gemaakt door
een kunstenaar of ontwerper van niet-Nederlandse
komaf. Daarmee beschikt Rotterdam over de meest
internationale verzameling van Nederland. Een model
dat in de museale wereldtop als een ‘unique selling
point’ geldt.
Directeur Rijksmuseum, Taco Dibbits, zegt over de collectie van Boijmans dat Rotterdam ‘goud in handen heeft’. Hij
noemt het museum als een van de belangrijkste van Nederland en wereldwijd met een hoog aanzien.

Schatkamer van de stad
Museum Boijmans Van Beuningen is een van de oudste
musea van Nederland. In 1849 liet de jurist Boijmans zijn
kunstverzameling na aan de stad Rotterdam. Met de verwerving van de collectie Van Beuningen in 1958 is de naam
van het museum uitgebreid.
De collectie vindt zijn oorsprong voor een belangrijk deel in
Rotterdamse particuliere kunstcollecties. Havenbaronnen
als Willem van der Vorm en wereldreizigers als Elie van
Rijckevorsel legden verzamelingen aan van kunst en design
met internationale allure. Aanvullend op deze

Door het actieve acquisitiebeleid dat Boijmans al jaren
voert met behulp van private giften, neemt de totale
waarde van de collectie nog jaarlijks toe. De afgelopen
jaren heeft het museum belangrijke werken verworven
van kunstenaars als Magritte, Rosso, Hammerhoi en Dahl,
waarmee de gemeentelijke collectie nog eens met vele
miljoenen in waarde is toegenomen. De kwaliteit van de
collectie biedt het museum een goede bruikleenpositie.

3

Gitta Luijten, Meer dan waard, de maatschappelijke betekenis van musea, 2011 p. 72

4

Over de definitie van een encyclopedische verzameling: 17burgers.wordpress.com/2013/05/14/de-encyclopedische-verzameling/
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Pieter Breughel, Toren van Babel
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In gevaar
De huidige conditie van het museumgebouw vormt
het grootste risico voor de goede bruikleenpositie van
Museum Boijmans Van Beuningen. Door de verouderde
installaties voldoet het klimaat in het gebouw niet aan de
daarvoor geldende eisen en normen. Het risico van uitval
van de klimaatinstallaties is te groot geworden. Musea
stellen steeds hogere eisen aan de condities waaronder
zij bereidt zijn topstukken uit te lenen. Verzekeraars zijn
steeds scherper gaan kijken naar de risicoanalyse. De
staat van het museumgebouw brengt niet alleen het
fysieke voortbestaan van de stedelijke collectie in gevaar.
Ook de internationaal verworven positie van Boijmans en
de mogelijkheid om met meesterwerken vanuit de gehele
wereld topexposities in Rotterdam te organiseren worden
acuut bedreigd.
Cezanne, Landschap bij Aix met de Tour de César

Op gelijke voet vindt voor tentoonstellingen ruilverkeer
plaats met musea die tot de wereldtop behoren.5 Het
museum is in staat topstukken van andere musea te
lenen, omdat er in ruil daarvoor topstukken in de collectie
beschikbaar zijn. In 2016 verstrekte Boijmans 548
bruiklenen, waarvan 223 internationaal en 325 nationaal.
“De toren van Babel” en 90 andere zeer bijzondere
topstukken uit de collectie waren onlangs voor het eerst te
zien in de Japanse steden Tokio en Osaka. De expositie
werd daar door 660.000 mensen bezocht.

Wereldberoemd worden
Vriend en vijand verbazen zich nogal eens dat de
collectie minder bekend is dan je op basis van de
kwaliteit zou verwachten. In aanloop naar de restauratie
en verbouwing heeft het museum een plan ontwikkeld
om de collectie wereldwijd op de kaart te zetten. Onder
de noemer ‘Boijmans in het Buitenland’ wordt de sluiting
van het museumgebouw aangegrepen om topstukken de
wereld over te laten gaan naar internationale topmusea.
De ervaring leert dat als musea hun topstukken uitlenen
aan buitenlandse musea, dat na terugkomst er meer buitenlandse bezoekers naar het museum komen, omdat de
collectie ‘wereldberoemd’ is geworden.
Magritte, La reproduction interdite

5

Concreet betreft het musea als het Metropolitan Museum, het MoMa (New York), Lacma (Los Angeles), The National Gallery (Washington), het Weense
Kunsthistorisches Museum, Museum Prado in Madrid, The National Gallery en de Tate in Londen.
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B. Het belang van musea
“De kerncompetentie van een museum is dat we er
in de nabijheid verkeren van unieke voorwerpen,
voorwerpen die we nooit zelf in huis zouden kunnen
halen, die van ons allemaal zijn.”6
Musea zijn de schatkamers van de samenleving. Ze zijn
het geheugen van een stad, streek en land. Zalen vol
objecten en verhalen, waar jong en oud leren en beleven.
Objecten die, of ze nu een lokale, regionale, nationale
of internationale betekenis hebben, belangrijk zijn voor
ons allemaal. Ze geven uitdrukking aan een gedeelde
geschiedenis en aan onze identiteit. Museumcollecties
geven gestalte aan de tijdgeest, door specifieke
invalshoeken te kiezen en objecten te combineren. Minister
Van Engelshoven (OCW) benadrukt in haar Cultuurbrief
van maart 2018 het belang van erfgoed als verbindende
kracht in de huidige samenleving.7 De waarde van
musea is gelegen in vijf maatschappelijke thema’s.
De collectiewaarde; verbindende waarde, educatieve
waarde, belevingswaarde en economische waarde.8
Met name musea voor beeldende kunst zijn een
toeristische trekpleister. Ze leveren een bijdrage aan onze
welvaart en verbeteren de leefbaarheid van de omgeving.
De winst uit horeca, museumwinkel en zaalverhuur is
aanvullend op kaartverkoop. Musea zorgen voor meer
(internationale) bezoekers, die dankzij een ‘dagje uit’
ook de lokale economie draaiende houden, door hun
museumbezoek te combineren met winkelen, een
etentje of een hotelovernachting. Musea vormen zo een
economisch vliegwiel voor de stad.”
In de wereld van de kunst heeft zich in de afgelopen
decennia een belangrijke ontwikkeling voorgedaan.
De kunstmarkt is enorm gegroeid. Waar vroeger de
museumdirecteur toonaangevend was in de betekenis,
carrière en waardebepaling van een kunstenaar, is
dat tegenwoordig in grote mate de verzamelaar en de
daarmee samenhangende dominantie van de kunstmarkt.
Deze ontwikkeling heeft grote impact op musea, omdat
het aankopen van werken en daarmee het aanvullen van
collecties dus ingewikkeld is geworden. Maar het biedt
ook gelegenheid om het belang van musea opnieuw te
benadrukken. Juist musea kunnen betekenis geven aan
kunstwerken. En door ze een context te bieden, door
middel van de eigen collectie of door tentoonstellingen
te maken waarin kunstvormen in relatie tot elkaar worden
gebracht en zo licht kunnen werpen op samenhang,
geschiedenis en betekenis.

