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Inleiding 

Voor u ligt het resultaat van het onderzoek naar de 

cultuur- en bouwhistorische waarde van het gebouw waarin 

Naturalis Biodiversity Center is gehuisvest. Het onderzoek is 

uitgevoerd aan de faculteit Bouwkunde van de Technische 

Universiteit Eindhoven en richtte zich op de beschrijving 

en de waardestelling van het door architect Fons Verheijen 

ontworpen gebouw aan de Darwinweg 2 te Leiden. Het 

gebouw wordt in dit rapport Naturalis genoemd.

Voor dit onderzoek werd in 2013 opdracht gegeven 

naar aanleiding van de voorgenomen uitbreiding van het 

bestaande gebouw wegens de in 2010 ingezette fusie tussen 

Naturalis, het Zoölogisch Museum Amsterdam en het 

Nationaal Herbarium Nederland.[1] Hierdoor is meer ruimte 

nodig voor de huisvesting van de (nieuwe) medewerkers 

(aantal groeit van 130 naar 250) en voor de collectie die in 

een klap vergroot van 15 naar 37 miljoen objecten.[2] 

Om goed onderbouwd te kunnen spreken over de 

kwaliteiten van Naturalis is een bouwhistorisch onderzoek 

opgetuigd, dat erop gericht is om de waarden vast te 

stellen, waarmee rekening moet worden gehouden bij een 

eventuele aanpassing van het gebouw. 

Naturalis is gevestigd aan de kruising van de 

Plesmanlaan en de Darwinlaan op het Bio Science Park in 

Leiden, nabij Leiden Centraal Station (fig. 1,2). Wat daar 

[1]  Naturalis (2012) NCB Naturalis heeft een nieuwe naam: Naturalis 

Biodiversity Center [online] via http://www.naturalis.nl/nl/over-ons/pers/

persberichten/2012/ncb-naturalis-heeft-een-nieuwe-naam-naturalis-

biodiversity-center/ bezocht op 06 dec. 2013 

[2]   Naturalis (2012) Voorbereiding nieuwbouw NCB Naturalis van 

start [online] via http://www.naturalis.nl/nl/over-ons/pers/

persberichten/2012/voorbereiding-nieuwbouw-ncb-naturalis-van-start/ 

bezocht op 06 dec. 2013

ontstond is een ensemble van volumes, bestaande uit 

een door Fons Verheijen ontworpen nieuwbouw, die met 

een loopbrug verbonden is aan het 17eeeuwse Pesthuis. 

Deze waardestelling betreft de nieuwbouw die werd 

opgeleverd in 1997 en als museum geopend in 1998. Het 

voormalig Pesthuis is een rijksmonument, gebouwd in de 

periode 1659-62 (fig.3).[3] Het is geen onderdeel van deze 

waardestelling, anders dan als relationeel onderdeel van 

het in 1997 opgeleverde gebouwencomplex. In een eerder 

stadium is aan dit gebouw een afzonderlijke waardestellende 

studie gewijd.[4] In de periode 1987-1989, voorafgaand aan 

de integratie met Naturalis, werd het casco gerestaureerd.[5] 

Nadien is het Pesthuis geschikt gemaakt voor zijn functie 

in het ruimtelijke verband van Naturalis onder leiding van 

restauratiearchitect Flip Robers. Deze restauratie valt buiten 

de opgave van deze waardestelling en dat geldt ook voor 

het door Gunnar Daan ontworpen interieur. Naturalis is 

voornemens om het Pesthuiscomplex af te stoten zodra het 

bestaande huurcontract dit toelaat. 

[3]   Rijksdienst Cultureel Erfgoed (2013) Monumentenregister : Pesthuis, 

Pesthuislaan 7, 2333 BA te Leiden; Monumentnummer 25439 [online] 

via http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php 

bezocht op 06 dec. 2013 

[4]  Hennis, J. H. (1986) Bouwhistorische documentatie en waardebepaling: 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie Raamsteeg 2-2a Leiden. 

Rijksgebouwendienst.

[5]   Door architectenbureau Bob C. van Beek B.V., inmiddels Götz & Van 

Beek (GVB) architecten 

Verantwoording

Om de kwaliteiten van Naturalis bloot te leggen wordt 

het complex in dit rapport, op basis van de richtlijnen 

bouwhistorisch onderzoek van de Rijksgebouwendienst 

(RGD),[6] op drie verschillende schaalniveaus bevraagd: dat 

van het ensemble, het object en het element. Per schaalniveau 

worden de waarden opgetekend en toegekend; aan het 

slot worden ze integraal in stelling gebracht. Aan de kunst 

van Naturalis is een aparte paragraaf gewijd. Bovendien 

wordt aan het slot, voorafgaand aan de samenvattende 

waardestelling, het fenomeen van het natuurhistorisch 

museum in meer algemene, architectuurkritische zin belicht 

en in verband gebracht met de ambities van de voor 

Naturalis verantwoordelijke architect: Fons Verheijen. De 

conclusies van dit essay zijn mede functioneel geweest voor 

de formulering van de uiteindelijke waardestelling. 

Het rapport is opgedeeld in drie delen:

DEEL I voorziet in een introductie op het onderzoek en 

het doel ervan. 

DEEL II bevat de beschrijving en deelwaardestellingen, 

en het bestaat uit 3 onderdelen: A, B en C . 

Onderdeel A gaat in op de ontstaans- en 

gebruiksgeschiedenis van Naturalis

Onderdeel B is de catalogus van Naturalis op drie 

schaalniveaus (ensemble, object, element). Hierbij wordt 

steeds per niveau een beschrijving gegeven aan de hand 

van beeld en tekst, maar ook een interpretatie ervan in 

de vorm van een deelwaardestelling. Hoewel gebouw en 

[6]   Hendriks, L. en J.v.d. Hoeven (2009) Richtlijnen bouwhistorisch 

onderzoek, 2e ed. Utrecht: Rijksgebouwendienst
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omgeving niet los van elkaar te zien zijn, is er in het kader 

van volgordelijkheid voor gekozen om eerst de stedenbouw 

en vervolgens het gebouw te behandelen. Met stedenbouw 

wordt gedoeld op de directe context van het gebouw en 

de stedenbouwkundige positie van het Naturalis-ensemble. 

Het objectniveau betreft concept, ontwerp en uitvoering. 

De wisselwerking tussen beide schaalniveaus is sterk. In 

de beschrijving van de totstandkoming van het gebouw 

zijn ze allebei aanwezig. Bij elementen worden aparte 

onderdelen van het gebouw benoemd zoals constructie 

en materialisering. Daarnaast wordt op de kunst apart 

ingegaan. 

Onderdeel C voorziet in het bovengenoemde essay als 

een introductie op het historische en theoretisch perspectief 

van het natuurhistorische museum. Ook op basis hiervan 

wordt uitspraak gedaan over de waarden. 

DEEL III bevat tot slot de conclusie en de overkoepelende 

waardestelling. 

Doel

Het primaire doel van dit onderzoek is het leveren 

van een wetenschappelijk onderbouwde waardestelling 

die bijdraagt aan de discussie over de waarden van 

het gebouw aan de Darwinweg 2 te Leiden: Naturalis. 

Hiervoor zijn archiefstudie (Archief Rijksgebouwendienst; 

Archief Beeld en geluid), literatuurstudie, interviews, 

architectuurhistorisch onderzoek en ruimtelijke- en 

beeldanalyse ingezet. De resultaten vormen een kader voor 

het onderzoeken van mogelijkheden voor aanpassingen. 

Deze waardestelling maakt eventuele discussies over de 

waarden van het ontwerp op een inhoudelijk verantwoorde 

manier mogelijk. 

Gegevens

Opdrachtgever en eigenaar: 

Stichting Naturalis Biodiversity Center

Onderzoekers TU/e: 

Loes Veldpaus MSc. 

Prof. dr. Bernard Colenbrander

Kevin Claus MSc. 

Externe expertise kunst: 

drs. Govert Grosfeld

Inhoudelijk adviseur en klankbord: 

Prof. Dr. em. E.R.M. Taverne

Adres: 

Darwinweg 2, 2333 CR Leiden

Kadastrale aanduiding: 

LEIDEN, Sectie: X, Perceel: 4049 (fig.1)

BVO: 25.764 m2 

Start nieuwbouw: oktober 1995

Oplevering nieuwbouw: april 1997

Ingebruikname als museum: begin 1998
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Figuur 02: luchtFoto met centraal het huidige naturalis Biodiversity center (rood) 
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Aan de hand van gegevens uit het 

Rijksgebouwendienstarchief en Archief Beeld en geluid, 

literatuurstudie, deskresearch en interviews, wordt hier de 

geschiedenis van het gebouw beschreven, waarin sinds de 

oplevering het museum Naturalis is gevestigd. 

Achtereenvolgens komen de huisvestingsgeschiedenis, 

de wensen voor het nieuwe museum en de context van 

de projectontwikkeling aan bod. Het verhaal begint met 

de vestigingsgeschiedenis: de plannen tot herhuisvesting 

van het museum om te komen tot een locatie voor een 

permanente expositie, iets wat het Rijksmuseum van 

Natuurlijke Historie tot dan toe niet had. Vervolgens wordt 

de opgave voor het nieuwe museum toegelicht aan de 

hand van het programma van eisen. Daarna wordt nog 

ingegaan op de publiek-private samenwerkingsconstructie 

waarbinnen het museum tot stand komt en de rollen en 

opvattingen die de verschillende partijen daarbinnen 

hebben. 

