
 

 

 

9 november 2022. Verslag bezoek aan het Depot van Booymans van Beuningen in Rotterdam.  

We zijn met 9 dames op stap gegaan. Na een voorspoedige treinreis en een start met een heerlijk 

bakje koffie / thee waren we klaar voor ons bezoek aan Het Depot. De cursief gedrukte delen in dit 

verslag heb ik van het internet. 

We hadden geen van allen enig idee wat we ervan konden verwachten. Spannend!! 

Het gebouw op zich is al oogverblindend mooi en een bezoek aan de daktuin, beplant met 

berkenbomen en grassen, prachtig met alle uitzichten over Rotterdam.  

Onze rondleiding begon met het aantrekken van witte jassen. We leken wel een koortje!! Maar dat is 

om zoveel mogelijk stof en vocht op te vangen. We mogen ook maar 10 minuten in de units 

vertoeven i.v.m. de luchtvochtigheid en temperatuur. De groep mag nooit groter zijn dan 15 

personen. Het blijft spannend.  

Als eerste werd door de gids uitleg gegeven over het gebouw. 

Het ontwerp voor Depot Boijmans Van Beuningen van architectenbureau MVRDV is een toonbeeld 

van duurzaamheid. Uitgerust met moderne technieken en materialen, zuinig in gebruik van water en 

energie, voldoet het gebouw aan de criteria voor het predicaat BREEAM excellent. 

Het gebouw is 15.000m2 groot, telt 7 verdiepingen (vanaf de begane grond), is 39,5 meter hoog en 

heeft een footprint met een diameter van 40 meter die naar boven uitkraagt tot een diameter van 60 

meter. De begane grond bestaat uit een uitnodigend entreegebied met museumshop en koffiecorner. 

Op deze verdieping bevinden zich ook de ruimtes voor art handling: inpakken, klimatiseren, 

quarantaine, laden en lossen. 

Alle depots, presentatieruimtes, het expertisecentrum en een filmzaal liggen vanaf de eerste 

verdieping aan een centraal atrium van 6 bij 18 meter en bijna 30 meter hoog, met een glazen dak 

waardoor het licht naar binnen valt. In het atrium hangen en staan veel kunstwerken uit de collectie 

van Museum Boijmans Van Beuningen. De verdiepingen zijn met zwevende trappen aan elkaar 

verbonden, waardoor de aanblik enigszins doet denken aan de duizelingwekkende schetsen van de 

achttiende eeuwse Italiaanse architect Giovanni Battista Piranesi. 

Met zijn ronde volume en zijn reflecterende glazen gevel weerspiegelt het Depot Boijmans Van 

Beuningen het groen en de gebouwen rond het Museumpark. Andersom worden park en stad 

zichtbaar in het Depot Boijmans Van Beuningen waardoor het versmelt met de omgeving. Op het dak 

steken de toppen van een klein dakbos als een fata morgana uit boven de spiegelende kom. 

Vanaf het dak en vanuit het daar gesitueerde paviljoen met Grand Café en tentoonstellingsruimte 

heeft de bezoeker, van ‘s ochtends tot ‘s avonds 360 graden uitzicht over het park en de skyline van 

Rotterdam. ‘s Nachts transformeert het Depot Boijmans Van Beuningen in een prachtig verlichte 

lampion die het hart van het Museumpark doet gloeien. 

Depot Boijmans Van Beuningen is het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld. Het depot 

staat naast Museum Boijmans Van Beuningen in Museumpark in Rotterdam. Bezoekers zien het 

resultaat van 173 jaar verzamelen. Meer dan 151.000 verzamelde kunstwerken opgeslagen bij elkaar, 



gerangschikt en gestructureerd in veertien depotruimten met vijf klimaten. Naast de objecten zijn alle 

werkzaamheden die komen kijken bij het beheer en onderhoud van een collectie te zien. 

In dit gebouw zijn ook de kunstwerken van o.a. de Rabobank en diverse multinationals 

ondergebracht. Deze zijn niet te bezichtigen.  

We hadden het geluk dat we na een koffiepauze nog tijd hadden om met een andere gids nog een 

unit te bezoeken. 

Spectaculair is de glazen vloer waar je over een glazen kunstwerk met caleidoscopische figuren heen 

kunt lopen. Voor diverse mensen was dit wel “een eng dingetje”.  

Dit museumdepot is natuurlijk nooit op 1 dag te bekijken daarom…. Als je nog eens op eigen houtje 

wilt gaan is het handig om via de site een app te downloaden waarop je bij zelfgekozen kunstwerken  

uitleg kunt krijgen. Neem dan ook je oortjes mee.  

Al met al een indrukwekkende dag die we afgesloten met een heerlijk etentje bij Restaurant Floor op 

het Schouwburgplein. Een aanrader.  

Lia Vriens.  