6

Het presenteren van de collectie is alleen mogelijk als
diezelfde collectie vanuit een visie wordt beheerd en
onderhouden. De kerntaken van een museum volgen uit
die constatering:
• Beheren van de collectie
• Presenteren van de collectie
• Verrichten van wetenschappelijk onderzoek
Deze taken zijn idealiter in evenwicht met elkaar. De
Raad voor Cultuur geeft in een recent advies specifieke
aandacht aan het belang van beheer en behoud: “Onder
maatschappelijke druk is er een zwaar accent komen
te liggen op grote tentoonstellingen en bezoekcijfers.
Hierdoor verdwijnen taken op het gebied van beheer en
behoud naar de achtergrond en dreigt er een sluipend
verval. De raad adviseert de zorg voor de collecties te
verbeteren, onder meer door een goede kennisborging en
-overdracht aan nieuwe generaties conservatoren. De raad
dringt erop aan dat decentrale overheden, in navolging
van het Rijk, het beheer en behoud van gemeentelijke/
provinciale collecties via langjarige financiering borgen”.9

C. Musea en identiteit
In deze tijd, waarin alles draait om zelf ervaren en beleven,
zijn musea belangrijker dan ooit. Het zijn plekken voor
bezinning, verwondering, verbazing en ontroering; emoties
die musea een intrinsieke waarde geven. Actuele thema’s
kun je in een museum op zo’n manier laten zien dat ze
een dialoog oproepen. Musea profileren zich door vanuit
een langetermijnvisie op kunst, zonder direct particulier
of financieel belang, aandacht te geven aan nieuwe
ontwikkelingen in de samenleving. Daarmee is het belang
van musea en de publieke toegankelijkheid van collecties
alleen maar groter geworden.

Kracht van Rotterdam
Rotterdam is een wereldhavenstad waar de economie
steeds nieuwe generaties werknemers van buiten
aantrekt. Een stad die kansen creëert voor iedereen die
er de handen uit de mouwen steekt. Een stad waar je
als ongeschoolde arbeider je kinderen ziet afstuderen.
Anno 2018 is zelfvertrouwen opbouwen en het leren
gebruiken van je vaardigheden en zintuigen even
belangrijk als het onderwijs dat je geniet. Ondanks en
dankzij de grote diversiteit aan Rotterdammers in deze
stad, is het opbouwen van een nieuw bestaan hier goed
mogelijk. Ideeën, waarden, gebruiken en verhalen die

Interview met Pauline Slot naar aanleiding van het verschijnen van haar boek Museumbezoeking,
www.museumpeil.eu/musea-verkopen-ziel/ (gepubliceerd 11-01-2017);

7

Cultuur in een open samenleving, Cultuurbrief Ministerie OCW, maart 2018. p.4.

8

Meer dan waard, over maatschappelijke waarde musea, DSP/Museumvereniging 2011

9

In wankel evenwicht, sectoradvies musea. Raad voor Cultuur 2018.
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zijn meegenomen, worden onderdeel van de kracht van
Rotterdam en andersom zijn de verhalen van de stad
onderdeel geworden van het leven van deze recente
Rotterdammers; deze wereldburgers.

Weerspiegeling van de stad
In dat delen, elkaar leren kennen en met elkaar leren leven,
speelt het museum een belangrijke rol. Rotterdammers van
jong tot oud zien het museum als een weerspiegeling van
de geschiedenis en de cultuur van Rotterdam. De relatie met
de wereld staat er centraal. De betekenis ervan is actueel
en relevant. De verhalen die het museum vertelt, gaan over
kunst maar vooral over wat ons als mensen verbindt en wat
ons scheidt. Ze nodigen uit tot kritisch denken en kijken,
wekken het bewustzijn van “het andere” en “de ander”
en dragen daarmee bij aan de emancipatie van nieuwe
generaties Rotterdammers en het burgerschap van velen.

10

Wereldwijde visuele taal
Het internationale karakter van Rotterdam en het
wereldburgerschap van haar inwoners wordt in Boijmans
gevierd. Positief en optimistisch, een gevoel van rijkdom
en van erbij horen. Iets om anderen over te vertellen.
Hedendaagse en actuele kunst heeft een mondiaal
karakter. Het vocabulaire van de kunst is al lang niet meer
een westers vocabulaire; het vocabulaire is internationaal
geworden. Musea, kunsthallen, biënnales, galeries en
andere presentatieruimten tonen hedendaagse kunst uit
alle uithoeken van de wereld. Hedendaagse kunst wordt
door talent uit alle werelddelen en van alle nationaliteiten
gemaakt, reflecteert de hedendaagse maatschappij in
gedachten, opvattingen, ideeën, kritiek en commentaar.
In het museum komt het jonge en internationale karakter
van deze wereldwijde visuele taal tot uitdrukking en het
confronteert Rotterdammers ermee en met elkaar.

2. Trends en ontwikkelingen

A. Musea in de 21e eeuw
De museale sector is wereldwijd in beweging. In
dit hoofdstuk lichten we de belangrijkste trends en
ontwikkelingen nader toe.

Stijgende bezoekersaantallen
In het afgelopen decennium vertoonde het aantal
bezoeken aan Nederlandse musea een sterk stijgende
lijn (+39% t.o.v. 2009). Deze stijging past in een
mondiale trend waarin musea zich in een steeds grotere
belangstelling mogen verheugen. Jaar op jaar trekken
tentoonstellingen meer en meer bezoek. Sinds 2007 is het
wereldwijde museumbezoek gemiddeld met 10,2 procent
gestegen, berekende de internationale kunstkrant The Art
Newspapers. De groei van bezoekers aan musea vindt
bovendien vooral plaats bij de kunstmusea.

Bron: CBS/MV/RCE
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Trend museumbezoek per
museumcategorie 20092016 (2009=100)

2009

2011

2013

2015

2016

Kunst

100 (5.907.184)

110 (6.487.793)

140 (8.239.115)

161 (9.485.658)

167 (9.883.679)

Geschiedenis

100 (6.533.925)

112 (7.292.535)

122 (7.948.031)

128 (8.338.067)

134 (8.757.235)

Natuurhistorie

100 (491.436)

122 (601.165)

113 (553.791)

133 (654.282)

120 (588.028)

100 (2.273.064)

112 (2.542.211)

116 (2.641.881)

136 (3.097.005)

144 (3.272.144)

100 (344.711)

117 (402.087)

172 (594.136)

166 (573.263)

200 (688.288)

Bedrijf, wetenschap en techniek
Volkenkunde
Bron: CBS

Forse toename Museumkaarten
Het aantal Museumkaarten groeit al meer dan tien jaar,
van 300.000 kaarthouders in 2003 tot een recordaantal
van 1,3 miljoen in 2016. De kaart maakt museumbezoek
laagdrempelig; voor € 60 per jaar kunnen bezoekers
honderden musea in Nederland gratis bezoeken
(gemiddeld 6,6 musea per jaar). Een aanleiding voor
deze stijging is zonder meer, dat musea erin slagen
aansprekende tentoonstellingen te maken en steeds
beter hun publiek weten te bereiken, mede doordat ze na
hun verzelfstandiging meer als ondernemers zijn gaan
opereren. Dat heeft ertoe geleid dat de aangesloten
musea bijna 50% eigen inkomsten genereren op een
gezamenlijke totaalomzet van € 1 miljard. De verschillen
per discipline zijn groot, maar ook hier wordt veruit het
meeste geld verdiend door de kunstmusea.

