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Eerste fase verbouwing Museum Arnhem
afgerond
label: Architectuur
De benodigde sloopwerkzaamheden voor de verbouwing van Museum Arnhem zijn voltooid. Een bestaande
vleugel is afgebroken om plaats te maken voor een nieuw ontwerp van Benthem Crouwel Architects.
In 2016 ontwierp Benthem Crouwel Architects voor Museum Arnhem een nieuwe vleugel. De aanbouw zal
vijftien meter uitkragen over de stuwwal en geeft uitzicht over de uiterwaarden. Met de sloop van de bestaande
Eschauziervleugel zijn de werkzaamheden van start gegaan.
In het plan blijft de hoofdentree aan de Utrechtseweg behouden. Aan de binnentuin komt een tweede toegang. De
koepel vormt het nieuwe entreegebied, vanwaaruit de museumroute en horeca bereikbaar zijn.

Schematische plattegrond.

Openbaar balkon
De nieuwe vleugel biedt de mogelijkheid om zonder entreebewijs, vanuit de publieke beeldentuin via een trap, een
balkon te bereiken. Vanaf daar heeft de bezoeker hetzelfde uitzicht als vanuit het museum. Trap en plateau zijn
tevens als amfitheater te gebruiken.

Museum Arnhem door Benthem Crouwel Architects

Vertraging bouw
De verbouwing van het Museum Arnhem liep begin 2018 forse vertraging op. De gemeente had het project op 15
miljoen euro geraamd, maar geen enkele aannemer wilde de klus voor dat bedrag doen. De raad verhoogde het b
udget in november 2018 naar 23 miljoen. In juli 2019 werd Rots Bouw uit Aalten bereid gevonden het project uit
te voeren.
De verbouwing loopt vooralsnog geen vertraging op door de corona-maatregelen. Naar verwachting duren de
werkzaamheden tot eind 2021 en zal het museum begin 2022 weer openen.

Sloopwerkzaamheden.

Bekijk de overige inzendingen voor de renovatie
Museum Arnhem: Kraaijvanger, krft en Kokke

Nominaties uitbreiding Museum Arnhem bekend

Museum Arnhem: Happel Cornelisse Verhoeven en DRDH

Museum Arnhem: Cruz y Ortiz en Laura Alvarez Architecture
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