Depot Boijmans Van Beuningen wordt een echt
publieksgebouw
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In maart ging de realisatie van het Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam van
start. Op het terrein naast het bestaande museumgebouw uit 1935 verrijst een in glas
afgewerkt, komvormig gebouw dat esthetische, ruimtelijke en functionele kwaliteiten
combineert. Het ontwerp gaat uit van duurzame inpassing in het Museumpark, zegt
projectleider Arjen Ketting van architectenbureau MVRDV. “Beheer en toegankelijkheid
van de collecties worden verenigd; de spiegelende gevel doet het Depot versmelten met
de omgeving.”

Kunstwerken worden gegroepeerd op basis van de klimatologische omstandigheden.
‘Met zijn ronde volume en reflecterende glazen gevel weerspiegelt het Depot Boijmans Van
Beuningen het groen en de gebouwen rond het Museumpark’, luidt de officiële omschrijving
van het gebouw dat al werd omschreven als ‘spiegelende kom’. Een eenvoudige term voor
een ontwerp dat esthetische, ruimtelijke en functionele aspecten zo goed als mogelijk
combineert. De optimalisatie van die aspecten is het handelsmerk van het Rotterdamse
MVRDV (o.a. Markthal). “Wij proberen altijd de beste oplossing te bieden voor de ruimtelijke
vraag. Het Depot wordt ook een echt Rotterdams gebouw. Het voegt iets toe aan de
omgeving; park en stad worden gereflecteerd in het gebouw, waardoor het versmelt met die
omgeving”, aldus Ketting. “In die zin is het Depot een visuele verdubbeling van het
Museumpark te noemen.”
‘Groen’ is sowieso een bruikbaar adjectief voor het ontwerp (BREEAM-NL ‘Excellent’). Boven
de kom steken de toppen uit van een klein ‘dakbos’, bestaande uit 67 berken en hoge
grassen. Vanaf het dak en dakpaviljoen met grand café en tentoonstellingsruimte heeft de
bezoeker 360 graden uitzicht over het park en de skyline. “Het dak is uitgerust met
zonnepanelen, waardoor het Depot energieneutraal zal zijn. De energievoorziening (WKO)
speelt daarin ook een belangrijke rol. Een grijswatercircuit ondersteunt de irrigatie van het
dakbos en wordt tevens gebruikt voor toiletspoeling.”

De ‘kom’ van het Depot ‘weerspiegelt park en stad’.
Verweven routes
Op de begane grond bevinden zich een museumshop en een koffiecorner, alsmede ruimtes
voor het inpakken, klimatiseren, laden en lossen van de kunstwerken. Deze processen vinden
plaats in het zicht. Ketting: “Het Depot kent twee verweven routes voor publiek en
professioneel gebruik. Transparantie is het uitgangspunt; zelfs de goederenlift en
restauratieafdeling worden zichtbaar gemaakt voor het publiek.” Alle depots,
presentatieruimten, het expertisecentrum en een filmzaal liggen vanaf de eerste verdieping
aan een centraal atrium van bijna dertig meter hoog, dat voorzien is van een glazen dak. In
het atrium hangen en staan de kunstwerken uit de museumcollectie. De werken zijn
gegroepeerd op basis van de klimatologische omstandigheden.
Het Depot Boijmans Van Beuningen wordt gerealiseerd met een in situ gerealiseerde
betonnen fundering, prefab casco en krijgt een dragende gevelschil van prefab betonnen
panelen (64 per ring). Het gebouw is 15.000 m² groot, telt zeven verdiepingen, is 39,5 meter
hoog en heeft een footprint met een diameter van veertig meter, naar boven toe uitkragend tot
zestig meter. De bouwkundige oplevering door hoofdaannemer BAM Bouw en Techniek is
gepland voor november 2018; ook in die fase blijkt het een bijzonder gebouw. “De
binnenruimte moet voldoende droog zijn en de installaties dienen ingeregeld te worden;
daarvoor is een half jaar uitgetrokken.” Eenzelfde periode is nodig voor de inhuizing. De
definitieve opening van het ‘eerste openbare museumdepot ter wereld’ zal ongeveer een jaar
na de bouwkundige oplevering plaatsvinden.
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‘Specialist in natte Rotterdamse grond’ levert paalfundering
De paalfundering voor het Depot Museum Boijmans van Beuningen wordt geleverd en
aangebracht door Franki Grondtechnieken BV. “Rekening houdend met de slappe
Rotterdamse grond – met zandlagen op grotere dieptes, hebben wij een eigen
detailengeneering voor het funderingsplan uitgevoerd”, zegt directeur Jan-Wim Verhoeff. “Dit
doen wij geheel ‘in eigen huis’.”
De paalfundering is vanwege de grondgesteldheid en de ziekenhuisomgeving uitgevoerd met
trillingvrije, grondverdringende palen voorzien van een ‘verloren’ boorpunt. Met de genoemde