Meer toeristen, meer museumbezoek
In 2017 bezochten 1,26 miljoen mensen de Rotterdamse
musea. Dat is 12% meer dan in 2016. De Nederlandse
kunstmusea worden door steeds meer toeristen bezocht.
In de periode 2009-2016 steeg het aantal toeristen dat
een museum in Nederland bezocht sterk (+137%). Musea
profiteren hiervan doordat deze bezoekersstroom kan
leiden tot hogere omzetten in de horeca en de verkoop
van souvenirs. Acht op de tien museumbezoekers is
bovendien bereid om extra te betalen voor een exclusieve
rondleiding of tastbare herinnering, zoals een foto. Dit
biedt mogelijkheden om de bestedingen per bezoeker

10

Zie sectoronderzoek van ABN AMRO: insights.abnamro.nl/branche/cultuur/
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aanzienlijk te verhogen.10 Museum Boijmans Van
Beuningen heeft nu gemiddeld ruim 300.000 bezoekers
per jaar, iets meer dan 1.000 per dag. Door de groeiende
groep mensen die musea bezoekt en de groei van het
toerisme naar Rotterdam kan, indien het museum blijft
meegaan met zijn tijd, een nog beter resultaat worden
bereikt. Naast de gewenste groei van bezoekers uit de
directe omgeving (jaarlijks 100.000 bezoekers per jaar
uit groot Rotterdam), zit er groeipotentie in de rest van
Nederland en vooral in toeristisch bezoek uit Europa,
Amerika en Azië.

Investeringen in musea
In Nederland is van Amsterdam tot Heerlen en van Assen
tot Den Haag ruimhartig en veelvuldig geïnvesteerd in
musea (zie tabel). De investeringen waren noodzakelijk
vanwege verouderde gebouwen, uitdijende collecties,
een podium voor nieuwe hedendaagse kunstvormen
en de veranderende rol van musea in de 21e eeuw.
Deze musea realiseerden significante stijgingen van
hun bezoekersaantallen. In onderstaande afbeelding is
de ontwikkeling van het aantal bezoekers tussen 2010
en 2016/2017 bij kunstmusea opgenomen, inclusief
renovatiejaar (groen gearceerd). Het blijkt dat de musea
met renovatie een significant sterkere groei van het aantal
bezoekers laten zien dan de musea zonder renovatie.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Rijksmuseum

100,0

110,8

99,7

250,6

276,0

262,2

245,4

241.0

Mauritshuis

100,0

116,0

-

-

149,6

208,5

172,6

175,0

Van Gogh

100,0

111,9

82,2

101,3

111,9

132,9

146,9

158,0

Fundatie

100,0

93,8

51,6

176,6

204,7

242,2

222,7

-

Centraal Museum

100,0

106,7

98,2

102,4

99,3

116,0

210,3

224,8

Groninger Museum

100,0

243,2

204,5

223,9

196,6

227,3

329,5

233,0

Stedelijk Museum

100,0

137,3

323,9

727,2

854,1

753,2

680,0

711,4

Musea NL totaal

100,0

120,0

124,2

140,6

157,0

177,0

192,1

-
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negatief

saldo

positief

Bezoeken

-9%

+32%

+41%

Inkomsten bezoeken

-9%

+33%

+42%

Inkomsten overheden en fondsen

-14%

+1%

+15%

Inkomsten sponsoring en giften

-9%

+20%

+29%

Aantal medewerkers

-6%

+16%

+22%

Concurrentiepositie

-4%

+20%

+24%

Museumklimaat

-5%

+18%

+23%

Vooruitblik Musea 2018-1 Bedrijfsmatig

Vertrouwensindex Bedrijfsmatig

+18

Vertrouwensindex Nederlandse musea, Q1 201811

Musea positief over de toekomst

Verbouwing Mauritshuis in Den Haag

Uit enquêtes onder museumdirecteuren blijkt dat zij
een positieve kijk hebben op de bedrijfsvoering van
eigen musea in de komende periode. De stijging van
bezoekersaantallen wordt het meest gunstig bezien.

€ 30 mln; 221.500 extra bezoekers per jaar
Rendement per € 1.000: 7,5 bezoekers

Effect renovatie en uitbreidingen van musea
In de museumsector zijn verbouwingen en/of uitbreidingen
aan de orde van de dag. The Art Newspaper deed in
2015 wereldwijd onderzoek onder vijfhonderd grote
musea en concludeerde dat dergelijke investeringen tot
hogere bezoekersaantallen leidden. Van 2007 tot 2014
nam het museumbezoek gemiddeld met ruim 10% toe.
Maar musea die in diezelfde periode renoveerden en/of
uitbreidden, zagen een toename van 24%. Elke € 1.000
per jaar investering levert structureel 1 extra bezoeker per
jaar op. De museale uitbreidingen in Nederland bevestigen
het beeld dat investeringen leiden tot structureel meer
bezoekers. Sterker nog, in Nederland is het rendement vele
malen groter. Deze musea zagen hun bezoekersaantallen
sterk stijgen:

Verbouwing Museum De Fundatie in Zwolle
€ 6 mln; 142.000 extra bezoekers per jaar
Rendement per € 1.000: 23 bezoekers

Verbouwing Rijksmuseum Amsterdam
€ 375 mln: 1,6 miljoen extra bezoekers per jaar
Rendement per € 1.000 euro: 4,2 bezoekers

Verbouwing Stedelijk Museum Amsterdam
€ 127 mln: 500.000 extra bezoekers per jaar
Rendement per € 1.000: 4 bezoekers

Ook de verbouwing van ‘onze’ eigen Kunsthal in 2013 heeft
een structurele stijging van het aantal bezoekers tot gevolg
gehad.

Verbouwing Kunsthal Rotterdam
€ 5 mln: 50.000 extra bezoekers per jaar op.
Rendement per € 1.000: 10 bezoekers.

Zie: Conjunctuurwijzer.nl

11
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Populariteit particuliere musea
Kunstobjecten vormen voor steeds rijker wordende rijken
een statusobject met als gevolg flink oplopende prijzen.
De kunstmarkt is ‘big business’ geworden. Na een korte
dip in de jaren van de financiële en bankencrisis, breken
prijzen voor kunstwerken op de veiling weer record na
record. De totale omzet op de mondiale kunstmarkt
bedroeg in 2015 ruim € 51 miljard. Dit heeft ook invloed
op de museale sector. Zoals eerder aangegeven is het
voor publieke musea steeds moeilijker kunstwerken te
bemachtigen om lacunes in hun collecties aan te vullen.
Tegelijkertijd zijn er steeds meer particuliere verzamelaars
die hun eigen musea bouwen om hun collecties aan het
publiek te tonen. Daarbij sparen zij kosten nog moeite.
Zo openden de afgelopen jaren diverse grote musea van
rijke verzamelaars die direct konden rekenen op hoge
bezoekersaantallen.12

B. Rotterdam: een nieuwe hotspot
Steeds meer mensen trekken naar de stad. Ze wonen,
werken, leren en ontspannen er. In 2050 woont naar
verwachting 86% van de inwoners in hoogontwikkelde
landen in steden. Daarmee is de aantrekkelijkheid van
steden steeds bepalender voor de duurzame groei van de
stad, de komst van passende nieuwe bewoners, bedrijven,
bezoekers en dus voor stabiele groei van de economie.13

Een bezoek aan deze nieuwe musea schept bij veel
bezoekers hoge verwachtingen. Dit raakt aan een andere
trend in de vrijetijdsector; namelijk die van de beleving.
Het presenteren van een mooie kunstcollectie alleen is
niet goed genoeg meer. Bezoekers verwachten meer. Een
wisselend tentoonstellingsprogramma, goede services
zoals catering, museumwinkel, klantvriendelijkheid,
hygiëne, marketing, communicatie etc.