Nadat deze randvoorwaardenscheppende context 

geschetst is, wordt ingegaan op het ontwerpproces, de 

gemaakte keuzes en de totstandkoming van het ontwerp. 

Daarbij wordt de ontwikkeling van het stedenbouwkundige, 

het architectonische en het technische concept blootgelegd. 

Waar daar aanleiding voor is, wordt een korte 

concluderende paragraaf toegevoegd met een toegespitste 

samenvatting van het voorgaande.

A Gebouw- en gebruiksgeschiedenis
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Figuur 03: Pesthuis en directe omgeving. heyt Pesthuis is hier in geBruiK door het nederlandse leger en waPenmuseum “ generaal hoeFer”
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nog tot 1838 onuitgepakt bleef. Ondanks het structurele 

ruimtegebrek, kreeg Temminck het in de periode dat hij 

directeur was (1820-1858) voor elkaar om het RMNH te 

laten uitgroeien tot een wetenschappelijke instelling van 

wereldformaat.

Toen Hermann Schlegel na de dood van Temminck het 

directoraat aanvaardde, werden al gauw ideeën geopperd 

voor een geheel nieuw gebouw. Na bij de dood van 

Schlegel (1884) zat het Museum echter nog steeds in het 

Hof van Zessen. In 1878 was wel de geologische collectie 

afgescheiden en kwam er een apart Rijksmuseum van 

Geologie en Mineralogie (RGM). Beide musea bleven in 

eerste instantie in Hof van Zessen gehuisvest, uitgebreid met 

een belendend koetshuis voor het geologisch materiaal. De 

geologietak betrok in 1893, onder druk van Fredericus Anna 

Jentink (de opvolger van Schlegel), een eigen onderkomen 

met vaste expositieruimte aan de Garenmarkt (Van der 

Werffpark). Halverwege de 20e eeuw verhuisde het RGM 

overigens opnieuw, naar het voormalige Heilige Geest (of 

Armen) Wees- en kinderhuis in Leiden aan de Hooglandse 

Kerkgracht (nr.4 fig.7).[11] 

Ondertussen zat het RMNH nog immer in het Hof van 

Zessen en was de wens tot nieuwbouw niet verdwenen. 

Bij de discussie over hoe de nieuwbouw voor het RMNH 

opgezet moest worden, speelde de verhouding tussen 

collectie en presentatie - tussen wetenschap en publiek - 

[11]   Brongersma, L.D. (1978) Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie in 

Scripta Geologica  Vol.48 pp.37-96  [online] via http://www.repository.

naturalis.nl/record/317542; De Groot, G.E. (1978) Rijksmuseum van 

Geologie en Mineralogie 1878-1978 : a retrospect in: Scripta Geologica 

Vol.48 pp. 3-25[online] via http://www.repository.naturalis.nl/

record/317444

Een nieuw museum: 
huisvestingsgeschiedenis en locatie keuze

Het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (RMNH) is 

op 9 augustus 1820 gesticht als nationaal museum, op het 

moment dat Koning Willem I het besluit tot de stichting van 

’s Rijks Museum van Natuurlijke Historie tekende. Er waren 

twee afdelingen: Zoölogie en Geologie & Mineralogie. 

Reeds in de 17e en18e eeuw was de eerste collectie 

bijeengebracht in de vorm van een verbazingwekkend 

groot aantal particuliere natuurhistorische verzamelingen, 

de zg. ‘rariteitkamers’ of ‘naturaliën kabinetten’, gevuld 

met naturalia uit verre streken - zoals schelpen, opgezette 

dieren, en edelstenen. Collecties werden aangelegd 

door particulieren, universiteiten en wetenschappelijke 

verenigingen.[7]

Bij de stichting van het RMNH voegden drie bestaande 

zoölogische collecties zich samen: de verzameling van de 

Universiteit van Leiden (inclusief het van Prins Willem V 

afkomstige Kabinet des Stadhouders), ’s Lands Kabinet van 

Natuurlijke Historie (het voormalig Cabinet du Roi) en de 

collectie van Coenraad Jacob Temminck. Temminck werd – 

in ruil voor zijn collectie – ook de eerste directeur van het 

nieuwe museum.[8] 

‘s Rijks Museum van Natuurlijke Historie’ blijft 

de officiële naam van het Museum tot januari 1931, 

[7]   Holthuis, L. B. (1995) Rijksmuseum van Natuurlijke Historie: 

1820 - 1958. Nationaal Natuurhistorisch Museum; Naturalis (2013) 

Geschiedenis van NaturalisVan naturalia tot Naturalis [online] via http://

www.naturalis.nl/nl/over-ons/organisatie/geschiedenis-van-naturalis/ 

bezocht 06 dec. 2013; Alexander, E.P. en Mary Alexander (2007) 

Museums in Motion: An Introduction to the History and Functions of 

Museums Rowman Altamira 

[8]   Holthuis (1995) ; Leeuw, Frits de (1998) Twee eeuwen actief met de 

natuur in: Spijkerman, Patrick (1998) Naturalis. Rijksgebouwen 010. 

Rotterdam: Uitgeverij 010

dan verdwijnt de ‘s. In 1989 vindt na een fusie een 

meer ingrijpende naamswijziging plaats: Nationaal 

Natuurhistorisch Museum (NNM). Met de opening van het 

nieuwe museum in 1998 wordt daar de meer pakkende 

‘roep’ naam Naturalis aan toegevoegd. In 2010 vindt 

wederom een fusie plaats en verandert de naam opnieuw. 

Het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis 

(NCB Naturalis) wordt opgericht, maar ook deze naam is 

tijdelijk. Sinds 2012 wordt de naam Naturalis Biodiversity 

Center (NBC) gevoerd.[9] Deze stadia worden hierna, met 

de nadruk op hun huisvestingsgeschiedenis, een voor een 

doorgelopen.

‘s Rijks Museum van Natuurlijke Historie[10] 

Toen het RMNH in 1820 werd gesticht, kreeg het 

onderdak in het zogenaamde ‘Hof van Zessen’ (fig.4a), een 

pand aan de Rapenburg te Leiden waar op dat moment – 

en nog steeds – ‘s Rijks Museum van Oudheden (RMO) 

huisvestte. Het RMNH moest het Hof van Zessen dus 

delen met het RMO en ook met het zg. Physisch Kabinet 

(‘een precieus kabinet van machines en instrumenten’). 

Directeur Temminck klaagde derhalve sinds de oprichting 

over ruimtegebrek en er werd voortdurend gewerkt aan 

uitbreiding en verbetering van het gebouw. Hoewel het 

Museum bij zijn oprichting in 1820 de gehele collectie 

Temminck verkreeg, werd deze pas in 1830 volledig naar 

het Museum in Leiden overgebracht waar een groot deel 

[9]   Holthuis (1995); Naturalis (2012) Naturalis nieuwe stijl [online] via http://

www.naturalis.nl/nl/over-ons/jaarverslagen/2012/naturalis-nieuwe-stijl/  

bezocht op 06 dec. 2013

[10]   Deze paragraaf is, tenzij anders vermeld, geschreven op basis van 

Holthuis (1995) en Hennis (1986)
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Figuur 04d: voorstel museumcomPlex raamsteeg J.v. loKhorst, 1899

 Figuur 04B: schetsen van JentinK ca. 1898 

 Figuur 04c: Plan du musée national d’histoire naturelle selon JentinK, 1900Figuur 04a: hoF van zessen, leiden (ca. 1895) 
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een grote rol. In de tijd van Temminck en Schlegel werden 

museumpreparaten in natuurlijke houdingen opgezet en 

voor het publiek tentoongesteld. Dit nam veel ruimte in 

beslag en het tentoonstellen van het materiaal bracht ook 

grote lichtschade met zich mee (o.a. door kleurverlies) 

waardoor de collecties veel van hun esthetische en 

wetenschappelijke waarde verloren. Temminck drong er al 

op aan in ieder geval een deel van de collectie niet tentoon 

te stellen en in het donker te bewaren. Schlegel stond er 

echter op dat alle vogels en zoogdieren opgezet werden 

want hij vond dat het publiek het recht had de gehele 

collectie te kunnen zien. 

Na de dood van Schlegel werd de noodzaak voor een 

nieuw gebouw eindelijk van hogerhand erkend en was de 

kwestie in behandeling bij de regering. Toen Jentink in 1884 

tot directeur werd benoemd ging vrijwel alle aandacht uit 

naar een nieuw gebouw. Er was in 1877 reeds een commissie 

van onderzoek ingesteld: de “commissie Verheijen”. Deze 

deed onderzoek naar musea voor natuurlijke historie in 

Europa om de ideale opzet en ook technische aspecten in 

kaart te brengen. In 1892 wordt dan daadwerkelijk actie 

ondernomen. Jentink vat het probleem fijntjes samen: 

‘Terwijl in de laatste tien jaren de regeeringen van Engeland, 

Frankrijk, Duitschland en Oostenrijk om kleinere staten of 

steden zelfs niet te noemen, de noodzakelijkheid hebben 

ingezien om de Natuurhistorische schatten op afdoende 

wijze tegen ondergang te beschermen en prachtige en 

uitgestrekte nieuwe zoölogische Musea hebben gebouwd, 

moeten de schatten die Nederland op dat gebied bezit nog 

steeds bewaard worden in een oud, vochtig en onpraktisch 

ingericht gebouw, of liever aaneenschakeling van huizen. 

