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Museum Voorlinden, Wassenaar

Museum Voorlinden
Zelfs de technische ruimte verdient een vermelding in dit museum.
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SINDS 11 SEPTEMBER 2016 IS MUSEUM VOORLINDEN GEOPEND: HET NIEUWE,
PARTICULIERE, MUSEUM VOOR MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST MET DE COLLECTIE
HEDENDAAGSE KUNST VAN JOOP VAN CALDENBORGH. OM ZIJN OMVANGRIJKE COLLECTIE
NIET IN DE KELDERS VAN VERSCHILLENDE MUSEA TE LATEN BELANDEN BOUWDE HIJ EEN
EIGEN MUSEUM VOOR DEZE VERZAMELING.
In Wassenaar kocht hij een landgoed van veertig hectare waar in het oude landhuis het
museumrestaurant is gevestigd. Voor de kunstverzameling is op het terrein een
spiksplinternieuw gebouw neergezet waar de wensenlijst van Van Caldenborgh een belangrijke
focus had: geen knopjes, meters, thermostaten of stopcontacten, een apart gebouw voor de
technische installaties en een optimaal klimaat en licht. De regeling van het klimaat luistert
uitermate nauw. De luchtvochtigheid en temperatuur zijn voor het behoud van kwetsbare
kunstwerken van levensbelang. Vierentwintig uur per dag en onafhankelijk van het weer. Zowel
in een leeg museum als in een volle zaal. Kuijpers realiseerde de technische voorzieningen,
waaronder de geavanceerde verlichting, speciale klimaatinstallaties en de
gebouwautomatisering. Voor de luchtbehandelingskasten schakelde Kuijpers de experts van OC
Verhulst in.
Van Caldenborgh over de technische ruimte: “De technische ruimte is een belangrijk onderdeel
van het gebouw en moet net zo perfect worden afgewerkt als de rest. Als je simpelweg de buizen
recht legt, onnodige stickers verwijdert, zorgt dat het schoon, ergonomisch verstandig en
esthetisch gezien mooi is, dan heeft iedereen die daar later onderhoud pleegt er plezier van.”
Dit zie je ook terug aan de technische ruimte waar de zeven luchtbehandelingskasten verwerkt
zijn: strakke, net afgewerkte kasten, een prachtige afwerking van kanalen en aansluitingen en
enorm veel ruimte.
Studio38c heeft hier prachtige foto's geschoten in opdracht van Kuijpers. Bekijk ze hieronder:

Meer weten over het museum? Bezoek de website.
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