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Architectenselectie Museum Boijmans Van
Beuningen
De architectenselectie voor de grootscheepse renovatie en vernieuwing van Museum Boijmans
Van Beuningen in Rotterdam is in augustus 2019 bekend gemaakt. De drie
architecten/combinaties die door Museum Boijmans Van Beuningen en de gemeente
Rotterdam zijn gekozen, werken in het najaar van 2019 verder aan hun ideeën hoe de
ambitieuze vernieuwing van het museum vorm te geven. De gemeente en het museum zijn
verheugd om met de onderstaande architecten/combinaties de volgende fase in te gaan. Begin
2020 wordt een keuze gemaakt.
David Chipperfield Architects & WDJArchitecten
David Chipperfield Architects en WDJArchitecten werken samen om een visie te ontwikkelen
voor de vernieuwing van het museum. Het bureau uit London heeft een gevarieerd,
internationaal oeuvre dat culturele, residentiële, commerciële en educatieve gebouwen omvat,
evenals publieke projecten en stedelijke masterplannen. Door hen ontworpen musea zijn onder
meer het Neues Museum en de James Simon Galerie in Berlijn, de Royal Academy of Arts in
London, het Kunsthaus Zürich, het Saint Louis Art Museum en het Jumex Museum in Mexico
City. Het Rotterdamse WDJA staat bekend als specialist in de transformatie van 20e -eeuwse
monumenten zoals de Van Nellefabriek, het sanatorium Zonnestraal en het beroemde
Burgerweeshuis in Amsterdam. Het is ook een van de architecten die werken aan het Forumcomplex in het Lijnbaangebied.
De werkervaring is gevarieerd en complementair. Beide bureaus delen een ontwerphouding die
wordt gekenmerkt door zorgvuldige aandacht voor het concept en de details van elk project en
een niet aflatende focus op het verfijnen van ontwerpideeën om tot een oplossing te komen die
architectonisch, sociaal en intellectueel samenhangend is. Zij ontwerpen met respect voor het
bestaande en met oog voor de mogelijkheden die dit biedt voor de opdrachtgever en de
samenleving.

KAAN Architecten en Van Hoogevest Architecten
KAAN Architecten en Van Hoogevest Architecten werken gezamenlijk aan een visie voor de
vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen. KAAN Architecten is gevestigd in
Rotterdam, São Paulo en Parijs en opereert in een wereldwijde context. Het bureau combineert
praktische en academische expertise op het gebied van architectuur, stedenbouw en onderzoek
naar de gebouwde omgeving. Van Hoogevest Architecten is een breed georiënteerd
architectenbureau met specifieke expertise op het gebied van restauratie en herbestemming van
bijzonder cultuurhistorisch erfgoed. De twee bureaus vormen een complementair
samenwerkingsverband waarin diepgaand vakmanschap samengaat met wederzijds respect. De
architecten hebben veel ervaring in zowel nieuwbouw van publieke gebouwen en musea als de
renovatie en restauratie van belangrijke monumenten. KAAN Architecten en Van Hoogevest
Architecten werken ook samen aan het Museum Paleis Het Loo in Apeldoorn. Binnen het
gezamenlijk portfolio vallen projecten als het Rijksmuseum Amsterdam, het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, Huys Amerongen, Bezuidenhoutseweg 30 in Den
Haag en het Raadhuis Hilversum.
Mecanoo architecten
Mecanoo architecten wordt geleid door creatief directeur Francine Houben. Mecanoo, gevestigd
in Delft, bestaat uit een multidisciplinair team van circa 120 medewerkers en realiseert
projecten over de hele wereld.
Mecanoo werkt vanuit de filosofie ‘People, Place, Purpose’. Bij elk ontwerp staat de mens als
gebruiker centraal. Daarna is de locatie belangrijk: waar staat het gebouw, wat staat er omheen,
hoe is het klimaat? Elk gebouw is sterk geworteld in de lokale cultuur. Vervolgens staat de
functie centraal. Het gebruik van een gebouw kan immers veranderen in de loop der jaren.
Francine Houben: “Ik houd van goed gedetailleerde, onvergetelijke ruimten, met veel gebruik
van natuurlijke én innovatieve materialen. En, heel belangrijk: een gebouw moet
toekomstbestendig en duurzaam zijn.”
Vanuit deze filosofie is een breed scala aan projecten ontworpen, zoals de Library of
Birmingham, het National Kaohsiung Center for the Arts in Taiwan. In 2020 worden de
renovaties van de Martin Luther King Jr. Memorial Library in Washington en van de
prestigieuze New York Public Library geopend. In Nederland realiseerde Mecanoo onder meer
het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, het Station van Delft, de bibliotheek van de TU
Delft. Momenteel werkt Mecanoo aan de renovaties van De Nederlandse Bank in Amsterdam en
het Stadskantoor en Raadhuis van Heerlen.
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