En zoo moeten collecties bewaard worden, die verre staan 

boven alle andere van dien aard, mogelijk met uitzondering 

van het British Museum!”[12] In navolging van de hiervoor 

genoemde musea ging Jentink ook over op de modernere 

methoden van prepareren en opslag. Voor hem was een 

wetenschappelijk zoölogisch museum geen ‘rarekiekkast’, 

maar een archief ter documentatie en een studiecollectie. 

Dit had invloed op de bouw van het nieuwe museum aan 

de Raamsteeg, dat gedeeltelijke geïnspireerd is op het toen 

juist gereedgekomen gebouw van het Rijksarchief; beide 

gebouwen werden ontworpen door architect Jacobus van 

Lokhorst (1844-1906). 

Jentink’s idee van een ideaal museum legde hij vast in 

een voordracht voor het 6e Internationale Zoölogen Congres 

in Bern 1904 (fig.4b,c)[13]. Dit idee werd door Lokhorst min 

of meer overgenomen (fig.4d). In 1905 kwam volgens 

plan het eerste deel van het Museumgebouw tussen 

Raamsteeg en Van der Werffpark gereed. Het werd direct 

betrokken door de conservatoren. In de zomer van 1912 

kwam de rest van het nieuwe gebouw gereed en in 1915 

bevond al het materiaal zich in het nieuwe gebouw. Het 

pand omvatte de werkruimten voor de wetenschappelijke, 

technische en administratieve staf, alsook ruimtes waar 

de gehele wetenschappelijke collectie veilig, ruim en 

overzichtelijk opgeborgen kon worden. Ongeveer 90% van 

het aanwezige materiaal werd nu brandvrij, in het donker 

en zo stofvrij mogelijk bewaard. De geplande bouw van een 

tentoonstellingsgebouw bleef echter uit wegens financiële 

[12]   Jentink op citaat Holthuis (1995) pp. 75

[13]   Renske Langebeek (2011)‘L’aménagement des collections d’Histoire 

naturelle aux XIIIe et XIXe siècles’, La Lettre de l”OCIM (134) Revue.org.

tekorten

Toen in 1934 prof. dr. Hilbrand Boschma directeur werd, 

veranderde er veel en maakte het museum qua personeel 

en productie een flinke groei door, na in de periode ervoor 

flink te zijn gekrompen. Wat ook Boschma, mede daardoor, 

echter niet lukte, was het uitbreiden van de Raamsteeg met 

een tentoonstellingsruimte. Sterker nog, een klein zaaltje dat 

dienst deed als tentoonstellingsruimte werd, nadat enkele 

objecten waren ontvreemd, voor het publiek gesloten om 

plaats te maken voor werkruimtes en meer ruimte voor de 

groeiende bibliotheek (1957). Het door het Rijk in 1936 

aangekochte voormalig gymnasium, dat naast het museum 

gelegen was, kwam door verschillende omstandigheden 

pas in 1975 geheel ter beschikking van het museum. Het 

museum omvat dan een cluster van gebouwen op het 

Van der Werffpark, omzoomd door de Garenmarkt, de 

Raamsteeg (nr. 2 fig.5a,b) en de Doezastraat. 

Naar een nieuw museum: het Nationaal 
Natuurhistorische Museum[14] 

In 1976 had de rijksoverheid (ministerie van Cultuur, 

Recreatie en Maatschappelijk Werk) de nota Naar een 

nieuw Museumbeleid opgesteld. Deze integrale rijksvisie 

op het museumbeleid presenteert het museum als 

instrument voor welzijnsbeleid. Bij de actualisering van dit 

beleid in de nota ‘Museumbeleid’, verschenen onder het 

ministerie van Wetenschap, Volksgezondheid en Cultuur 

in 1985, wordt voor de sector natuurhistorische musea 

de wens geformuleerd om een permanente Nationale 

[14]   Deze paragraaf is, tenzij anders vermeld, geschreven op basis van en 

Holthuis (1995) en Hennis (1986) 
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Figuur 06: raamsteeg 2, interieur (1990-01)Foto door: duKKer, g.J. (BeeldBanK rce)Figuur 05: voormalig geBouw riJKsmuseum van natuurliJKe historie, raamsteeg 2, leiden
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natuurhistorische presentatie.[17] 

Door de fusie beschikt het NNM op dat moment al over 

zes gebouwen in de Leidse binnenstad (fig.7). Het Pesthuis 

wordt als zevende gebouw aan de verzameling toegevoegd 

(fig.3) en moet gaan functioneren als de locatie voor het 

museum. 

Raamsteegcomplex/Van der Werffpark, bestaande uit:

1 Garenmarkt 1b 

2 Raamsteeg 2 

3 Doezastraat 2 

Het voormalig Rijksmuseum voor Geologie en 

Mineralogie 

4 Hooglandse Kerkgracht 

Tijdelijke extra ruimte t.b.v. opslag en werkruimte 

5 Vreewijkstraat 12b opslag- en werkruimten (sinds 

2003 appartementencomplex)

6 Herengracht 36-38: voormalig wolpakhuis. De 

begane grond was lange tijd in gebruik als depot door 

Naturalis (in 2010 werd het gekraakt, inmiddels zit er een 

ontwerpbureau in).

Het is echter meteen al duidelijk dat de beschikbare 

ruimte in het Pesthuis niet voldoende zou zijn om alle 

museale functies te huisvesten[18], daarom wordt in 1988 

door de RGD (Rijksgebouwendienst) een tweetal opdrachten 

[17]  Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1986) Vergaderjaar 

1985-1986 Rijksbegroting voor het jaar 1986, 19200. Hoofdstuk XVI 

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur nr. 137, VERSLAG 

VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 31 juli 1986 bijlage I 

BIJLAGE 1 brief “Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal” door L.C.Brinkman, Rijswijk, dd.23 juni 1986

[18]   Voorstel Nationale Natuurhistorische Presentatie (NNP) Leiden maart 

1985, RGD Archief BEH 0710234

uitgezet om mogelijkheden van extra ruimte te verkennen. 

De ene opdracht, ingegeven door een politieke uitspraak 

van Minister Brinkman om in ieder geval alle publieke 

functies rondom het Pesthuis te organiseren, werd verstrekt 

aan architect C.F.M. Sarlemijn in samenwerking met 

interieurarchitecten Kho Liang Ie Associates.[19] Dit ontwerp 

stelt het Pesthuis als museumgebouw centraal (fig.8). De 

andere opdracht ging naar Verheijen (fig.9) en zijn bureau 

Verheijen, Heuer, De Haan bv. Dit betreft een verkenning 

van de mogelijkheid om het “Raamsteegkomplex” naast het 

Pesthuis als tweede NNM locatie te gebruiken. Verheijen 

verkent verschillende opties maar komt tot de conclusie 

dat niet hergebruik van de Raamsteeg maar nieuwbouw in 

de buurt van het Pesthuis de meest duurzame optie zou 

zijn in verband met de ongeschiktheid van de bestaande 

panden ten aanzien van geldende eisen m.b.t. kantoor-, 

laboratorium- en depotfuncties en daarmee samenhangend 

inefficiënt gebruik en hoge exploitatiekosten.[20] 

Een spreiding van de verschillende onderdelen zou niet 

alleen duur en inefficiënt zijn, het zou ook een definitieve 

scheiding tussen presentatie en wetenschap betekenen. 

Tot dan was het NNM voornamelijk een wetenschappelijk 

instituut, met een omvangrijke collectie. Omdat er 

uiteindelijk nooit geld was voor een tentoonstellingsgebouw 

bij de Raamsteeg, waren er slechts af en toe kleine interne 

of reizende tentoonstellingen. Wellicht speelt dit ook een rol 

[19]   Masterplan Sarlemijn september 1988, RGD Archief BRbm Objecten 

B37; Brief aan Rijksbouwmeester Rijnboutt dd. 21 september 1990, RGD 

Archief BEH 0710236

[20]   Verheijen, Heuer, De Haan (1988) Masterplan Rijksmusea van 

Natuurlijke Historie en Geologie en Mineralogie 12 juli RGD Archief 

1988RBM0300051 (BRbm Objecten B40)

Natuurhistorische Presentatie (NNP) in te richten. Want nog 

steeds ontbreekt een permanente nationale tentoonstelling 

voor de gehele sector op nationaal niveau. Zowel uit 

Amsterdam als uit Leiden komt een voorstel voor het 

optuigen van een NNP. De Universiteit van Amsterdam 

wil graag dat een dergelijke presentatie in Amsterdam 

wordt gevestigd. Het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 

en het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie,  het 

Rijksherbarium en de Hortus Botanicus der Rijksuniversiteit 

werken samen juist een voorstel uit om de NNP een thuis 

te geven in Leiden.[15] Het Leidse consortium komt voort 

uit het (her)-fuseren van het RMG en het RMNH in 1984. 

