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Boijmans Ahoy drive-thru museum  
Rotterdam, 1 – 23 augustus 2020 
 
Museum Boijmans Van Beuningen en Rotterdam Ahoy werken samen in een uniek project: 
Boijmans Ahoy drive-thru museum, van 1 tot en met 23 augustus 2020. De tentoonstelling 
met ruim 50 spraakmakende kunstwerken uit de collectie van Museum Boijmans Van 
Beuningen in Hal 1 van Rotterdam Ahoy (10.000 m2), is te bezichtigen vanachter de voorruit 
van een auto.  
 
De tentoonstelling 
Rotterdam Ahoy en Museum Boijmans Van Beuningen ontwikkelden samen een uniek, vreemd, 
aantrekkelijk, coronaproof plan in deze bijzondere tijd. Ahoy stelt haar locatie ter beschikking, 
Boijmans de kunstwerken; samen maken zij een bijzondere ervaring, een primeur die wordt 
aangeboden aan Rotterdam. In Hal 1 van Ahoy, een ruimte ter grootte van bijna anderhalf 
voetbalveld worden de kunstwerken in een parcours opgesteld. De hal is minimaal uitgelicht en 
wordt bijgeschenen door de koplampen van de elektrische auto’s die er stapvoets doorheen rijden. 
Een gloednieuwe ervaring. Museum Boijmans Van Beuningen is nu ruim een jaar ‘in lockdown’ en 
zoekt via buren, scholen en internationaal een weg naar het publiek, ook in het post COVID-19 
tijdperk. 
 
Kunst beleven vanuit de auto 
Boijmans Ahoy drive-thru museum is ontstaan als reactie op de anderhalvemetersamenleving. Het 
toont het huidige spanningsveld tussen de natuur en de mens. De wereld zoals wij die hebben 
gecreëerd staat onder druk en de natuur eist haar ruimte op. Zo nietig en klein als een virus is, zo 
groot is de verwarring die het veroorzaakt. Deze tentoonstelling onderzoekt de grens tussen het 
menselijke zijn en de krachten van de natuur met een coronaproof plan. Je rijdt veilig in een auto 
en ervaart alles vanuit je eigen cocon. De expositie is uitsluitend toegankelijk voor elektrische 
auto’s. Deze worden ter beschikking gesteld door de Rotterdamse autodealer Breeman 
BMW&MINI. Er. Eigen e-auto’s zijn ook welkom. 
 
Prijzen en horeca 
Bezoekers van de drive-thru kunnen uitsluitend online tickets kopen voor de drive-thru. Er is geen 
verkoop aan de poort. Tickets zijn vanaf vrijdag 24 juli verkrijgbaar via boijmans.nl/drivethru De 
tentoonstelling is 7 dagen per week open, dus ook op maandag, van 10 tot 21.30 uur. De bezoeker 
kiest een bezoekdag en tijdslot van de verwachte inrijtijd in de tentoonstelling. Het e-ticket wordt 
per e-mail verstuurd met informatie en instructies. Op het buitenterrein, Transit, is horeca aanwezig 
met verschillende Rotterdamse producten. 
 
In de webshop zijn de volgende tickets* verkrijgbaar: 

• Volwassenen drive-thru (vanaf 13 jaar)   € 14,50 

• Kind drive-thru (3 t/m 12 jaar)    €   7,25                        

• Rotterdampas volwassenen (vanaf 13 jaar)   €   5,00 

• Rotterdampas kind (3 t/m 12 jaar)    €   2,00 

• Promenade (niet rijden, alleen kijken)   €   7,50   
 
*Museumkaart is niet geldig 

 
Hoe werkt het 
De bezoeker die geen elektrische auto heeft, stapt in een elektrische BMW of MINI (de auto’s zijn 
niet handgeschakeld). Na elke rit wordt de auto conform de coronavoorschriften van het RIVM 
schoongemaakt, geventileerd en klaargemaakt voor de volgende rit. In de leenauto kunnen 
maximaal vier personen. Voor kleine kinderen zijn verhoogde autozitjes beschikbaar. De bezoeker 
dient twintig minuten voor het tijdslot aanwezig te zijn. De bestuurder dient in het bezit te zijn van 
een geldig rijbewijs en deze te kunnen tonen. Voordat de bezoeker de drive-thru inrijdt, dient een 
gebruikersformulier te worden ondertekend en wordt er een proefrit op het testparcours gemaakt. 
Daarna wordt aangesloten in de rij om de tentoonstelling naar binnen te gaan. 
 
Bezoekers met een Promenade-ticket die met de auto komen, kunnen deze tegen het dagtarief 
parkeren op P1 (de grote parkeerplaats van Ahoy). De ingang van de drive-thru ligt op slechts 30 
meter loopafstand. We adviseren om lopend, met de fiets of met het OV te komen.  
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Totaalervaring met Mens en Machine 
Deze tentoonstelling gaat over de complexe relatie tussen mens en natuur: een verwevenheid van 
onderlinge kwetsbaarheid. We tonen kunst in een tijd waarin we een andere sociale interactie aan 
moeten gaan, in een totaalervaring met mens en machine.  
 
Naar een idee van Ted Noten 
De coronacrisis was een perfecte aanleiding om een oud idee af te stoffen. Ooit had kunstenaar 
Ted Noten tijdens de vorige verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen het plan voor de 
tentoonstelling ‘Monet by Carlight’. Daar zou men in kunnen rondrijden en een Monet zien oplichten 
in de koplampen. Het idee belandde in de la met ‘ongelooflijk mooie, onuitgevoerde plannen'. Nu 
was het perfecte moment om dit idee tot uitvoering te brengen. 
 
Perspreview 
Op vrijdag 31 juli vindt de perspreview plaats. Aanmelden kan via @boijmans.nl. Hoog resolutie 
beeld: mediakit van Boijmans Ahoy drive-thru museum.  
 
Partners 
Rotterdam Ahoy en Museum Boijmans Van Beuningen hebben de handen ineengeslagen om in 
deze uitzonderlijke tijden een onvergetelijke tentoonstelling te organiseren. Onmisbaar voor het 
realiseren van deze tentoonstelling zijn de bijdragen van onze trouwe partners en dierbare 
sponsoren; BankGiro Loterij en al haar deelnemers, Mondriaan Fonds, Fonds 21, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Boijmans Business Club, Riwal Hoogwerkers, Breeman BMW & MINI, Geo Hazard, 
West8, Rotterdam Make it Happen en Gemeente Rotterdam. 
 
Locatie 
Rotterdam Ahoy 
Ahoyweg 10  
3084 BA Rotterdam 
 

https://boijmans.pr.co/media_kits/223860/

