Museum Arnhem

Monumentale koepel
van Museum Arnhem krijgt
open karakter terug
Museum Arnhem ondergaat een grondige verbouwing. Pieters heeft de
constructie ontworpen voor de aanpassingen in het bestaande monumentale
gebouw en voor de nieuwbouw die aan de westzijde van het bestaande
gebouw komt en over de stuwwal uitkraagt naar een spectaculair uitzicht over
de Rijn en richting Arnhem.

Beeld van het oorspronkelijke interieur van de koepel. (Personeel op de stand van Sipkes’ Jamfabriek
uit Haarlem op de bakkersbeurs in de Buitensocieteit in Arnhem, Nederland, 1911)
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Impressies van de constructie
van de nieuwbouw.
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De nieuwbouw aan de westzijde van het
bestaande gebouw krijgt een spectaculair
uitzicht over de Rijn en richting Arnhem.
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