Investeren betekent groei
De afgelopen jaren zijn grote investeringen gedaan in bijna
alle toonaangevende kunstmusea om ze toe te rusten op
de eisen en verwachtingen van een 21e-eeuws publiek.
In 2012 begon ook in ons land een openingshausse
van vernieuwde musea, die tot op de dag van vandaag
doorgaat. Deze musea zagen hun bezoekersaantallen
zonder uitzondering sterk stijgen. Het rendement per
€ 1.000 investering ligt tussen 1 en 10 bezoekers per
jaar. Best-practices zijn er in overvloed. Denk alleen al
aan het Mauritshuis Den Haag, Museum De Fundatie in
Zwolle, Stedelijk Museum Amsterdam, Gemeentemuseum
Den Haag en het Museum voor Schone Kunsten in
Brussel en Antwerpen. Er is in alle gevallen aantoonbaar
sprake van een causale relatie tussen investeren in de
architectuur van een museum en de duurzame groei van
het bezoekersaantal.

12

Toeristische trekpleister
Met de groei van het wereldwijde toerisme, worden ook
de zogenaamde “second cities” steeds populairder.
Rotterdam stond al op verschillende internationale lijstjes
van ‘cities to visit’ Het toerisme is voor het vijfde jaar
stijgende. In 2017 kwamen er 10% meer buitenlandse
hotelgasten dan in 2016. Daarmee laat Rotterdam andere
Nederlandse steden ver achter zich.14 De populariteit van
de stad is vooral te danken aan het toegenomen positieve
imago. In de positieve lijstjes waar Rotterdam de afgelopen
jaren op prijkte15, staan architectuur en het culturele
aanbod steevast centraal.

In Parijs opende Fondation Louis Vuitton met in zijn eerste volle jaar direct meer dan een miljoen bezoekers. Binnen zes maanden tijd trok The Garage in
Moskou, in een nieuw gebouw van Rem Koolhaas, meer dan een half miljoen bezoekers. The Broad in Los Angeles ging in september 2015 open en telde
in de laatste maanden van het jaar 200.000 bezoekers. In Nederland openden ook twee particuliere musea; in Wassenaar het Museum Voorlinden van Joop
van Caldenborgh en Museum MORE van Hans Melchers op twee locaties in het oosten van ons land: Kasteel Ruurloo en Gorssel. Museum MORE trok in
2017 ruim 270.000 bezoekers, ver boven de verwachtingen van de initiatiefnemer.

13

EVR 2018, pag 6 Rotterdam: aantrekkelijke stad

14

In 2017 bezochten 17,6 miljoen buitenlandse toeristen ons land. Dat aantal zou volgens prognoses van de Wereld Toerisme Organisatie van de VN in 2030
opgelopen kunnen zijn tot bijna 25 miljoen. Het Parool 24-1-2018;

15

Rough Guide 2014: nummer 8 in de lijst van steden die je moet bezoeken; 10e plek in ‘52 Places to Go in 2014’ van de New York Times; uitgeroepen tot
Europese stad van het jaar 2015 door The Academy of Urbanism in Londen; nummer vijf in de top-10 van ‘top cities in the world’ van de Lonely Planet’s
Best in Travel 2016;

15

Culturele voorzieningen bepalen in belangrijke mate de
identiteit en eigenheid van de stad en zijn een belangrijke
factor in de aantrekkelijkheid van een stad. Ze leiden
bovendien tot meer opbrengsten in de horeca, hogere
huizenprijzen en een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor
bedrijven. Er is onderzoek gedaan welke Rotterdamse
plekken door toeristen worden bezocht. Dit is met
behulp van Flickr.com in kaart gebracht. Veelvuldig
gefotografeerde locaties in Rotterdam zijn Centraal Station,
Hofplein, de Beurstraverse, Stadhuis, Blaak, Erasmusbrug,
Kop van Zuid, Kunsthal, Euromast en Museum Boijmans
Van Beuningen.16

Het aantal hotelgasten stijgt gestaag. In 2017 bezochten
1.164.000 hotelgasten Rotterdam en het aantal
overnachtingen kwam op 1.835.000. Dat is een stijging van
10% ten opzichte van 2016. Bezoekers verblijven langer
in het centrum en het aantal horecazaken neemt toe. Ook
vestigen steeds meer bedrijven zich in Rotterdam en willen
meer expats hier wonen. Sinds enkele jaren is de instroom
van bewoners uit andere grote steden groter dan de
uitstroom van Rotterdammers naar andere grote steden.

International Advisory Board on Culture in
Rotterdam
Zoals geformuleerd in de aanbevelingen van de IABx on
Culture, vormen kunst en cultuur niet alleen een waarde
in zichzelf. Ook zijn het cruciale ingrediënten om de
ambities op het vlak van ruimtelijk, economische en sociale
ontwikkeling te realiseren. “Of course Arts and culture are
important as such, but the contribution of Arts and culture
to these other pillars of urban development cannot be
underestimated.’’17

Kwaliteitssprong is kans
Het museumgebouw opknappen is een grote kans
om nog meer toeristen naar de stad te trekken. Zeker
in combinatie met het Depot Boijmans, dat nu naast
het museum gebouwd wordt en dat door Rotterdam
Partners gekwalificeerd wordt als een ‘reason to travel’.
Kijkend naar de investeringen in de museale sector
wereldwijd, trends in de leisure-markt en de groei van het
aantal toeristen naar Rotterdam is een kwaliteitssprong
noodzakelijk om Museum Boijmans Van Beuningen
duurzaam de 21e eeuw in te loodsen.

Intensiteit foto’s genomen door toeristen,
2005 – 2010 (boven) versus 2011 – 2016 (onder) Economische Verkenning Rotterdam 2018

International Advisory Board on Culture

16

ECR 2018, pag 46.

17

Rotterdam, stay close to what you are! Recommendations IABx on culture (2017), p.9;
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3. Het Boijmans van
de toekomst

A. Het museumgebouw gedurende de 20e eeuw
De goede naam en faam van ‘Museum Boymans’ zijn
mede te danken aan de prachtige gebouwen waarin de
collectie sinds 1935 is ondergebracht. Geen overvolle
wanden en weinig daglicht, zoals het geval was in het
17de-eeuwse Schielandshuis waar het museum eerst was
gevestigd.
De Rotterdamse stadsarchitect Adrianus van der Steur
maakte het ontwerp voor dit zogenoemde daglichtmuseum18

en begeleidde de bouw vanuit een bouwkeet op het
terrein. In zijn visie moest het een plek worden om van
kunst te genieten zonder afgeleid te worden door het
pand zelf. Het prachtige (dag)licht zorgde ervoor dat geen
uitgebreide lichtinstallaties nodig waren. De omliggende
tuinen zijn een verademing. Van der Steurs ontwerp maakte
Boijmans in 1935 het modernste museum van Europa. Het
museum overleefde als een van de weinige panden in het
stadscentrum het bombardement van 14 mei 1940.

De verschillende bouwdelen van Museum Boijmans Van Beuningen
18

Het gebruik van daglicht in musea biedt een eigen kwaliteit aan de presentatie van objecten, maar luistert zeer nauw. Direct zonlicht zorgt voor veroudering
van de kunst, de lichtintensiteit heeft invloed op de kleuren en zonnewarmte kan het gewenste gelijkmatige klimaat in de ruimtes ernstig verstoren. Een
modern voorbeeld van een daglichtmuseum is Museum Voorlinden in Wassenaar. Zie over de complexiteit van de lichttechniek daar: http://www.bouwtotaal.
nl/2017/09/daglicht-als-uitgangspunt-museum/
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Het gebouw dat Van der Steur liet bouwen is het hart
van het huidige museum. Hoewel alleen dit bouwdeel
met tuin formeel als rijksmonument is aangewezen,
staan de na 1935 tot stand gekomen uitbreidingen zeer
nadrukkelijk met deze oudbouw in verbinding. Het complex
is diverse malen uitgebreid: meest recent in 2003 toen
de nieuwe vleugel van architecten Robbrecht en Daem
werd toegevoegd. In de tussenliggende periode zijn het
tuinpaviljoen aan de zuidzijde (1989, architect Henket) en
het Bodon-gebouw toegevoegd (1972, architect Bodon).
Al deze uitbreidingen hebben in hun architectuur rekening
gehouden met het rijksmonument van Van der Steur uit
1935 als beschermd ontwerp en zijn daar ook nadrukkelijk
mee verweven.

