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Verplaatsbare 'De Paviljoens' verhuizen 
Van onze verslaggever 
Jeroen Pen 

AMERSFOORT De Paviljoens ver
huizen naar Amersfoort. De vijf 
expositieruimtes die hetvorig 
jaar gesloten museum De Pavil
joens inAlmere huisvestte, krij
gen een nieuwe eigenaar. De ge
meente verkoopt de verplaats
bare tentoonstellingsruimte voor 

-:: 50 duizend euro aan belegger en 
ontwikkelaar Schipper Bosch. Dat 
heeft het bedrijfbevestigd. 

Schipper Bosch brengt de iconische ge
bouwen onder in Amersfoort. Het ont
mantelen en verhuizen gaat naar ver
wachting 5 maanden duren. De kosten 
van de operatie bedragen minimaal 
een miljoen euro. 

De Paviljoens werden gebouwd in 
opdracht van de in februari overleden 
Belgische curator Jan Hoet.Architecten 
Paul Robbrecht en Hilde Daem ontwor
pen de expositieruimte voor de Docu
menta IX van 1992 in het Duitse Kassel. 
Hoetwilde meer schilderijen tentoon
stellen dan op dat moment mogelijk 

- was. Daarom liet hij tijdelijke gebou
wen ontwerpen. Pluspunt was dat ze 
achteraf verkocht konden worden. 

In Kassel stonden de doorzichtige 
containers in een park. De percelen 
werden door loopbruggen met elkaar 
verbonden. De Paviljoens rustten op 

De Paviljoens van het gelijknamige museum gaan van Almere (foto) naar Amersfoort. Foto Sa nne de Wilde 

twee meter hoge pal en, waardoor ze 
bezoekers het gevoel gaven van een 
zwevende tentoonstelling. Schilde
rijen van Luc Tuymans en Gerhard 
Richter hingen aan de muren. Toch wa
ren achteraf niet de geexposeerde 
kunstwerken, maar vooral de gebou
wen onderwerp van gesprek. 

Na de tentoonstellingprobeerde het 

Museum voor Hedendaagse Kunst 
Antwerpen tevergeefs de containers te 
kopen. Nog ongeveervijftig andere ge
gadigden meldden zich. De winnaar. 
van de bescheiden biedingsoorlogwas 
de gemeente AI mere. Voort,7 miljoen 
gulden kwamen de gebouwen naar AI
m ere Stad, waar in 1994 De Paviljoens 
opende. Wegens bezuinigingen sloot 

het museum voor hedendaagse kt,lnst 
in 2013. De gemeente verkocht de 
grond en wilde de gebouwen afstoten. 

Meer allure 
Erg groot was de interesse in het mo
biele museum niet. De gemeente Al
mere laat in een reactie weten dat vijf 
partijen zich voor De Paviljoens meld-

den, waarvan slechts twee een serieus 
bod uitbrachten. Schipper Bosch was 
uiteindelijk be reid het meest te beta
len. 

Op het Oliemolenkwartier, met on
der andere hetterrein van de Oude Pro
dentfabriek, is de ontwikkelaar bezig 
met De Nieuwe Stad. Bedrijven en be
woners moe ten Amersfoort meer al
lure verschaffen. Er zit al een restau
rant, een poppodium volgt spoedig. 
Eindverantwoordelijke BiilentYokus: 
'We huisvesten al vijftig bedrijven, 
waaronder een advocaat en een boten
bouwer.' Iedereen wordtgeacht sam en 
te werken; huurders moeten elkaar 
waar mogelijk versterken. 'De Pavil
joens zijn met hun loopbruggen een 
mooie metafoor voor wat we hier wil
len: samenwerken en verbondenheid.' 

In De Paviljoens komen onder an
dere een artist-in-residence, een plek 
waar kinderen van 6 tot 16 jaar in con
tact kunnen komen met kunst en we
tenschap, en een kinderdagverblijf. 
Waarschijnlijkgaat ook een van de ge
bouwen als woonruimte dienen. 

Met het demonteren, vervoeren en 
opbouwen van De Paviljoens zijn tot 
1 februari vijf medewerkers full time 
bezig. In oktober moet de eerste in 
Amersfoort staan. De gebouwen ver
voeren blijkt moeilijk. 'We halen ze 
straks hierheen met een dieplader', 
vertelt Yokus. 'Naast legendarisch en 
iconischzijn ze namelijkvooralgroot.' 




