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Boijmans Van Beuningen leidt Rotterdammers
op tot depotgidsen
Vanaf 6 november 2021 verwelkomt Depot Boijmans Van Beuningen
bezoekers in het eerste publiekstoegankelijke kunstdepot ter wereld. Dertien
enthousiaste Rotterdammers staan vanaf dan klaar als depotgids. Om die
reden volgen de depotgidsen in opleiding sinds september een reeks
trainingsdagen.

Boijmans Van Beuningen vindt het van belang dat iedereen zich welkom voelt in het nieuwe

depot. Begin dit jaar is daarom samen met Mourad El Moussati -Connector Equality bij

R'damse Nieuwe en oprichter van Sollicitatiemarkt- gestart met de zoektocht naar dertien

Rotterdammers die de rol van depotgids willen vervullen. De depotgidsen geven straks dagelijks

rondleidingen door opslag- en werkruimtes van Depot Boijmans Van Beuningen. Toen de

vacature in het voorjaar van 2021 online kwam, stroomden er in anderhalve week zo'n 500

sollicitaties binnen. Boijmans Van Beuningen zocht naar een diverse groep Rotterdammers met

veel interesse in het depot en met veel zin om bezoekers te verwelkomen. De geselecteerde

depotgidsen -Marija, Robin, Paul, Aïscha, Mumtaz, Anne, Amira, Eva, Gauri, Sabine,

Bianca, Charlene en Sytze- volgen sinds september opleidingsdagen in het depot. Dit zodat de

gidsen op 6 november 2021 klaar staan om de eerste bezoekers mee te nemen door Depot

Boijmans Van Beuningen.

Ik heb enorm veel zin om aan de slag te gaan in Depot Boijmans Van
Beuningen. Het is heel bijzonder dat ik bezoekers straks mag laten zien wat
zich normaal allemaal achter de schermen van een museum afspeelt. Deze
open- en toegankelijkheid vind ik belangrijk. Hopelijk worden de processen in
musea hiermee beter begrepen en meer gerespecteerd. Dit is voor mij ook één
van de reden geweest om depotgids te worden.  
— Bianca Sallons, Depotgids in opleiding
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Het leertraject
In het depot krijgen de gidsen in opleiding de komende periode veel inhoudelijke informatie

van onder anderen directeur Sjarel Ex en van de architecten van MVRDV. Het onder de knie

krijgen van het vak gaat voor de depotgidsen één van de grootste uitdagingen zijn. Omdat er

nog geen rondleidingen zijn in Depot Boijmans Van Beuningen, moeten de depotgidsen zelf

ontdekken wat het beste werkt. Samen met een groep van ervaren kunstdocenten zoeken de

gidsen uit hoe ze een verhaal in een rondleiding opbouwen, hoe een groep het best door het

gebouw beweegt en wat ze moeten doen als ze het antwoord op een vraag niet weten.

Het is heel inspirerend om samen te werken met deze diverse groep
Rotterdammers. Wat zijn de vragen die zij hebben over kunst en over het
depot? Wat willen zij zelf zien en horen tijdens een rondleiding? Wij leren als
museum net zo veel van de gidsen als de gidsen van ons. 
— Lisa Heinis, Conservator Educatie

Met een depotgids door Depot Boijmans Van Beuningen
De ticketverkoop voor Depot Boijmans Van Beuningen is gestart. Het kopen van

toegangstickets kan hier. Bij de start van een bezoek aan het depot kan een tijdslot worden

gereserveerd voor één van de rondleidingen met een depotgids. Deze gratis instap-

rondleidingen duren 30 minuten en nemen de bezoekers mee in opslag- en werkruimtes waar

zij zelfstandig niet mogen komen. Per rondleiding hanteert Depot Boijmans Van Beuningen een

groepsgrote van maximaal 13 personen om het klimaat in de depotcompartimenten niet te veel

te belasten. De capaciteit is dus beperkt.  

Vanaf heden is het ook mogelijk om een groepsrondleiding te boeken. Deze rondleidingen

duren een uur en zijn online te reserveren. Klik hier voor meer informatie over de

groepsrondleidingen.

Depot Boijmans Van Beuningen
Het depotontwerp van architectenbureau MVRDV heeft door de komvorm een klein

grondoppervlak, maar een zo breed mogelijk dakoppervlak. De volledig spiegelende gevel

bestaat uit 6.609 vierkante meter glas, verdeeld in 1.664 spiegelpanelen die ervoor zorgen dat

het gebouw opgaat in zijn omgeving. In de daktuin staan 25 Oostenrijkse dennen en 75

metershoge speciaal gekweekte meerstammige berken. Vanuit de lucht gezien loopt het groen

van de daktuin over in de groene Museumpark-omgeving.

Samenwerking 

https://www.boijmans.nl/tickets
https://www.boijmans.nl/nl/groepsrondleiding


OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

Boijmans Van Beuningen – een huis voor verbeelding, inspiratie en creativiteit

Depot Boijmans Van Beuningen is een samenwerking tussen Museum Boijmans Van

Beuningen, de gemeente Rotterdam en Stichting De Verre Bergen. Het depot is ontworpen door

MVRDV en gebouwd door BAM Bouw en Techniek en opent 6 november 2021 de deuren voor

publiek.

Museum Boijmans Van Beuningen
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