In 1989 gaat het gezamenlijke instituut verder onder de 

naam Nationaal Natuurhistorische Museum (NNM). Met 

deze fusie wordt de noodzaak van een definitief en groter 

onderkomen extra urgent.[16] 

Er wordt gewikt en gewogen tussen Leiden en 

Amsterdam, en uiteindelijk komt de minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur Elco Brinkman, die dan 

overigens zelf in Leiden woont, in 1986 tot de conclusie 

dat het Rijksmonumentale Pesthuis te Leiden de beste 

locatie is voor deze langverwachte permanente nationale 

[15]   Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2005) Bewaren om 

teweeg te brengen: museale strategie, OCW, Den Haag; Ministerie 

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1985) Nota Museumbeleid, 

Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1984-1985 19066 nr.2

[16]   Programma van Eisen (PvE) Nationaal Natuurhistorisch Museum (NNM) 

9 juli 1990 BEH 0710236; De Leeuw (1998)
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Figuur 07: Kaart van locaties geBouwen nnm

Figuur 08: ontwerP c.F.m. sarlemiJn uit 1988

Figuur 09: ontwerP Fons verheiJen uit 1988
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bij de ommezwaai in de opvatting rondom de geografische 

scheiding van de verschillende functies.[21] Zowel bij het 

ministerie van WVC, als bij de RGD, en het NNM groeit 

het verlangen naar één complex op één locatie, waar alle 

taken, dus depot, museum en wetenschap, gecombineerd 

kunnen worden. 

De opdracht verandert dan ook. De opgave is nu om 

een bundeling tot stand te brengen van alle functies in 

en rondom het Pesthuis: zowel de expositie, als het depot 

als de kantoor- en onderzoeksfaciliteiten. Omdat het idee 

van Verheijen het dichtst bij deze vernieuwde opgave 

komt volgens de Rijksbouwmeester, krijgt hij de opdracht 

om eraan door te werken – en met succes, want het 

complex komt daadwerkelijk van de grond. Het Nationaal 

Natuurhistorisch Museum Naturalis van de hand van 

Architect Verheijen wordt op 7 april 1998 officieel door 

Koningin Beatrix geopend. [22]

Naturalis Biodiversity Center
In 2010 fuseert het Nationaal Natuurhistorisch Museum 

opnieuw, nu met het Zoölogisch Museum Amsterdam en het 

Nationaal Herbarium Nederland. Het aantal medewerkers 

en de omvang van de collectie groeien daarmee flink. 

Daarop wordt besloten dat extra ruimte nodig is naast het 

[21]   Brief aan Rijksbouwmeester RGD Archief BEH 0710236; PvE 

NNM 9 juli 1990 RGD Archief BEH 0710236; Ontwikkelings- en 

samenwerkingsovereenkomst ten behoeven van het NNM getekend op 

2 september 1992 Bijlage 1.1 Haalbaarheidsstudie voor het Nationaal 

Natuurhistorisch Museum te Leiden 09 juli 1990, RGD ArchiefBEH 

0710238

[22]   Brief aan Rijksbouwmeester Rijnboutt dd 21 september 1990 RGD 

Archief BEH 0710236 

huidige museum en in 2012 wordt een prijsvraag voor een 

Europese aanbesteding uitgeschreven. Deze wordt in 2013 

gewonnen door een bouwteam bestaande uit Neutelings 

Riedijk Architecten, Aronsohn Constructies, Bureau 

Huisman en Van Muijen en Ingenieursbureau DGMR.
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Figuur 10B: relatieschema van te onderscheiden ruimteliJKe onderdelenFiguur 10a: schema van te onderscheiden ruimteliJKe onderdelen 
van het geBouw

Figuur 11: schets van te onderscheiden ruimteliJKe onderdelen
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Een nieuw museum: een nieuw 
programma van eisen

Als aan het eind van de jaren tachtig wordt besloten 

dat er een nieuw museum komt, starten de voorbereidingen 

meteen. Het NNM schetst in een beleidsdocument de 

contouren van een Museum Nieuwe Stijl,[23] dat als een 

eerste programma van eisen gaat functioneren. Verheijen 

ontwerpt bij dit programma een eerste beeld (fig. pp 43-48) 

waarbij het volledige NNM in en rondom het Pesthuis wordt 

gesitueerd, het is een schematisch voorstelling. Er wordt 

een programmatische opdeling gemaakt in gebouwdelen 

voor collecties en onderzoek in een nieuw deel en de 

tentoonstelling in het Pesthuis.[24] Maar met deze opzet 

moet, door de beperkte afmetingen, toch nog een deel van 

de collectie en de kantoren op de Raamsteeg blijven. 

Dat wordt gezien als een te dure en qua bedrijfsvoering 

suboptimale oplossing. Begin 1990 wordt deze verdeling 

over de twee overgebleven locaties (Pesthuis en Raamsteeg) 

dan ook verworpen en er wordt een nieuw Programma van 

Eisen (PvE) geformuleerd.[25] Alles en iedereen moet op een 

en dezelfde locatie samenkomen. Het nieuwe PvE doet geen 

uitspraak over een bouwlocatie, maar wel wordt gesteld 

dat (her)gebruik van Pesthuis een randvoorwaarde is. Het 

logische gevolg is dat het nieuw te bouwen deel van het 

complex zich zal bevinden in de nabijheid van het Pesthuis. 

Een permanente museale functie voor het Pesthuis, zoals in 

[23]   Nationaal Natuurhistorisch Museum (1989) Contouren van het Nationaal 

Natuurhistorisch Museum, Leiden juni 1989, Brochure in samenwerking 

met Verheijen 

[24]   Verheijen, Heuer, De Haan Masterplan NationaalNatuurhistorisch 

Instituut Leiden januari 1989, RGD Archief RBM0300052 (BRbm 

Objecten B38) 

[25]   PvE NNM 17 april 1990 RGD Archief BEH 0710235; PvE NNM 9 juli 

1990 RGD Archief BEH 0710236 

de eerste plannen van Verheijen wordt geschetst, is vanaf 

dat moment echter uitgesloten vanwege de klimatologisch 

slecht beheersbare omstandigheden. 

In het PvE worden de volgende hoofdtaken van het 

NNM benoemd: 

Collectiebeheer; 

Wetenschappelijk Onderzoek; 

Tentoonstelling & Educatie; 

en het Verlenen van Diensten. 

Daarvoor worden de volgende ruimtelijke onderdelen 

onderscheiden (Fig10-12): dienstruimten, depotruimte, 

publieksruimte, informatieruimten en een Centrum voor 

Landelijke museale ondersteuning. Met behulp van een 

relatieschema en schetsen wordt nader toegelicht hoe een 

en ander zich tot elkaar verhoudt. De scheiding tussen 

bijzondere (museale & depot) en generieke (kantoor) 

functies en tussen bedrijfsruimtes (depot & dienst) en 

publieksruimte (publiek en informatie) bestaat nog 

immer, maar de sterke stedenbouwkundige scheiding 

wordt losgelaten. De verbinding tussen publieks- en 

bedrijfsruimten moet een gefilterd karakter krijgen, zodat 

er wat veiligheid betreft een scheiding is zonder dat deze 

een belemmering vormt voor de bedrijfsvoering.[26] 

De uitstraling: duurzaam
De gewenste uitstraling wordt beschreven als een oase 

in een omgeving met een groot aantal utiliteitsgebouwen 

[26]   Ontwikkelings- en samenwerkingsovereenkomst ten behoeven van het 

NNM getekend op 2 september 1992 Bijlage 1.1 Haalbaarheidsstudie 

voor het Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden 09 juli 1990, 

RGD Archief BEH 0710238

en een ‘onmenselijke schaal en onnatuurlijk karakter’.[27] Het 

Pesthuis kan daarvoor relatief eenvoudig worden ingezet 

aldus de opstellers van het PvE, en de nieuwbouw moet 

een vergelijkbare architectonische kwaliteit krijgen. Ook is 

het belangrijk dat het een milieuvriendelijk gebouw wordt. 

E wordt nadruk gelegd op het belang van een, zowel intern 

als extern, duurzame uitstraling om het groene karakter 

van het museum te benadrukken. Daarnaast wordt gesteld 

dat exposities en architectuur logisch op elkaar aan kunnen 

sluiten door gebruik van natuurlijke materialen en door 

museale voorwerpen een rol te geven in de architectuur. 

Uitgangspunt: flexibiliteit
Er moet dus een generiek en een bijzonder deel komen 

en beide delen moeten min of meer los van elkaar kunnen 

functioneren. Voor het bijzondere deel is een belangrijke 

wens dat het - ondanks de specifieke eisen die het met zich 

mee brengt - zo flexibel mogelijk kan worden benut. Dit 

omdat de verwachting is dat zowel de wetenschappelijke als 

de klantgerichte taken voortdurend zullen blijven wijzigen. 

Dat bleek niet altijd gemakkelijk want er was een heel 

aantal ‘vreemde’ functies, waarvoor geen standaarden 

bestonden, laat staan een toekomstbeeld. Zo moest er 

bijvoorbeeld een werk- en transporthal komen waar grote 

dieren kunnen worden binnengebracht. Denk hierbij aan 

een aangespoelde potvis die daar ontleed moet worden, en 

vervolgens ook nog naar andere verdiepingen getakeld.[28] 

Het generieke deel bestaat uit kantoren en labs die 

[27]   PvE NNM 17 april 1990 RGD Archief BEH 0710235; PvE NNM 9 juli 

1990 RGD Archief BEH 0710236 

[28]   PvE NNM 9 juli 1990 pp 71;81-92 RGD Archief BEH 0710236 
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Figuur 12: mammoet sKelet
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inwisselbaar moeten zijn. Deze kantoren dienen in principe 

ook apart (van het museum) verhuurbaar te zijn. 

De ruimtelijke eisen ten aanzien van de expositieruimtes 

zijn al vrij snel in het proces specifiek geformuleerd. 

