Volgend jaar is het in bedrijf, het Collectie
centrum Nederland. Dat is een gezamenlijk, nieuw
rijksdepot in Amersfoort. Op dit moment verhuizen
het Rijksmuseum, Paleis Het Loo, het Nederlands
Openluchtmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed er hun omvangrijke verzamelingen naartoe.
Hoe verloopt deze reuzeoperatie? dirk snoodijk
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In het Collectiecentrum Nederland hangt het paardentuig bij
het paardentuig, ongeacht uit welke rijksverzameling het komt

tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 4 2020

‘Z

Zonder onderscheid
In het depot bevinden de schilderijen zich bij
de schilderijen, de spiegels bij de spiegels en de
tekeningen bij de tekeningen, zonder onderscheid
te maken uit welke rijkscollectie ze komen. Dat

‘Toevallige
ontmoetingen
zullen ertoe
leiden dat er
frisse ideeën
ontstaan’
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o’n 23.000 serviezen, kolenkitten, historisch
tuingereedschap, een oude ladderwagen
met brandspuit’, somt verhuiscoördinator
Liesbeth Schotsman van Paleis Het Loo op.
‘75.000 schilderijen, beeldhouwwerken, meubels,
scheepsmodellen’, vult collega Froukje van der
Meulen van het Rijksmuseum aan. ‘177.000 karren,
sleeën, poppen in streekdracht, kraantjeskannen,
lampen, merklappen’, zegt Denise Frank van het
Nederlands Openluchtmuseum. ‘En 80.000 prenten,
tapijten, kasten, kunstinstallaties, kroonluchters en
nog veel meer’, besluit Alexandra van Kleef van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Momenteel
verhuizen de vier rijksorganisaties hun kunstwerken
en cultuurhistorisch belangwekkende voorwerpen
naar een nieuw, gezamenlijk depot.
Dit Collectiecentrum Nederland is de afgelopen tijd
in Amersfoort gebouwd. Exact midden in het land,
goed bereikbaar vanuit Apeldoorn voor Het Loo,
vanuit Amsterdam voor het Rijksmuseum en vanuit
Arnhem voor het Openluchtmuseum. De Rijksdienst
zetelt in Amersfoort zelf. Het depot opent halver
wege volgend jaar. Het lijkt op een van de vele grijze
dozen langs de snelweg, maar voor de opslag van
kunst is het een bijzonder gebouw. Het heeft alleen
installaties voor verwarming en ventilatie waar dat
strikt noodzakelijk is. Door de vloer niet te isoleren
heerst er het hele jaar door een constante tempe
ratuur van 12 tot 15 graden. Dat is perfect voor de
opgeslagen spullen. Zonnepanelen op het dak zor
gen voor de elektriciteit. Ook de opslag van warmte
en kou en de toiletten doortrekken met regenwater
maken het gebouw duurzaam en energieneutraal.
Er zijn bovendien twee ateliers voor restauratie en
onderzoek, een fotostudio en werkplekken voor de
dertig medewerkers van de vier organisaties.
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Het nieuwe depot staat aan de rand van Amersfoort, handig naast de snelweg

is handig bij het beheer en bijvoorbeeld voor het
uitlenen voor tentoonstellingen. Een streepjescode
vertelt wat er in welke verzameling zit. De vier grote
organisaties beheren elk een rijksverzameling op
het gebied van geschiedenis en kunst en waren toe
aan een nieuw depot. ‘Wij sloegen onze collectie op
acht verschillende locaties in Arnhem en Tiel op’,
vertelt Frank van het Openluchtmuseum. ‘De depots
van Het Loo waren verspreid over meer dan vijftig
kamertjes en zolders in het Paleis’, zegt Schotsman.
‘Het gebouw van de Rijksdienst in Rijswijk’, legt Van
Kleef uit, ‘was aan renovatie toe om aan de heden
daagse eisen van collectiebeheer te voldoen. Maar
dat zou kostbaar zijn en niet duurzaam te realiseren.’
‘Ons depot stond op een industrieterrein net buiten
Lelystad’, zegt Van der Meulen van het Rijksmuseum.
‘Dat was oorspronkelijk voor de Nederlandsche Bank
gebouwd, om de euro’s in op te slaan.’
De eerste plannen voor de samenwerking dateren uit
2011. ‘We hebben de koppen bij elkaar gestoken. Alle
uitgangspunten, wensen en eisen zijn nu samenge
komen in één gebouw. En dat resulteert in een van
de grootste gezamenlijke collectieverhuizingen die
ooit in Nederland plaatsgevonden hebben’, stelt
Schotsman. ‘Het is een enorme logistieke operatie,
die tot nu toe goed verloopt.’ Van der Meulen: ‘De
planningen van alle vier moeten precies op elkaar
aansluiten. Dat maakt dit waanzinnig complex. In
ons kantoortje hangt een spreuk: “Zoals verwacht
loopt alles anders.” Dat hebben we geweten. Totaal
onvoorzien waren uiteraard de coronamaatregelen.
Daar moesten we een nieuwe werkwijze voor beden
ken. Ik denk dat wij er over een tijdje met verwonde
ring op terug zullen kijken.’

