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Depot Boijmans Van Beuningen– het eerste echt publiek toegankelijke kunstdepot ter 
wereld – opent in 2021 in Rotterdam.  
 
Met de komst van Depot Boijmans Van Beuningen wordt de gehele collectie van 151.000 
kunstwerken van Museum Boijmans Van Beuningen toegankelijk voor bezoekers. Zij hebben de 
keuze om het depot met of zonder rondleider te betreden en kijken achter de schermen mee naar 
de activiteiten van een museum. Zo wordt ervaren hoe er vol passie voor de kunstwerken wordt 
gezorgd en wordt duidelijk hoeveel aandacht er wordt gegeven aan detail bij verschillende 
verantwoordelijkheden zoals conservatie, restauratie, transport en onderzoek. Een van de doelen 
van het depot is om transparantie te tonen: men krijgt een blik op de actieve rol die een museum 
vervult binnen de maatschappij, wat een museum doet en hoe een museum zorgt voor zijn 
buitengewone belangen. Het zal een nieuw wereldwijds referentiepunt worden voor gebouwen 
met een publiek mandaat, een unieke ruimte voor onderzoek, interactie en ontdekking. Samen 
met het nieuw gerenoveerde Museum Boijmans Van Beuningen, zal het depot een nieuw icoon 
voor Rotterdam worden en een voorbeeld van de continue heruitvinding van de stad. 
 
Sjarel Ex, Directeur van Museum Boijmans Van Beuningen: “Het depot zal een wereld icoon 
voor de kunsten in Rotterdam zijn. Het zal de rol van het museum als een plek die doet in plaats 
van een plek die heeft benadrukken. Bezoekers zullen nieuwe inzichten krijgen in onze gedeelde 
cultuur en erfgoed door een onbemiddelde kunstervaring: voor de eerste keer – hier in Rotterdam 
– zal onze volledige collectie zichtbaar zijn voor iedereen.” 
 
Het gebouw 
Met een locatie in het Museumpark van Rotterdam, naast het bestaande Museum Boijmans Van 
Beuningen gebouw, wordt dit 39,5 meter hoge gebouw met een begane grond van 15.541 
vierkante meter ontworpen door het in Rotterdam gevestigde architectectenbureau MVRDV, 
geleid door Winy Maas. Het gebouw zal een variëteit aan klimaat gestuurde situaties bezitten, 
speciaal gemaakt voor kunstopslag, maar ook voor het comfort van bezoekers. In de daktuin 
worden 78 bomen geplant worden, die goed op deze hoogte en in verschillende weercondities 
gedijen. 
 
Services 
In aanvulling op de rol als machinekamer van het museum, zal het depot ook een commerciële rol 
hebben. Een deel van het gebouw (1900 vierkante meter) kan worden gehuurd als opslagruimte 
voor privéverzamelaars, bedrijfscollecties of andere musea. De gehuurde ruimtes zullen dezelfde 
service krijgen als het museum aan zijn eigen collectie geeft. Daarnaast zal er horeca op het dak, 
evenementen en een Depot-winkel worden gerealiseerd.  
 
Transit Museum Boijmans Van Beuningen  
Vanaf 2019 gaat Museum Boijmans Van Beuningen grootschalig renoveren en vernieuwen. In 
deze Transit-periode trekt het museum de stad Rotterdam en de wereld in om publiek te raken 
met zijn internationale topcollectie. Acht buurlocaties in de stad gaan een unieke samenwerking 
aan onder de noemer ‘Boijmans bij de Buren’. In elf verrassende tentoonstellingen houden de 
buren uiteenlopende collectiestukken bezoekbaar. Boijmans opereert daarnaast in het buitenland, 
met reizende tentoonstellingen. Vanaf schooljaar 2019 maakt het museum Rotterdamse 
scholieren bekend met échte collectiestukken met ‘Boijmans in de Klas’. Ondertussen vordert de 
bouw van Depot Boijmans Van Beuningen. 
 
Samenwerking  
Depot Boijmans Van Beuningen is een gezamenlijk project van Museum Boijmans Van 
Beuningen, Gemeente Rotterdam en Stichting De Verre Bergen. Voor meer info over Depot 
Boijmans Van Beuningen zie: boijmans.nl/depot. Wilt u de bouw van het Depot realtime volgen? 
Bekijk dan de webcam op www.bambouwtdepot.nl 
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