Van de ruimtelijke opzet wordt een duidelijk overzicht 

gegeven: er komen twee grote overzichtstentoonstellingen 

(een inleiding en het basisverhaal) en een vijftal actuele 

tijdelijke tentoonstellingen, waarvoor ook al thematische 

hoofdlijnen en subthema’s zijn opgesteld door een team 

binnen het NNM. De tentoonstellingsruimte voor de vaste 

tentoonstelling moet dan liefst één grote ruimte zijn, van 

ruim 3000m2 en tenminste zes meter hoog.[29] Tevens 

moet er rekening gehouden worden met enkele objecten 

zoals een mammoet en een model van een dinosauriër, 

maar ook een walvisschedel van 5.2 x 2.75 x 2.2 meter en 

een opgezette giraffe van bijna vijf meter hoog. Voor de 

tijdelijke toonstellingen wordt gedacht aan kleinere ruimtes, 

van ongeveer 250 m2, met ruimte voor het thema en ruimte 

voor het uitwerken van de maatschappelijke implicaties van 

dit thema, eventueel in samenwerking met externe partners 

(sponsors). 

Daarnaast zijn er zeer specifieke eisen betreft ‘de 

techniek’. Voor zowel de tentoonstellingsruimten als 

het depot en de technische werkplaatsen en laboratoria 

gelden zeer strikte regels ten aanzien van klimaat 

(luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen), 

veiligheid, verlichting (sterkte en UV) en soms zelfs voor 

materialisering en inrichting in verband met het behoud 

[29]    PvE NNM 9 juli 1990 pp 93RGD Archief BEH 0710236 

van, en onderzoek naar, de collectie.[30] Voor het ontwerp 

van het museum houdt dit bijvoorbeeld in dat eigenlijk 

nergens direct zonlicht mag komen. Voor het depot geldt 

dat de gehele toren zo geconditioneerd moet worden dat 

de temperatuurschommeling nooit groter is dan 1°C en 

ook de luchtvochtigheid mag weinig afwijken. Wat betreft 

depot is de vraag dus voornamelijk technisch. Het depot 

heeft ook een flinke omvang. In het eerste PvE wordt al 

om 6000 vierkante meter depot ruimte gevraagd, tijdens 

het ontwerpproces stijgen de gevraagde vierkante meters 

nog, ze verdubbelen zelfs, maar uiteindelijk wordt 8.400m2 

gerealiseerd.[31] De voorgeschreven condities in het museum 

zijn iets minder zwaar dan die voor het depot. Maar de 

principiële keuze om niet of nauwelijks met vitrines te 

werken, maakt dat ook voor de museumruimtes zware 

klimatologische randvoorwaarden noodzakelijk zijn.

[30]    PvE NNM 9 juli 1990 pp 86 RGD Archief BEH 0710236; Interview Wim 

van der Weiden dd.30 juli 2013 te Leiden. 

[31]   Verslag van de vergadering van de overleggroep Nieuwbouw d.d. 

23/08/1993;14/10/1994RGD Archief RGDPRO109675; Kerngegevens 

NNM RGD Archief RGDPRO109714
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Figuur 13: Plan maBon / hoogstad van tilBurg architecten. toevoeging: as, Pesthuis en PoortgeBouw in rood
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Een nieuw museum: een nieuwe 
financieringsvorm 

Naast het programma van eisen heeft ook de 

financieringsvorm een sterke invloed op de wijze waarop 

het nieuwe museum uiteindelijk vorm krijgt. Het NNM 

wordt ontwikkeld met geld van een externe financier en is 

te beschouwen als een vroege versie van de moderne PPS, 

een Publiek - Private Samenwerkingsconstructie. Dergelijke 

zakelijke constructies raken op dat moment in zwang in 

Nederland. In dit geval is de samenwerking gebaseerd op 

een afspraak die niet alleen op het bouwen betrekking 

heeft, maar ook op het onderhoud van het te realiseren 

project. 

De context: beleid 
De historie van de ‘moderne’ PPS in Nederland start 

rond 1986 als het Kabinet Lubbers II het op de agenda 

zet en ook de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening in 

voorbereiding is.[32] Het rijksbeleid wijzigt en gemeentes 

krijgen meer ruimte voor eigen beleidsontwikkeling, waarna 

ze ook duidelijker dan voorheen een verantwoordelijkheid 

gaan ervaren voor wat hun identiteit is en nog zou kunnen 

worden. Ook eerder waren private partijen al wel betrokken 

bij stadsontwikkeling, maar dan vanuit de historische 

binding met de stad, zoals Philips met Eindhoven. Zodra de 

eigen stedelijke identiteit verderop in de twintigste eeuw 

expliciet in het beleid te voorschijn komt, ontstaat een 

sterke ‘city branding’ cultuur en gaan gemeentes opzoek 

[32]   Hof, G.J.J. van den (2006) PPS in de polder: De betekenis van 

publiekprivate samenwerking voor de borging van duurzame 

ruimtelijke kwaliteit op Vinex-locaties, Proefschrift Universiteit Utrecht; 

Kabinetsformatie 1986 Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 555, 

nr. 3 

naar de realisatie van hoogwaardige, liefst multifunctionele 

en vaak binnenstedelijke projecten. Private partijen blijken 

in staat de financiering te regelen en de formule van de 

moderne PPS ontstaat. Opmerkelijk is dat vaak financiers 

aangetrokken worden, die geen directe binding hebben 

met de stad of het te ontwikkelen gebied. De nadruk ligt 

nadrukkelijk op investeren en daarmee een zo hoog mogelijk 

rendement behalen. [33] In eerste instantie wordt de PPS 

vooral gebruikt bij infrastructurele projecten en stedelijke 

vernieuwing, zoals ook het stationsplan voor Leiden.

In Leiden wordt van gemeentewege de wens 

uitgesproken om de centrumvoorziening te versterken door 

het draagvlak van binnenstad en aangrenzende gebieden 

op te waarderen. Hierin speelt het stationsgebied een grote 

rol. Er wordt op dat moment gewerkt aan een structuurplan 

voor de gemeente Leiden (1995) en een bestemmingsplan 

voor het gebied Station/Leeuwenhoek.[34] Het uitgangspunt 

van het structuurplan, en als onderdeel daarvan ook het 

stationsplan, is de idee van een dubbelstad: een zeezijde 

en een centrumzijde. Dit moet worden aangezet door 

het gebied rondom het station, inclusief de zeezijde, 

van een aangenamer verblijfsklimaat te voorzien, met 

[33]   Boor, W. S. van der. (1991) Stedebouw in samenwerking: een onderzoek 

naar de grondslagen voor publiek-private samenwerking in de 

stedebouw. Samsom H.D. Tjeenk Willink: Alphen a/d Rijn

[34]   Van Gulick, R. J. F. en Dienst Bouwen en Wonen (1995) Boomgaard van 

kennis: structuurplan van Leiden : beeld van de gewenste ruimtelijke 

ontwikkeling van de gemeente Leiden. Gemeente Leiden, dienst Bouwen 

en Wonen; Bestemmingsplan Leeuwenhoek Station 1992 Vastgesteld 29 

juni 1993, Goedgekeurd 22 februari 1995, Onherroepelijk09-10-1995 

zoals vermeld in het nieuwe (ontwerp) bestemmingsplan Leiden Bio 

Science Park en station IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00089-0201  

[online] via http://ruimtelijkeplannen.nl/ bezocht op 16 aug. 2013 

kantoren, en publieke en commerciële functies en met 

een verkeerstechnische oplossing die verschillende 

vervoersstromen beter bedient.[35] 

Deze gebiedsontwikkeling rondom het station – het 

Stationsplan - zou worden opgezet in een PPS. Het plan 

werd als competitie uitgezet en ontwikkelaar Mabon werd 

daarop in 1989 geselecteerd als projectontwikkelaar voor 

het gebied door de gemeente Leiden.[36] Aansluitend daarop 

werd ook besloten om Mabon als partij in de PPS voor het 

NNM te betrekken, met als doel een goede integratie van 

het NNM in het stedenbouwkundige plan. Aldus ontstond 

een ingewikkeld spel. 

Voor de realisatie van het Stationsplan wordt 

samengewerkt door NS, de gemeente Leiden, 

busmaatschappij NZH en het AZL, met als doel om de 

vraag uit te zetten bij een aantal gebiedsontwikkelaars. 

Om vervolgens met een gezamenlijk plan op te trekken 

naar een financier. Aan drie ontwikkelaars wordt gevraagd 

met een plan te komen. Uiteindelijk krijgt ontwikkelaar 

Mabon, in samenwerking met Articon (in infrastructuur 

gespecialiseerd) ingenieursbureau van de NS en Hoogstad 

Van Tilburg Architecten, de opdracht (fig.13). Het Mabon-

consortium is namelijk het enige consortium dat een plan 

op tafel legt met een sluitende exploitatie.[37]  

[35]   Bosma, K (red.) (1990), Verleidelijk stadsbeeld. Ontwerpen voor 

stedelijke vernieuwing, Rotterdam: NAi Uitgevers pp63-65; Van Nood, 

R. en Eveline Idema (1995) Leiden Centraal in volle gang; gezamenlijke 

inzet beloond door rijk in: Bouw jg.50 no. 1 januari pp. 46-48 

[36]   Brief Mabon 18 maart 1991 inzake PPS-NNM bijlage 1 bij Rapport 

Publiek-Private Samenwerking Nationaal Natuurhistorisch 

Museum Leiden, Januari 1992 Bijlage 1.2 bij de ontwikkelings- en 

samenwerkingsovereenkomst RGD Archief BEH 0710238

[37]   Van Nood en Idema (1995) 
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Figuur 14a: samenwerKing tiJdens ontwiKKelingsFase PPs Figuur 14a: samenwerKing tiJdens uitvoeringsFase PPs
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Begin jaren negentig worden ook de specifieke gebouwen, 

gelokaliseerd in het stationsgebied, in de PPS opgenomen. 