Van der Steur gebouw (1935)
rijksmonument sinds 2000
De kwaliteit van dit gebouw komt naar voren in de eenheid
die is aangebracht tussen de kunstvoorwerpen en de
architectuur. Het ontwerp en de indeling van de zalen
sluiten aan bij de herkomst van de collecties. Van der
Steur creëerde kleinere ruimtes, alsof de stukken nog bij
de particuliere verzamelaars aan de wand hingen. Het
gebouw herbergt de vaste collectie. Kernwaarden zijn:
daglichtzalen, de kozijnen, historisch interieur en collectie,
de Hannema-zaal en de aangrenzende tuin.

Bodon Zaal (1972)
Een gebouw van monumentale waarde, ontworpen
door Alexander Bodon, die werkte bij hetzelfde
architectenbureau als Van der Steur. Dit bouwdeel is
dan ook in die geest uitgedacht en de belangrijkste
waarde is dat het optimaal aansluit bij de architectuur
van Van der Steur. De zaal maakt gebruik van daglicht
en is neergezet voor wisselexposities. Het is de grootste
tentoonstellingszaal van West-Europa.

Bodon-zaal
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Bombardement 14 mei 1940

Henket Paviljoen (1992)
Dit gebouwdeel is gerealiseerd met een gift van de
familie Van Beuningen om de archeologische collectie
van Van Beuningen te tonen. In verband met beperkingen
in klimaatbeheersing en controle van het daglicht is
de bovenruimte ongeschikt als tentoonstellingsruimte
en omgevormd tot restaurant. Dit paviljoen is alleen
toegankelijk via het Van der Steur gebouw.

Robbrecht en Daem (2003)
Om een nijpend tekort aan kantoorruimte op te lossen
en tegelijkertijd vierkante meters tentoonstellingsruimte
toe te voegen is dit meest recente deel toegevoegd aan
het museum. Dit bouwdeel vouwt zich om de Bodon-zaal
heen en voegt op de begane grond tentoonstellingsruimte,
een bibliotheek en een nieuwe, ruimere entree toe en
op de etages erboven, meer tentoonstellingsruimte en
kantoorvoorzieningen.

Stedenbouwkundige situatie van het museum 2018

Samenhang bouwdelen
Het museumcomplex grenst aan het beschermde
stadsgezicht van de Singels en is daar ook letterlijk mee
verbonden doordat het beschermde pand Westersingel
83 onderdeel uitmaakt van het museumcomplex. De
onderlinge verwevenheid van de bouwdelen van Van der
Steur en Bodon én de plek in het Museumpark, maken
Museum Boijmans Van Beuningen tot een bijzonder en
locatie-gebonden complex. Met zijn typisch Rotterdamse
uitstraling neemt het een bijzondere positie in in de
internationale museumwereld. De komst van het nu in
aanbouw zijnde Depot zal die uitstraling alleen maar
versterken.Helaas zijn er zoals beschreven in de loop van
de tijd om functionele of logistieke redenen aanpassingen
aan het museumcomplex verricht, die de originaliteit
van het totaal hebben aangetast. Nieuwe inzichten
op het gebied van exploitatie, bezoekerswensen en
programmering vragen om ingrijpende maatregelen.
Naast onder meer asbest, verouderde klimaatinstallaties
en de brandveiligheid staan ook andere zaken een goed te
exploiteren museum in de weg. Herstel en uitbouw van de
sterktes en het wegnemen van de zwaktes van het huidige
museumcomplex hebben topprioriteit en daarvoor is een
aantal rigoureuze keuzes gewenst.
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De knelpunten op een rij:
Tekortkomingen entree
• De entree van het museum aan de binnenplaats is
moeilijk vindbaar. Aan de straatkant en bij de entree is
het museum erg onaantrekkelijk geworden. Zo is er een
gesloten plint ontstaan die eerder doet denken aan een
gevangenis dan een open en transparant 21e-eeuws
gebouw met een publieke functie. Gevolg is dat de
museumwinkel verstopt ligt in het pand, terwijl juist deze
functie zich bij uitstek leent voor een plek in de plint.

Aantasting monumentale kwaliteit
• In de loop der jaren zijn op de zolders van het Van der
Steur- en Bodon-gebouw niet-oorspronkelijke bouwen installatieonderdelen geplaatst ten behoeve van
klimaatbeheersing die de toestroom van daglicht in de
tentoonstellingsruimtes hinderen. Het concept van het
daglichtmuseum is geweld aangedaan. Gelet op het
belang van optimaal daglicht ligt er de wens een andere
oplossing hiervoor te creëren.
• De komst van de uitbreiding Robbrecht en Daem had
eveneens consequenties voor de lichtinval. Het gebouw
beperkt de lichtinval in de Bodon-Zaal. Lichtinval
is zoals al eerder genoemd een van de cruciale
eigenschappen van het daglichtmuseum, waaraan geen
enkele concessie zou mogen worden gedaan.

Beperkingen in de functionaliteit

Entree Museum

Problematische logistiek en routing
• Delen van het Van der Steur-gebouw zijn ontoegankelijk
voor minder-validen. Een situatie die niet past bij de
toenemende roep in onze maatschappij om inclusiviteit
en participatie.
• De oorspronkelijke verbinding tussen het Van der
Steur-gebouw en de Bodon-zaal is verwijderd door
ingrepen in de Hannema-zaal. Bezoekers ‘verdwalen’
door het gebouw omdat de bouwdelen niet goed op
elkaar aansluiten en er geen natuurlijke rondgang door
het museum mogelijk is. De vroegere verbinding is
veranderd in een barrière.
• Standaardvoorzieningen (toiletten, restaurant) zijn
moeilijk vindbaar en niet berekend op een groeiend
aantal bezoekers (overbelasting).
• Het Henket-paviljoen leent zich voor optimalere
exploitatie. Het grenst aan de fraaie museumtuin en
biedt aanvullende mogelijkheden voor inkomsten,
gericht op evenementen en horecaexploitatie tijdens
en buiten de openingstijden van het museum. Voor
het museum is het van belang dat dit paviljoen bereikt
wordt, zonder verplicht museumbezoek.
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• Het museum produceert jaarlijks 25 a 30
collectiewissels en -presentaties en er zijn op elk
moment meerdere tentoonstellingen te zien. Een
logischer route door het gebouw en meer compacte en
flexibel te gebruiken tentoonstellings-oppervlakte zullen
een positief effect sorteren.
• De tentoonstellingszalen van Robbrecht en Daem
zijn om de Bodon-zaal heen geplaatst. Ze zijn slecht
vindbaar en in door de verlichting ongeschikt voor hun
functie als tentoonstellingsruimte. Veel kunstwerken
komen daardoor niet tot hun recht.
• Het museumgebouw is wat betreft het beschikbare
oppervlakte aan tentoonstellingsruimte berekend op
meer dan de huidige 300.000 bezoekers per jaar.
Sterker nog, zelfs bij een verdubbeling van het aantal
bezoekers is het niet noodzakelijk om het huidige
aantal vierkante meters tentoonstellingsruimte te
vergroten. De tentoonstellingsruimten zijn echter weinig
efficiënt. Dit heeft te maken met de spreiding door het
museumcomplex, wisselende kwaliteit en beperkte
flexibiliteit in gebruik. Het museum moet nu veel zalen
afsluiten bij expositie-wissels en dat is inefficiën.
Wanneer er stabieler, met kortere tussentijden,
‘dakpansgewijs’ zou kunnen worden geprogrammeerd
in kwalitatief hoogwaardige ruimten, kan er een grotere
en meer gelijkmatige stroom aan bezoekers ontvangen
worden.
Concluderend zien wij ons anno 2018 geconfronteerd
met een rijksmonument dat zowel in technisch als
functioneel opzicht niet meer voldoet. De staat van het
museumgebouw brengt daarmee niet alleen het fysieke
voortbestaan van de collectie in gevaar. De internationaal
verworven positie van het museum en de mogelijkheid om
met meesterwerken vanuit de gehele wereld topexposities
in Rotterdam te organiseren worden acuut bedreigd. Enkel
technisch herstel zoals in het basisscenario en basis-plusscenario voorzien, zal niet leiden tot blijvende aansluiting
van Boijmans met de museale wereldtop.

