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Vijf jaar gratis toegang cadeau voor 100.000ste
depotbezoeker
Boijmans verwelkomt 100.000ste depotbezoeker. Om deze mijlpaal te vieren nam

directeur Sjarel Ex deze bezoeker en zijn vriendin mee op tour door het gebouw

en werd een Vriendschap met vijf jaar gratis toegang cadeau gegeven.

Gisteren liep de Bredase student Sam met zijn vriendin Julie uit Brussel Depot Boijmans Van

Beuningen binnen, en mag zich daarmee de 100.000ste bezoeker sinds de opening op 6

november 2021 noemen. Het paar ging mee met directeur Sjarel Ex, die een bijzondere

rondleiding verzorgde. Sam en Julie gingen namelijk als een kunstwerk door het depot, van

truckdock naar in/uitpakruimte, en met de kunstlift naar boven om zich vervolgens in een

depotcompartiment bij de collectie te voegen. Eenmaal aangekomen in het depotcompartiment

kregen zij een speciale Suzan Bijl depot-tas en twee Vriendschapspassen cadeau, waarmee zij 5

jaar lang gratis toegang tot het depot hebben. Als nieuwe Vrienden zijn zij vanaf nu verbonden

met de reilen en zeilen van Boijmans.  

“De populariteit van het depot overstijgt alle verwachtingen. Dat we ondanks
een lockdown van zes weken nu al aan de 100.000 bezoekers zitten is
natuurlijk prachtig nieuws. Met dit gebaar hopen we dat Sam en Julie zich ook
een klein beetje collectiestuk voelen.” 
—  Sjarel Ex, directeur Museum Boijmans Van Beuningen 

Nieuwe orde

Met dit mooie getal viert het Rotterdamse depot nog eens dat het er staat en open is voor

publiek. Het is een gebouw van een nieuwe orde, volledig ingericht om conservering,

collectiebeheer en anderszins verborgen kunstwerken open te stellen voor het publiek; een

wereldprimeur.
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OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

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

 

Een beknopte geschiedenis van het depot:  

• Een paar weken na zijn aantreden als directeur van Museum Boijmans Van Beuningen staat

Sjarel Ex in 2004 voor het eerst in de overstroomde depotkelders van het museum. Meteen is

duidelijk: dit kan zo niet, en het idee voor een nieuw kunstdepot, midden in Rotterdam waar de

waardevolle collectie van Rotterdam veilig is, komt tot stand.

• In 2010 verkiest een onafhankelijke jury architectenbureau MVRDV als winnaar om het depot

te ontwerpen.

• Op 17 maart 2017 slaat BAM Bouwtechniek de eerste paal in de grond in het Rotterdamse

Museumpark.

• 3 september 2019 is de dag dat het hoogste punt van de bouw van het depot wordt bereikt.

• 1 juni 2021: inhuizing van 151.000 collectiestukken gaat van start.

• 1 september 2021 start de kaartverkoop voor Depot Boijmans Van Beuningen.

• 30 september 2021 worden de namen van Restaurant Renilde en Zaal Coert onthuld –

Chefkok Jim de Jong aan het roer.

• 5 november 2021 opent Koning Willem-Alexander het depot tijdens een feestelijke ceremonie.

• Op 28 april 2022 loopt de 100.000ste bezoeker door de futuristische simsalabim deuren van

Depot Boijmans Van Beuningen.

Museum Boijmans Van Beuningen
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