Dat past in een bredere trend. Het Meerjarenprogramma 

Projekten Rijkshuisvesting (MPR 1991-1995) wordt opgezet 

en het Ministerie van Justitie en de Rijksgebouwendienst 

tuigen een omvangrijk PPS georiënteerd bouwprogramma 

op, het zogenaamde JR-120 programma, specifiek voor de 

huisvesting van justitiële diensten (rechterlijke organisatie, 

jeugdbescherming en delinquentenzorg).[38] Hiermee wordt 

veel PPS-ervaring opgedaan.[39]  Daarbij opereert de RGD 

vanuit een nieuw beleid, waarin ze van een bouwdienst een 

huisvestingsdienst wordt. De uitgangspunten van dit beleid 

zijn: flexibele huisvesting, alternatieve financiering, prestatie 

specificaties en toekomstgericht ontwikkelen. Binnen het 

MPR wordt ook voor het NNM een PPS-constructie in de 

lease- of huursfeer beoogd, “waarbij WVC, de gemeente 

Leiden, een projectontwikkelaar, een belegger en de RGD 

betrokken zijn, in het Pesthuis in Leiden het Nationaal 

Natuurhistorisch Museum te realiseren.[40] De ontwikkeling 

van het NNM, binnen de context van het Stationsplan en 

te midden van het MPR en het JR-120 programma, kon 

eigenlijk niet om een PPS financiering heen. 

[38]   JR staat voor de samenwerking tussen het Ministerie van Justitie en de 

Rijksgebouwendienst, 120 voor de 120 miljoen gulden die vanaf 1994 

structureel op de begroting van de Rijksgebouwendienst beschikbaar 

zouden komen voor dit project.

[39]   26 385 Huisvesting justitiële diensten Tweede Kamer, vergaderjaar 

1998–1999, 26 385, nrs. 1–2; Rapport over uitvoering van het JR-120 

programma, en daarbinnen het CAP’96 programma - Huisvesting 

justitiële diensten [online] via http://www.parlementairemonitor.

nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi3ahd3zajzz bezocht 06 dec. 2013

[40]   Meerjarenprogramma Projekten Rijkshuisvesting 1991-1995 Tweede 

Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 809, nrs. 1-2 pp.50

Op basis van de door het NNM geschetste contouren 

voor het nieuwe museum[41] en in samenhang met de 

ontwikkeling rondom het stationsgebied Leiden, onderzocht 

de projectgroep Haalbaarheidsonderzoek NNM (RGD, 

NNM, Mabon en VCW) de haalbaarheid en meerwaarde 

van een publiek private samenwerking voor het NNM.[42] 

Het rapport is positief ten aanzien van PPS en stelt dat de 

meerwaarde ervan is gelegen in drie punten: de kortere, 

voor het museum zeer gewenste termijn waarop het plan 

zou kunnen worden uitgevoerd, de beperkte huurderslasten 

voor de RGD en een maximale afstemming op de nieuwe 

plannen in de directe omgeving.[43] 

PPS: randvoorwaarden
Het is duidelijk dat men de PPS graag wil; de PPS-

haalbaarheidsstudie begint dan ook met de stelling dat 

gelet op de ervaring, de PPS-formule ruimschoots geslaagd 

genoemd kan worden.[44] Ook gedurende het proces lijken de 

partijen positief gestemd.[45] De PPS-constructie stelt echter 

ook ruimtelijke, functionele en financiële randvoorwaarden 

aan het project. 

De financiële kaders zijn krap, wat niet wegneemt dat 

het in absolute cijfers een kostbaar gebouw wordt. De totale 

[41]   Nationaal Natuurhistorisch Museum (1989) Contouren van het 

Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden juni 1989, Brochure in 

samenwerking met Verheijen 

[42]   Ontwikkelings- en samenwerkingsovereenkomst ten behoeven van het 

NNM getekend op 2 september 1992 Bijlage 1.1 Haalbaarheidsstudie 

voor het Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden 09 juli 1990, 

RGD Archief BEH 0710238

[43]   als noot 42 

[44]   als noot 42

[45]   als noot 42

investeringskosten zijn ruim 87 miljoen gulden en daar 

komt nog eens 38 miljoen gulden bij voor de inrichting.[46] 

Ondanks het feit dat het museum bij oplevering het 

duurste na de oorlog in Nederland gebouwde museum 

is, benoemt toenmalig directeur Wim van der Weiden het 

project als ‘sociale museumbouw’. Telkens was er te weinig 

geld en hij trachtte gedurende het proces steeds extra 

middelen te verwerven voor gebouw en vooral ook voor de 

tentoonstellingen.[47] Dat blijkt ook uit de stukken, in 1990 

wordt voor bouwkosten nog uitgegaan van 64,5 miljoen 

en in 1993 ligt dat al op ruim 85 miljoen.[48] Dit vraagt ook 

om een innovatieve houding van architect en adviseurs. 

Ze moesten zoeken naar nieuwe oplossingen om toch 

te kunnen voldoen aan alle eisen, bijvoorbeeld de zware 

klimatologische eisen. 

Uit de financieringscontext komen ook functionele 

karakteristieken voort. Door de toevoeging van secundaire 

functies wordt het museumprogramma steeds meer 

hybride, naar het fameuze voorbeeld van het Centre 

Pompidou in Parijs dat aan het eind van de jaren zeventig 

werd geopend.[49] Tegen de tijd dat Naturalis wordt 

gebouwd, is het al niet meer dan normaal dat een museum 

ook een gift-shop heeft en een restaurant, een bibliotheek, 

[46]   projectinformatie NNM RGD 1995 kerngegevens; uitvoeringsplan NNM 

nov.1995 RGD Archief RGDPRO 109714

[47]    Interview Wim van der Weiden dd.30 juli 2013 te Leiden.

[48]   Ontwikkelings- en samenwerkingsovereenkomst ten behoeven van het 

NNM getekend op 2 september 1992 Bijlage 1.1,1.2 en 2. RGD Archief 

BEH 0710238

[49]   Davidts, Wouter (2003) Museumarchitectuur van Centre Pompidou tot 

Tate Modern : verschuivingen in het artistieke begrip van openbaarheid 

en hun impact op het programma van het museum voor hedendaagse 

kunst. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen, Gent.
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of zelfs een concert- of filmzaal. Om de integratie in de 

stationsomgeving functioneel en financieel zo stevig 

mogelijk te maken moet de horecavoorziening vervolgens 

los van het museum opengesteld kunnen worden voor de 

werknemers van omliggende bedrijven en instellingen. Het 

Pesthuis wordt hiervoor direct gesuggereerd als locatie 

vanwege de ‘huiskamerfunctie’ die het voor de omgeving 

kan vervullen. Hetzelfde geldt voor een congrescentrum, 

dat ook te gebruiken moet zijn door externe partijen.[50]  

Een andere functionele eis is dat de onderzoeks- en 

depotgedeelten, in tegenstelling tot het museale deel, 

een bedrijfsmatig karakter krijgen. Dit leidt tot een 

functionele scheiding tussen de twee delen. De arm die 

de vier kwadranten omvat, ook wel ‘de banaan’ genoemd, 

kreeg daarom een generieke kantoorindeling met een 

‘verlengingsoptie’ ten noorden van het museum in de vorm 

van extra commerciële ruimte, te ontwikkelen door Mabon 

zelf, op eigen risico.[51] De functionele scheiding tussen 

bijzonder en generiek werd ook in andere PPS projecten 

regelmatig toegepast, bijvoorbeeld in het JR-120 project.[52] 

In een interview speculeert toenmalig Rijksbouwmeester 

[50]   Rapport Publiek-Private Samenwerking Nationaal Natuurhistorisch 

Museum Leiden, januari 1992 Bijlage 1.2 RGD Archief BEH 0710238 / 

RGDPRO 109718 

[51]   Rapport Publiek-Private Samenwerking Nationaal Natuurhistorisch 

Museum Leiden, januari 1992 Bijlage 1.2 RGD Archief BEH 0710238 

/ RGDPRO 109718; Dat extra kantoorpand, het Darwinhouse, werd 

in 2001 daadwerkelijk opgeleverd en inmiddels heeft Naturalis het 

aangekocht.

[52]   Interview Leo Hendrix en Henk de Haan (Rijksgebouwendienst) dd. 3 

september 2013 ; Interview Rijnbout (voormalig Rijksbouwmeester) d.d. 