B. Museumpark
Volgens International Advisory Board on Culture heeft
het Museumpark een grote potentie als toeristische
bestemming. Het is een must voor liefhebbers van cultuur.
Dit moderne park in het centrum van Rotterdam wordt
omgeven door zes musea waarmee ook gelijk de naam
verklaard is. Het was architect Rem Koolhaas, die in
samenwerking met landschapsarchitect Yves Brunier
tijdens de bouw van de Kunsthal een groot deel van het
park opnieuw heeft ingericht.

Toeristische hotspot
De clustering van musea in een aantrekkelijke stedelijke
omgeving biedt meerwaarde op het vlak van stedelijke
economie en ontwikkeling, (inter)nationale positionering
en city marketing. Er zijn in de wereld aansprekende
voorbeelden als Museuminsel (UNESCO werelderfgoed,
Berlijn), Museum Viertel Wien en Museumplein
Amsterdam. Tel daar de vernieuwing van het Erasmus
MC, de verbouwde Kunsthal met verbeterde entree en de
oplevering van het Depot Boijmans bij op en je hebt een
nieuwe Rotterdamse toeristische hotspot.

Vergroening
De komst van Depot Boijmans is een belangrijke
aanleiding om de buitenruimte van Museumpark(-straat)
en Jongkindstraat te vergroenen. Een stadspark dat
uitnodigt om naartoe te gaan en te verblijven of doorheen
te wandelen of te fietsen. Een mooi voorbeeld van de
binnenstad als City Lounge.
Het Landschapsarchitectenbureau Gustafson Porter
heeft na een selectieprocedure eind 2014 de opdracht
gekregen een visie voor de buitenruimte van het
Museumpark en omgeving te maken. De opdracht was
om park meer te verbinden met de omgeving, betere
routes en het vergroenen van de omgeving. De visie laat
zien dat een sterke vergroening mogelijk is en dat ook
de verblijfskwaliteit verhoogd kan worden. Ook wordt de
verbinding tussen het Museumpark en de binnenstad
versterkt. Door de positionering van de museumtuin, het
doortrekken van de tuin naar het De Jong-monument, de
nieuwe daktuin van het Depot, de binnenplaats en-tuin
als geheel te zien en te programmeren ontstaat er een
aantrekkelijk en aanvullend “buitenprogramma” dat het
geheel versterkt.

C. Een vernieuwing met impact
In het afgelopen jaar is gewerkt aan een uitvoerige
risicoanalyse van het museumgebouw. Op dit moment
wordt de besluitvorming voorbereid voor het college op
basis waarvan de renovatie van het gebouw wordt ingezet.
Voor de aanpak van de renovatie van het museumgebouw
zijn scenario’s met een verschillend ambitieniveau
uitgewerkt. Een basisscenario, waarin het gebouw weer
voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Een tweede
variant met extra duurzaamheidsmaatregelen. Of een
ambitiescenario, waarin het museumgebouw aansluiting
houdt bij de internationale museale top 50. Dit laatste
vraagt een extra investering bovenop het basisscenario.
De ervaring leert dat een dergelijke investering
meerwaarde oplevert voor de stad en het museum.

Basisscenario en Basis-plus
In het basisscenario staan zaken als de asbestsanering,
het achterstallig onderhoud en de brandveiligheid van
het gebouw centraal. Hierbij voldoet de gemeente aan de
meest minimale verantwoordelijkheden als eigenaar en
verhuurder. Het ligt voor de hand hier ook hedendaagse
duurzaamheidsmaatregelen aan toe te voegen - de basisplusvariant- die leiden tot structureel lagere energielasten
en BREEAM certificering. De gemeente stelt de collectie in
technisch opzicht veilig en repareert de tekortkomingen
aan het gebouw op het vlak van beheer en veiligheid. Ze
laat tegelijkertijd het museum als creatief kunsthuis, toeristische trekpleister en state-of-the-art expositielocatie achterop raken in de mondiale kunstwereld.

Ambitiescenario
In het toekomstscenario investeert de gemeente extra met
als resultaat een vernieuwd, internationaal concurrerend
en toekomstbestendig museum waarin ruimte is voor
groei van het aantal bezoekers. Kijkend naar immense
investeringen in de museale sector wereldwijd, trends in
de leisure-markt en de groei van het aantal toeristen naar
21

Schets toekomstige inrichting Museumparkstraat via ingang Witte de Withstraat
Gustafson Porter, 2015

onze stad, zijn wij ervan overtuigd dat die kwaliteitssprong
noodzakelijk is om museum en collectie duurzaam de
21ste-eeuw in te loodsen.
Het Museum Boijmans Van Beuningen raamt ruim 60%
meer bezoekers in dit scenario. Nu kan het museum
slechts eén grote publiekstrekker per jaar produceren.
Straks zijn meer tentoonstellingszalen beschikbaar voor
meer programmering waaronder een extra jaarlijkse
blockbuster. Een heldere en effectieve routing vergroot de
belevingswaarde van het totale museumcomplex. Deze
zaken leiden tot een groei van het aantal bezoekers naar
500.000 per jaar.

Volop ruimte voor collectie en bezoekers
Rotterdam, de enige echte stad van Nederland waar
vernieuwing eerder regel dan uitzondering is, moet willen
aansluiten bij deze ontwikkelingen en haar imago als
cultuur- en erfgoedstad een boost willen geven. Door te
kiezen voor het meest ambitieuze scenario, kiezen we voor
museumvernieuwing van gebouw en programmering, die
een genereuzer museum voor stad en land oplevert en
waarbij de oorspronkelijke kwaliteit van Van der Steur in
ere wordt hersteld en er volop ruimte voor de collectie en
de bezoeker is.
De belangrijkste uitgangspunten voor de kwaliteitssprong
zijn eerherstel monumenten Van der Steur en Bodon; sterke
relatie met het Museumpark; optimale routing en oriëntatie.
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Herstel monumentale kwaliteit
• Onvoorwaardelijk herstel van de daglichtvoorziening,
door het verwijderen van later aangebrachte installaties
op de zolders van Van der Steur en Bodon en door
(gedeeltelijke) sloop van Robbrecht en Daem.
• De disfunctionele Robbrecht en Daem uitbreiding wordt
(deels) gesloopt en vervangen door een nieuw bouwdeel
met gelijk volume, dat recht doet aan de functionele,
logistieke en esthetische eisen die passen bij de
wereldcollectie van Museum Boijmans Van Beuningen en
de wensen van de hedendaagse bezoeker.

