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Museum Arnhem - Benthem Crouwel Architects

In mei 2022 opende het vernieuwde gebouw van Museum Arnhem op de vertrouwde

prominente locatie op de stuwwal voor publiek. Benthem Crouwel Architects ontwierp de

unieke nieuwe aanbouw en herstelde de oudbouw, waaronder de kenmerkende historische
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koepel. Grote aandachtstrekker is de nieuwe vleugel, die 15 meter uitsteekt over de stuwwal

waardoor bezoekers lijken te zweven boven de bomen.

Toelichting Benthem Crouwel Architects | Beeld Jannes Linders

Naast de bijzondere zwevende vleugel die ver uitkraagt boven de stuwwal en een publieke

brede trap die deze met de vernieuwde beeldentuin verbindt is ook de gevel een blikvanger.

De nieuwe vleugel is betegeld met 82.000 unieke, met de hand vervaardigde tegels. Het

bijzondere kleurverloop van de tegels op de gevel – van aardse tinten aan de walkant tot

ijsblauw aan de zijde richting de rivier, symboliseert de locatie van het museum op de door

een gletsjer ontstane stuwwal. De combinatie van deze natuurlijke kleuren met de vorm

zorgen ervoor dat het gebouw vloeiend overgaat in de natuur eromheen.
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Verbinding

De transformatie van het museum startte in 2017. Met de uitbreiding van de nieuwbouw is

ruim 1.100 m2 expositie- en publieksruimte gerealiseerd bovenop de 1.350 m2 in het

monument. Het museum beschikt nu over 1.935 m2 ‘state-of-the-art’ expositieruimtes. De

riante nieuwbouw heeft vijf nieuwe tentoonstellingszalen en twee publieksruimtes, die

onderling zijn verbonden, met een vanzelfsprekende routing. 

De monumentale koepel van Cornelis Outshoorn uit 1873, oorspronkelijk een herensociëteit,

kreeg zijn originele, ruimtelijke karakter terug en is het hart van het museum. In deze centrale

ontmoetingsplek zijn de entree, de winkel en het café gehuisvest. Op de bovenverdieping

van de koepel is een vrij toegankelijke activiteitenruimte gecreëerd, waar een doorlopend

programma wordt aangeboden door het museum. De koepel geeft voortaan ook toegang

tot de geheel vernieuwde beeldentuin. Deze ‘groene buitenzaal’ is vrij toegankelijk. 
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Publieke tribune

Een brede trap die het gebouw van oost naar west doorboort, verbindt de nieuwe vleugel

met de beeldentuin. Deze trap wijst de bezoeker op de bijzonderheden binnen in het

gebouw én geeft een prachtig venster op de rivier. De trap fungeert bovendien als tribune

voor het publiek, voor voorstellingen in de tuin.

Relatie met de natuur

Oud en nieuw worden in het vernieuwde geheel op verrassende wijze met elkaar verbonden

en het landschap speelt in de beleving van het museum een grote rol. Het gebouw en de

locatie, centraal in de stad maar toch midden in het groen, zorgen voor prachtige uitzichten

over de uiterwaarden en de Rijn.

De nieuwe tentoonstellingsruimten staan in dienst van de collectie en de wisselende

exposities. Deze rustige zalen met ononderbroken wanden worden afgewisseld met ruimtes

die juist open zijn en door middel van grote, doorlopende raampartijen een vrije blik bieden

op de natuur en de stad, waardoor de unieke ligging van het museum optimaal benut en

benadrukt wordt.
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