16 september 2013 Amsterdam; Interview Nora van Klingeren (Project 

manager huisvesting Naturalis 1998-2010) 9 oktober 2013 Utrecht

Rijnboutt, dat met de PPS voor een aantal bijzondere 

functies (bijvoorbeeld museum, rechtbank, ministeries) 

een nieuw type lijkt te ontstaan: de invloed van de markt 

dwong een compartimentering af, die overigens ook als een 

modernistisch anachronisme kan worden gekenschetst.[53] 

Met de in het ontwerp vastgelegde functiescheiding 

kunnen de kantoorruimtes worden aangeboden voor een 

commerciële ontwikkeling van het grotere achterliggende 

gebied (Bio Science Park). In de toekomst kan eventuele extra 

ruimtebehoefte daar worden opgevangen en bijvoorbeeld 

als ‘overruimte’ aan de markt worden verhuurd.[54] In de 

prestatiespecificaties wordt gesteld dat de bouwlagen 

als cellenkantoor/kantoorlandschap indeelbaar moeten 

zijn.[55] Het is onduidelijk of dit enkel het kantoorgedeelte 

betreft of ook het museumdeel. Koster (FD) meent dat 

het laatste het geval is en stelt dat de “draagconstructie 

van de expositieruimten zodanig ontworpen is dat dit deel 

van Naturalis in de toekomst - al dan niet na afsplitsing 

van de kantoorvleugel - eventueel een compleet nieuwe 

indeling en/of bestemming kan krijgen”.[56] Het zou 

kunnen. Niettemin ligt de nadruk, zoals gebruikelijk bij 

PPS-projecten, op de flexibiliteit van het kantoordeel; dit 

[53]   Boekraad, Cees en Tom Maas (1993) Het grote Rijksbouwmeester 

interview in AB Architectuur en bouwen, jg. 9 vol.9, pp 38-47; Interview 

Rijnbout d.d. 16 september 2013 Amsterdam 

[54]   Prestatie Specificaties NNM Leiden d.d. 03-04.1992 bijlage 2 bij 

Ontwikkelings- en samenwerkingsovereenkomst ten behoeven van het 

NNM getekend op 2 september 1992 BEH 0710238; 

[55]   Uitvoeringsplan NNM te Leiden 9 november 1995, RGD Archief 

RGDPRO109714

[56]   Koster E. (1998) Naturalis toekomstgerichte huisvesting voor een 

bijzondere collectie in: Het Financieele Dagblad25 april 1998

wordt ook in verschillende interviews bevestigd.[57] Hoe dan 

ook heeft deze flexibiliteit invloed op de architectuur. De 

ruimtes moesten zo zakelijk en functioneel mogelijk zijn 

en een standaardkwaliteit bieden om de vrijheid van de 

toekomstige gebruiker te waarborgen. Daarbij werd een 

gebruiksperspectief van 25 jaar aangehouden.[58] 

Rollen en verantwoordelijkheden binnen PPS
De bij deze PPS betrokken partners zijn de RGD, de 

gemeente leiden, Mabon en het NNM. De gemeente Leiden 

zorgt voor de afstemming van de plannen voor het museum 

en voor de toekomstige stedenbouwkundige context. 

Het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

(WVC, later OCW) en het Ministerie Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Mileubeheer (VROM) worden 

vertegenwoordigd door de Rijksgebouwendienst (RGD). 

De taak van de RGD is om het ontwerp en de uitvoering 

te toetsen op ruimtelijke en functionele kwaliteit, mede 

namens de nog aan te zoeken belegger. Die toetsing gebeurt 

door middel van prestatie-specificaties[59] en de RGD kreeg 

hiermee een sterk sturende rol in het proces, vooral waar het 

de omgang met het bestaande gebouw betrof.[60] Hoewel de 

RGD in eerste instantie wel Verheijen als architect aanwijst, 

ligt het opdrachtgeverschap binnen het consortium bij 

Mabon. Mabon BV is de projectontwikkelaar en het is de 

[57]   Interview Hendrix de Haan; Interview Rijnbout 

[58]   Ontwikkelings- en samenwerkingsovereenkomst ten behoeven van het 

NNM getekend op 2 september 1992 RGD Archief BEH 0710238

[59]   Prestatie Specificaties NNM Leiden d.d. 03-04.1992 bijlage 2 bij 

Ontwikkelings- en samenwerkingsovereenkomst ten behoeven van het 

NNM getekend op 2 september 1992 BEH 0710238; 

[60]   Interview Rijnboutt
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vastgoedtak van de Hollandse Beton Groep (HBG), de latere 

hoofdaannemer. Als projectontwikkelaar heeft Mabon 

de verplichting om een masterplan te vervaardigen en 

architectenbureau Verheijen, Heuer, De Haan daarvoor in 

te schakelen. Ook voert Mabon projectmanagement. Over 

de keuze van de belegger heeft de RGD het uiteindelijke 

beslisrecht.[61] 

Projectontwikkelaar Badine BV wordt als de 

belegger gekozen. In 1993 wordt met deze partij een 

raamovereenkomst gesloten inzake de financiering van 

onder andere het NNM. De raamovereenkomst waarbinnen 

het NNM valt, wordt afgesloten door de RGD. Opmerkelijk 

is dat binnen deze overeenkomst ook de financiering van 

een viertal Penitentiaire Inrichting uit het JR120 programma 

wordt geregeld.[62] De daadwerkelijke koopovereenkomst 

wordt afgesloten met Hulotte BV; speciaal voor de 

raamovereenkomst door Badine BV opgericht. De financier 

achter Badine is de FGH-Bank.[63] 

Aldus ontstaat een werkverband dat zich als een dicht web 

voordoet. Om de constructie nog ingewikkelder te maken, 

[61]   Ontwikkelings- en samenwerkingsovereenkomst ten behoeven van 

het NNM getekend op 2 september 1992 Bijlage 2 aanvullende 

overeenkomst inzake PPS-NNM november 1991,RGD Archief BEH 

0710238

[62]   Uitvoeringsplan NNM te Leiden 20 oktober 1995, RGD Archief BEH 

0710242

[63]   Uitvoeringsplan NNM te Leiden 9 november 1995, RGD Archief 

RGDPRO109714 pp2; Ontwikkelings- en samenwerkingsovereenkomst 

ten behoeven van het NNM getekend op 2 september 1992 Bijlage 1.1 

Haalbaarheidsstudie voor het Nationaal Natuurhistorisch Museum te 

Leiden 09 juli 1990, RGD Archief BEH 0710238; Eerder was Acronado 

Management Services bv betrokken als belegger, ze hebben zich echter 

in 1991 teruggetrokken 

verzelfstandigt tijdens het bouwproces het NNM (1995) in 

het kader van de Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten 

(1993). In een beheersovereenkomst wordt geregeld dat de 

collecties eigendom van de Staat blijven.[64] Voor gebruik 

en eigendom van de gebouwen moet echter een oplossing 

gevonden worden. De financieringsconstructie compliceert 

de eigendomsconstructie en vooral de onderhoudsafspraken 

na oplevering. Op het moment van oplevering is het 

Pesthuis eigendom van de RGD. Badine is als belegger niet 

alleen financier maar ook verhuurder van de nieuwbouw 

en de RGD huurt het pand van Badine. Het NNM wordt 

als zelfstandige organisatie onderhuurder en gebruiker 

en huurt beide panden van de RGD (fig.14a,14b).[65] Deze 

constructie levert al snel veel problemen op.[66] De collectie 

mag dan eigendom van de staat zijn, ze bevindt zich in 

een gebouw dat wordt beheerd door het verzelfstandigde 

NNM. Echter, elke investering in optimalisering van het 

gebouw, bijvoorbeeld m.b.t. de inregeling van het klimaat, 

moet met de financier worden besproken en bevochten. 

Het overleg loopt over zo veel schijven dat men zo snel 

mogelijk van de situatie af wil. Bovendien ontstaan in de 

[64]   Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (1993)Wet 

verzelfstandiging rijksmuseale diensten [online] via http://wetten.

overheid.nl/BWBR0006030/geldigheidsdatum_21-10-2013 bezocht 06 

dec. 2013 

[65]   Uitvoeringsplan NNM te Leiden 9 november 1995, RGD Archief 

RGDPRO109714 pp.11

[66]   Zie ook Reformatorisch Dagblad (1998) “Zaak dient voor zes 

kantonrechters Projectontwikkelaars eisen huur van Rijk” [online ]

via http://www.refdag.nl/oud/bin/981203bin05.html en Kamerstuk 

26245 nr. 107b [online] via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

dossier/26245/kst-19981999-26245-107b?resultIndex=1&sorttype=1&

sortorder=4 (beide bezocht 06 dec. 2013)

loop van 1996 tussen de Rijksgebouwendienst en Badine 

BV in toenemende mate problemen. Op het moment dat 

de RGD niet lang na de oplevering geld overhoudt op haar 

begroting, koopt men het pand direct terug van Badine.[67] 

Vanaf dat moment is de RGD eigenaar[68] en Naturalis de 

hoofdgebruiker en huurder.

[67]   Interview Nora Van Klingeren

[68]  RGD Gebouwencatalogus Nummer 100890G01 
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Figuur 15a: Boven: woningen doelengeBied, Fase 2 delFt ; 15B onder: woonmall alexandrium rotterdam Figuur 15c: Boven, Kantoor achmea leiden; 15d onder: the wall utrecht



33

Fons Verheijen, Architect 
Als Architect heeft Verheijen geen directe rol in de PPS. 

Hij krijgt de opdracht tot een masterplan voor een museum 

al via de RGD nog voordat de PPS-constructie rond is en 

wordt later door Mabon ingehuurd om het daadwerkelijke 

ontwerp te maken. Na het sluiten van de ontwikkelings- 

en samenwerkingsovereenkomst functioneert hij als 

voorzitter van het ontwerp/bouwteam, dat rapporteert 

aan het projectteam bestaande uit Mabon, RGD en NNM. 