Transparante entree
• Er komt een nieuwe entree gericht op groei van
het aantal bezoekers naar 500.000. Dit vergroot de
zichtbaarheid van het museum aanmerkelijk.
• De museumwinkel krijgt een passende plek in de plint
en zorgt voor aantrekkelijkheid van het straatbeeld en
de uitstraling van het museum. Dit past naadloos in de
herinrichting en vergroening van de Museumparkstraat,
die daarmee verandert van doorgangsroute in
verblijfsplek.

Soepele logistiek en routing
• Er vindt een volledige reconstructie van de Hannemazaal plaats, inclusief herstel van de verbinding tussen
Van der Steur en Bodon. Dit maakt een programmatische overgang mogelijk tussen de beide bouwdelen
mogelijk en daarmee een natuurlijke rondgang door het
museum.
• In het Van der Steur-gebouw krijgen de
standaardvoorzieningen een upgrade en vindt er
toevoeging plaats van voorzieningen voor mindervaliden, zoals een lift. Dit vergroot de toegankelijkheid
en het comfort van het gebouw.
• Het Henket-paviljoen krijgt een separate routing
buitenom met een entree aan de buitenzijde. Volledige
herbestemming van het gebouw is daarmee reëler
vanuit de bestaande, functionele tekortkomingen als
tentoonstellingsruimte. Dit biedt het museum tevens de
mogelijkheid het paviljoen commerciëler in te zetten en
de eigen inkomsten verder te verhogen.

Gastvrije publiekstrekker
Het Boijmans van de toekomst is open, gastvrij en
aantrekkelijk voor iedereen. De uitnodigende entree van
het museum is licht en naar de stad gericht. Het is een
gebouw dat goed te exploiteren is met een logische routing,
moderne faciliteiten en goede catering. Boijmans Van
Beuningen wordt, nog meer dan nu, een publiekstrekker
die extra bezoekers naar Rotterdam haalt en tegelijkertijd
de Rotterdamse kunstschatkamer blijft voor generaties
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Rotterdammers. Zodat alle kinderen die nu met hun familie
of via school kennismaken met de collectie dat later ook
met hun kinderen zullen doen. Door de programmering van
verrassende, inspirerende, onderscheidende en eigenwijze
tentoonstellingen is er voor iedereen altijd iets te halen. Een
aantrekkelijke plek waar mensen graag verblijven, omdat het
bekijken van de collectie nieuwe inzichten oplevert, verrast,
troost, vragen stelt en omdat je er anderen ontmoet. Een
plek die gastvrijheid en openheid uitstraalt en uitnodigt tot
terugkeren.

Relatie met Depot Boijmans
Is het museumgebouw het speelbeen van het museum,
dan wordt het Depot Boijmans het standbeen van het
museum. De toekomst van onze waardevolle collectie
wordt veiliggesteld nu naast het museum een toegankelijk
depot gebouwd wordt; een inspirerende plek waar
het publiek een kijkje neemt achter de schermen van
het museumbedrijf. De realisatie is een fraai voorbeeld
van publiekprivate samenwerking. Dankzij een gift van
Stichting de Verre Bergen wordt dit bijzondere gebouw
naast een eye catcher ook heel duurzaam. Zo is het zuinig
in gebruik van water en energie en voldoet het aan alle
criteria die voor het predicaat BREEAM excellent nodig
zijn. Er wordt straks een gebouw opgeleverd dat aan
alle hedendaagse standaarden voor techniek en klimaat
voldoet. Dit is ook hard nodig en noodzakelijk om de
collectie duurzaam te kunnen conserveren en zo voor vele
toekomstige generaties Rotterdammers te bewaren.

4. Conclusies

Museum Boijmans Van Beuningen is uniek in zijn
soort en tilt het museale profiel van de stad naar een
internationaal niveau. De collectie van het museum
behoort tot de wereldtop. Maak het museum weer
passend bij de internationale ambities van de stad.
De kwaliteit van een museum, van een collectie, kan
alleen tot zijn recht komen in een gebouw dat optimaal
functioneert.
1. Versterk wat al sterk is: dus maak van de prachtige
gebouwen weer de parels die ze vele decennia lang
zijn geweest. Restaureer ze met liefde en maak ze
‘21e-eeuws proof’.
2. Ruim baan voor de kunst en de bezoeker: het
is tijd voor vernieuwing en verbetering op het
gebied van de entree, bezoekersfaciliteiten en
tentoonstellingsmogelijkheden.
3. Sluit het museum aan bij de kwaliteiten van het gebied.
Het Museumpark, de villa’s van Brinkman en Van der
Vlugt, de Rozentuin. Maar ook de groene as naar het
Station en de vertakkingen naar de Westersingel en Het
Park, de tuinen van de villa’s die daar staan, de beelden
in de openbare ruimte waarin Rotterdam zo uniek is.
Zorg dat in deze stedelijke oase een unieke combinatie
ontstaat van ontspanning, groen en kunstgenot.
4. Deze renovatie is boven alles en op de eerste plaats de
unieke kans om met een hernieuwd gebouw een brug
te slaan naar de 21e eeuw. En naar nieuwe generaties
publiek.
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Best-practices zijn er in overvloed. In andere grote
steden in Nederland en in het buitenland zijn topmusea
al succesvol gerenoveerd, vernieuwd en uitgebreid.
Denk alleen al aan het Mauritshuis Den Haag, Museum
De Fundatie in Zwolle, Stedelijk Museum Amsterdam,
Gemeentemuseum Den Haag en het Museum voor Schone
Kunsten in Brussel en Antwerpen. Er is in alle gevallen
aantoonbaar sprake van een causale relatie tussen
investeren in de architectuur van een museum en de
duurzame groei van het bezoekersaantal.
In een stad die zo opgaat in de vaart der volkeren is de
tijd rijp te kiezen voor investering in haar internationale
museale icoon, de unieke collectie en het publiek van de
toekomst. De keuze voor vernieuwing is de keuze voor
een duurzame investering in de strategische positionering
van de kunstcollectie van Rotterdam. Het biedt Museum
Boijmans Van Beuningen de gelegenheid met nieuw elan
zijn plek in de wereldtop in te nemen. Rotterdam, geef uw
waardevolle collectie het huis dat het verdient!

Managementsamenvatting

Museum Boijmans Van Beuningen herbergt een
unieke verzameling van zo’n 150.000 objecten met
een geschatte waarde van 8 miljard euro. Vele
beeldbepalende verzamelaars hebben de basis
gelegd voor de collectie van het museum en hun bezit
toevertrouwd of langdurig uitgeleend aan het museum.
Door het actieve acquisitiebeleid dat het museum
al jaren voert met behulp van private giften, neemt
de totale waarde van de collectie nog steeds toe. De
collectie vormt daarmee een schatkamer van objecten
en verhalen van internationale, landelijke en lokale
betekenis.

De gemeente Rotterdam en Museum Boijmans
Van Beuningen staan voor de keuze: inzet van een
basisscenario, waarin het gebouw technisch weer
voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Of een
toekomstscenario waarin het museumgebouw aansluiting
houdt bij de internationale museale top 50. Een scenario
waarin we de nieuwe inzichten op het gebied van
exploitatie, bezoekerswensen en programmering kunnen
realiseren. Dit laatste vraagt een extra investering bovenop
het basisscenario. Ervaringen elders leren dat een
dergelijke investering aantoonbare meerwaarde oplevert
voor stad en museum.

