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Museum Arnhem is getransformeerd tot een herkenbaar, overzichtelijk en 
toegankelijk nieuw museum dat de stad, de natuur, de kunst en de mensen 
met elkaar verbindt. Met het ontwerp van Benthem Crouwel Architects werd 
de oudbouw in oude glorie hersteld en werd er een bijzondere nieuwe vleugel 
ontworpen.

M. Korenblik MSc. 

Maurice Korenblik is projectarchitect bij Benthem Crouwel Architects in Amsterdam.

In het ontwerp is het herstel van de oorspron-
kelijke structuur van het gebouw het uit-
gangspunt. Door het gebouw te ontdoen van 
al de latere toevoegingen, is de heldere sym-
metrische opzet weer herkenbaar gemaakt. 
Het monumentale gebouw van architect 
Cornelis Outshoorn uit 1873, oorspronkelijk 
een herensociëteit, werd flink aangepakt. Niet 
originele wanden, voorheen nodig om kunst 
te exposeren, werden verwijderd en dichtge-
metselde raampartijen weer geopend. 
De koepel is volledig opengebroken. Omdat 
de begane grond van de koepel niet langer 
als expositieruimte gebruikt wordt, konden 
de raamopeningen worden teruggebracht en 
ontstaat er een ruime, royale en lichte ruimte. 

Hier zijn de entree, de winkel, een café en 
een activiteitenruimte ingedeeld. De koepel 
is het vertrekpunt voor een logisch zalencir-
cuit dat bezoekers door het monument en de 
nieuwbouw leidt. 
De nieuwbouw heeft vijf nieuwe tentoon-
stellingszalen en twee publieksruimtes die 
onderling in dezelfde routing zijn verbon-
den. De twee bestaande vleugels zijn nog 
altijd in gebruik als expositieruimtes. De 
nieuwe vleugel heeft een eigen karakter 
gekregen, waardoor het niet concurreert met 
het gebouw van Outshoorn. De westelijke 
voorvleugel snijdt in het nieuwbouwvolume 
waardoor een zichtbare hiërarchie tussen 
beide gebouwdelen ontstaat. 

Het omringende landschap heeft een promi-
nentere rol in de beleving van het museum 
gekregen. Andersom maakt de uitbreiding het 
museum prominenter zichtbaar in het land-
schap, zonder dominant te zijn. De uitkragen-
de nieuwbouw is op diverse plekken ‘open-
gemaakt’, waardoor bezoekers continu en 
vanuit een variërend perspectief het diverse 
landschap ervaren. Hierdoor wordt de unieke 
ligging, centraal in de stad maar toch midden 
in het groen, optimaal benut en benadrukt.

Zwevende uitbreiding
Het lag voor de hand om ondergronds uit 
te breiden en het gebouw ondergeschikt te 
maken aan de locatie, maar met name het 
uitzicht vraagt om een andere aanpak. De 
zalen van de nieuwe vleugel zijn vijf meter 
hoog. Iedere stap naar beneden maakt het 
landschap minder interessant en dat gaat ten 
koste van het fenomenale panorama over de 
rivier en de uiterwaarden. Reden temeer om 
het nieuwe volume juist op de natuurmo-
numentale stuwwal te bouwen, waarbij het 
gehele museale gebied omhoog werd getild 

MUSEUM ARNHEM (1): ONTWERPOVERWEGING

Uitstekende expositie
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