Veel maatwerk
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Al die verschillende werken van beeldende en toe
gepaste kunst zorgen voor een bijzondere aanpak.
‘Er is veel maatwerk nodig’, vertelt Van Kleef. ‘Zo
beheert de Rijksdienst enorme schilderingen. Die
mag je alleen met een grote diameter van zo’n zestig
centimeter oprollen. De enige manier om deze rol
len te transporteren is op speciaal gemaakte houten
bokken.’ Frank van het Openluchtmuseum: ‘De
karren hebben we allemaal maatpakken aangemeten
en op soepel verrijdbare “hondjes” gezet. Hierdoor
Honderdduizenden cultuurhistorische voorwerpen worden verpakt
en vervoerd

hoeven ze niet meer op hun eigen wielen te rijden
en zijn ze makkelijker te verplaatsen.’ ‘Roemers,
bokalen en Venetiaanse glazen verhuizen we ieder
in een stevige doos, bekleed met schuim dat precies
op maat is gesneden’, geeft Van der Meulen van het
Rijksmuseum als voorbeeld.
De samenwerking leidt tot het delen van kosten
en van kennis. ‘Je kunt zo samen in één gebouw
gemakkelijk gebruikmaken van de expertise van je
collega’s van de andere drie organisaties’, zegt Frank.
‘Door in elkaars collectie te kijken kun je nieuwe
inzichten krijgen of anderszins geïnspireerd raken.’
Van der Meulen: ‘Daar kunnen interessante geza
menlijke onderzoeken uit voortkomen. Toevallige
ontmoetingen zullen ertoe leiden dat er frisse ideeën
ontstaan, die de grenzen van de gebruikelijke hokjes
overstijgen.’

Fikse klus
Het nieuwe depot is straks toegankelijk voor ten
toonstellingsmakers, onderzoekers, studenten, kun
stenaars en historici. De verhuiscoördinatoren en
tientallen medewerkers van de vier organisaties heb
ben er dan een fikse klus op zitten. ‘Het bedenken
van passende oplossingen is wat dit werk spannend
maakt’, bekent Alexandra van Kleef. ‘Elke dag puzzel
ik met de kunsttransporteurs hoe iets het beste kan
worden verpakt en vervoerd.’ Liesbeth Schotsman:
‘De verhuizing loopt soepel. En de samenwerking en
het delen van expertise vormen voor ons nu al een
grote verrijking.’
‘Hier hebben we jarenlang naartoe gewerkt’, zegt
Denise Frank, ‘en nu gaan alle puzzelstukjes aan
elkaar passen.’ ‘Voor mij persoonlijk is de verhui
zing de kers op de taart van vier jaar intensieve
voorbereiding’, vertelt Froukje van der Meulen. ‘De
samenwerking die straks in het Collectiecentrum
zo belangrijk is, heeft in die tijd al een stevige basis
gekregen. De combinatie van de vier collecties zal
een unieke staalkaart van de geschiedenis bieden.
Het is fantastisch dat er zo veel bijzonders onder één
dak te vinden is.’
Nadere informatie: Alexandra van Kleef, projectleider bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, a.van.kleef@
cultureelerfgoed.nl.