De goede naam en faam van ‘Museum Boymans’ zijn
mede te danken aan de prachtige gebouwen waarin de
collectie sinds 1935 is ondergebracht. In de visie van de
Rotterdamse stadsarchitect Adrianus van der Steur was
het nieuwe gebouw een plek om van kunst te genieten
zonder afgeleid te worden door het pand zelf. Het
prachtige (dag)licht zorgde ervoor dat geen uitgebreide
lichtinstallaties nodig waren. De omliggende tuinen zijn
een verademing.

Basisscenario en Basis-plus

Het complex is daarna diverse malen uitgebreid:
meest recent in 2003 toen de nieuwe vleugel van
architecten Robbrecht en Daem werd toegevoegd. In
de tussenliggende periode zijn het tuinpaviljoen aan de
zuidzijde (1989, architect Henket) en de zogenaamde
Bodonvleugel toegevoegd (1972, architect Bodon).

In het basisscenario staan zaken als de asbestsanering,
het achterstallig onderhoud en de brandveiligheid van
het gebouw centraal. Hierbij voldoet de gemeente aan de
meest minimale verantwoordelijkheden als eigenaar en
verhuurder. Het ligt voor de hand hier hedendaagse duurzaamheidsmaatregelen aan toe te voegen die leiden tot
structureel lagere energielasten en BREEAM certificering:
het basis-plusscenario. De gemeente stelt
de collectie in technisch opzicht veilig en repareert de
tekortkomingen aan het gebouw op het vlak van beheer
en veiligheid. Ze laat tegelijkertijd het museum als
creatief kunsthuis, toeristische trekpleister en state-ofthe-art expositielocatie achterop raken in de mondiale
kunstwereld.

Ambitiescenario
Anno 2018 wordt Rotterdam, geconfronteerd met een
rijksmonument dat zowel in technisch als functioneel
opzicht niet meer voldoet. De aanwezige asbest in het
museum heeft een onacceptabele onderhoudsachterstand
veroorzaakt die niet langer te negeren is. De staat van het
museumgebouw brengt daarmee niet alleen het fysieke
voortbestaan van de collectie in gevaar. De internationaal
verworven positie van het museum en de mogelijkheid om
met meesterwerken vanuit de gehele wereld topexposities
in Rotterdam te organiseren worden door striktere
verzekeringseisen acuut bedreigd. Ontoelaatbaar voor een
stad met internationale aspiraties en waar erfgoed door het
bombardement in de Tweede Wereldoorlog een schaars
goed is geworden!
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In het ambitiescenario realiseert de gemeente
een vernieuwd, internationaal concurrerend en
toekomstbestendig museum. Kijkend naar immense
investeringen in de museale sector wereldwijd, trends
in de leisuremarkt en de groei van het aantal toeristen naar
onze stad, zijn wij ervan overtuigd dat die kwaliteitssprong
noodzakelijk is om museum en collectie duurzaam de
21e-eeuw in te loodsen.

Directe relatie vernieuwing en bezoekersaantallen
In 2017 trok Rotterdam weer 10% meer buitenlandse hotelgasten dan het jaar ervoor. Voor het vijfde jaar achtereen was
er sprake van groei. Daarmee laat Rotterdam andere Nederlandse steden ver achter zich. In de periode 2009-2016
steeg het aantal bezoeken aan Nederlandse musea met maar liefst 39%. In 2003 waren er nog 300.000 houders van de
museumkaart. In 2016 al een recordaantal van 1,3 miljoen. Deze groeicijfers passen in een mondiale trend waarin musea
zich in een steeds grotere belangstelling mogen verheugen; In onderstaande afbeelding is de ontwikkeling van het aantal
bezoekers tussen 2010 en 2016/2017 bij 12 kunstmusea opgenomen, inclusief renovatiejaar (groen gearceerd). Het
blijkt dat de musea met renovatie een significant sterkere groei van het aantal bezoekers laten zien dan de musea zonder
renovatie. Museum Boijmans Van Beuningen raamt ca. 60% meer bezoekers na de kwaliteitssprong door een combinatie
van kwalitatief hoogwaardige tentoonstellingszalen en een heldere en effectieve routing en het programmeren van een
extra blockbuster per jaar (totaal 500.000 bezoekers per jaar, nu 300.000).

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Rijksmuseum

100,0

110,8

99,7

250,6

276,0

262,2

245,4

241.0

Mauritshuis

100,0

116,0

-

-

149,6

208,5

172,6

175,0

Van Gogh

100,0

111,9

82,2

101,3

111,9

132,9

146,9

158,0

Fundatie

100,0

93,8

51,6

176,6

204,7

242,2

222,7

-

Centraal Museum

100,0

106,7

98,2

102,4

99,3

116,0

210,3

224,8

Groninger Museum

100,0

243,2

204,5

223,9

196,6

227,3

329,5

233,0

Stedelijk Museum

100,0

137,3

323,9

727,2

854,1

753,2

680,0

711,4

Musea NL totaal

100,0

120,0

124,2

140,6

157,0

177,0

192,1

-

In andere grote steden in Nederland en in het buitenland
zijn veel topmusea al succesvol gerenoveerd, vernieuwd
en uitgebreid. Musea als het Mauritshuis, Museum
De Fundatie, Stedelijk Museum Amsterdam en het
Rijksmuseum, Gemeentemuseum Den Haag en het
Museum voor Schone Kunsten in Brussel en Antwerpen,
laten zien dat ze na de verbouwing een magneet zijn
voor toeristen en dagjesmensen en veel meer bezoekers
trekken. Nederlandse musea zagen na renovatie
hun bezoekersaantallen zonder uitzondering sterk
stijgen. Zie hiervoor de tabel, waarin de toename van
het museumbezoek is afgezet tegen 2010. De groen
gearceerde indexcijfers geven het jaar van heropening
aan na renovatie/verbouwing.

Gastvrije publiekstrekker
Het Boijmans van de toekomst is open, gastvrij en
aantrekkelijk voor iedereen. De entree van het museum
is licht, verwelkomend en naar de stad gericht.
Rotterdammers voelen zich thuis in hun vernieuwde
museum. Bezoekers beleven er een unieke ervaring en
keren graag terug. Het gebouw is toegankelijk en logisch
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ingericht en geschikt om er verrassende, inspirerende,
onderscheidende en eigenwijze tentoonstellingen te
programmeren. Er is voor iedereen altijd iets te halen. Het
nieuwe en verbeterde museum is een aantrekkelijke plek
waar mensen graag verblijven, omdat het bekijken van de
collectie nieuwe inzichten oplevert, verrast, troost, vragen
stelt en omdat je er anderen ontmoet. Een plek die
gastvrijheid en klantvriendelijkheid uitstraalt en uitnodigt
tot terugkeren.
Het nieuwe en verbeterde Boijmans is een gebouw
dat goed te exploiteren is, met uitnodigende entree,
met duidelijke bewegwijzering en goede en moderne
catering. Een museum dat bijdraagt aan een sterke
culturele plek in het Museumpark en ook aansluit op
het vergroende Museumpark. Het museum wordt, meer
nog dan nu, een publiekstrekker die extra bezoekers
naar Rotterdam trekt. Tegelijkertijd blijft het museum
generaties Rotterdammers trekken. Zodat alle jonge
Rotterdammers die nu met hun familie of via school
kennismaken met de collectie dat later ook met hun
kinderen zullen doen.