Verheijen’s houding in het proces, en de invloed daarvan op 

de architectuur worden hierna toegelicht. 

Verheijen als museumarchitect 
Verheijen zoekt naar een functioneel-zakelijke maar 

wel beeldende architectuur en wordt naar eigen zeggen 

geïnspireerd door de voormannen van het Nieuwe Bouwen. 

Ook voelt hij zich thuis bij internationaal bekende architecten 

als Renzo Piano en Jean Nouvel. In de Nederlandse context 

komt hij in de buurt van de meer pragmatische architecten 

als Carel Weeber, echter zonder diens intellectuele 

scherpte. Verheijen beredeneert vanuit zowel de context 

als vanuit de functie en de techniek en werkt daarom per 

definitie niet met een vooropgezet beeld, zoals ook te 

zien in de verschillende projecten (Fig 15a,15b).[69] Toch 

zijn er wel formele kenmerken te herkennen in het werk 

van Verheijen. Hij zoekt naar een sobere hoofdvorm, die 

een expressief uiterlijk kan krijgen door zoveel mogelijk 

constructieve elementen naar buiten te halen. Verheijen 

verdiende zijn sporen met name in de woningbouw, met 

[69]   Ten Cate, Gerda (2002) Cayennepeper: Fons Verheijen architect. Leiden: 

Verheijen

zijn zoektocht naar industriële productiemethoden en het 

testen en toepassen van technisch innovatieve oplossingen 

en nieuwe materiaaltoepassingen.[70] Het detail is zeer 

belangrijk, in combinatie met heldere plattegronden en 

ontwerp wat goed uit te leggen is. Schoonheid komt voort 

uit het functionele; techniek is daarvoor een middel. [71] 

In zijn inaugurele rede (2002) stelt hij: “Een wereld met 

alléén flamboyante en, als het slecht uitgevoerd wordt, 

pretentievolle ‘kijk-mij-eens’ architectuur zou gruwelijk 

zijn. Het primaat zou moeten liggen bij de stedenbouw, die 

beschrijft waar (beperkt) het bijzondere en waar (veel) het 

gewone moet komen. Er is behoefte aan sobere, wellicht 

saaie (of beter: bescheiden) architectuur. Er is behoefte 

aan het gewone, het eenvoudige. Maar die kan in al zijn 

bescheidenheid van hoge architectonische waarde zijn. 

Er zou een eer ingelegd moeten worden bescheiden 

maar hoogstaande architectuur te maken en daarin het 

vakmanschap te tonen. […] We moeten op zoek gaan 

naar hoogstaande bescheiden architectuur. De sleutel 

zal zeker liggen in de bouwtechnische uitwerking: goede 

materiaalkeuze, productietechnieken en de stille verfijning 

van de detaillering.”[72]

Het flamboyante staat Verheijen tegen. En dat juist in 

een periode dat musea steeds vaker gebouwd worden door 

[70]   Hekkema, H. en Visser, T.(1984) Fons Verheijen: interview in: Contour 

kwartaalblad Stichting IASLVol. Dec. Nr 4 Groningen: Stichting 

Informatie Architectuur, Stedebouw en Landschapsarchitectuur; Ten 

Cate (2002); Zwinkels, Cees (1985) Fons Verheijen en zijn streven naar 

beeldende architectuur in de Architect juni, v.16, no.6 pp 62-69 

[71]  Ten Cate (2002) pp 69 

[72]   Verheijen, Fons (2002) Het schijnbaar onmogelijke en omgaan met de 

twijfel. Inaugurele rede Technische Universiteit Delft. DUP Satellite

starchitects, maar ook steeds sterker geassocieerd worden 

met die ontwerper.[73] Zo spreekt men over Piano & Rogers’ 

Pompidou, over Gehry’s Bilbao, of Rossi’s Bonnefanten. 

“Musea worden behandeld als portretten. Een portret 

geschilderd door Rubens is in eerste instantie een portret 

ván Rubens, en dan pas van een of andere jonkvrouw.”[74] 

Met deze internationale hype rondom museumbouw 

ontstaat een strijd tussen collectie en gebouw die Verheijen 

juist heeft willen mijden. Met Naturalis heeft hij een 

gebouw willen ontwerpen dat bedoeld is om bij te dragen 

aan de ‘ontmythologisering’ van culturele gebouwen.[75] 

Het ontwerp van een museum hoeft geen ‘architecturale 

egotrip’ te zijn. Verheijen ziet liever een bedachtzaam, 

logisch en publieksvriendelijk gebouw, ook al zijn er zware 

programmatische en technische randvoorwaarden.[76] Als 

architect van Naturalis heeft hij zich dan ook in dienst gesteld 

van de hem aangeleverde museumvisie en niet op voorhand 

van architectonisch idee. Museumdirecteur Van der Weiden 

kreeg van hem te horen dat het een eer was voor hem om 

dit gebouw te mogen maken; hij ging er vanuit veel van 

Van der Weiden te kunnen leren over musea.[77] Verheijens’ 

beroepshouding kan derhalve gekarakteriseerd worden als 

een dienstbare, waarbij gestreefd wordt naar eenvoud en 

duidelijkheid en pretenties worden vermeden. 

[73]   Francis, R.L.  (2006 ) The Explosion of Museum Architecture [online] 

via http://www.globalprovince.com/museumarchitecture.htm bezocht 

oktober 2013

[74]   Davidts (2003) 

[75]   Ten Cate (2002) 

[76]   Ten Cate (2002)

[77]   Interview Wim van der Weiden ; Hekkema en Visser (1984) 
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naturalis [online] via www.naturalis.nl



35

Een nieuw museum: een nieuw 
ontwerp

Kunsthistoricus en –criticus dr. Wouter Davidts stelt 

in zijn proefschrift (2003) dat maar liefst een derde van 

alle musea in de wereld gebouwd is tussen ongeveer 

1985-2000.[78] Die musea zijn bij voorkeur ontworpen 

door een “starchitect” en worden ingezet als strategisch 

onderdeel van ‘city branding’. Hoewel Leiden en de 

Rijksgebouwendienst niet kiezen voor een internationale 

‘starchitect’ wordt de bouw van Naturalis wel als een 

kans gezien voor de stedelijke vernieuwing die plaats 

vindt rondom het station en het Pesthuis. Naturalis wordt 

onderdeel van een stedelijk verbeterplan, om de idee van 

dubbelstad Leiden vlot te trekken. Verheijen spant zich 

dan ook in om de stedenbouwkundige chaos in het gebied 

achter het station te structureren. De depottoren wordt 

daarom zeer bewust als herkenningspunt gebruikt van het 

museum, bijna als een moderne variant op de kerktoren.[79] 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden
Met de wensen van zowel het NNM voor het programma 

van de gebouwen en de externe randvoorwaarden van het 

consortium op tafel, gaat Verheijen verder aan het ontwerp 

voor het museum. Hij leverde in januari 1989 al een eerste 

masterplan plan (fig.pp.43-48) op basis van de nieuw 

gestelde opgave om het volledige NNM in en rondom het 

Pesthuis te vestigen. Dat Masterplan wordt meegenomen 

in de besluitvorming van de gemeente Leiden (fig.16,17). 

[78]   Davidts (2003) 

[79]  Molema, Jan (1999) De Delftse methode. Stichting Analyse van 

Gebouwen, Faculteit Bouwkunde, TU Delft.

[80] Het NNM maakt deel uit van twee ontwikkelingen. De 

stedenbouwkundige ontwikkeling rondom Leiden Centraal 

(Stationsplan, 1990 – 1995) enerzijds, en het Bio Science 

Park Leiden (Leeuwenhoek) anderzijds, welke samenkomen 

in het bestemmingsplan Leeuwenhoek/station 1992,[81] waar 

ook grote ontwikkelingen als vernieuwing stationsomgeving, 

herinrichting van het ziekenhuisterrein (AZL), de restauratie 

Rijksmuseum voor Volkenkunde en een opwaardering van 

het Belastinggebouw onderdeel van uitmaken.[82] Richard 

Koek komt in een onderzoek naar betere integratie van de 

Leidse plannen tot de conclusie dat het NNM voornamelijk 

is bedacht vanuit het functioneren van het museum zelf, 

en maar beperkt vanuit de bestaande dan wel de geplande 

omgeving. [83] Verheijens’ plan loopt vooruit op in de 

planontwikkeling: zijn voorstel voor de inrichting van de 

[80]   MABON toetsing VO fase NNM RGD Archief PRM060023; brief 

stationsomgeving van: R.J. van den Broek aan Van der Weiden d.d. 

24 november 1994 inclusief onderzoek Rijksgebouwendienst, bureau 

Rijksbouwmeester en Richard Koek d.d. 28 juli 1994 RGD Archief 

BEH0710241; Rijksgebouwendienst Notitie Stand van Zaken project 

Leiden Stationsomgeving dd. 22.04.1996 RGD Archief BEH0710244

[81]   Bestemmingsplan Leeuwenhoek Station (1992)

[82]   Verzoekschrift met betrekking tot het bestemmingsplan Leeuwenhoek/

Station 1992 voor de inwerkingtreding van het planonderdeel BDM RGD 

Archief; Brief d.d. 30 juni 1994, BEH0710240; brief stationsomgeving 

van: R.J. van den Broek aan: Van der Weiden d.d. 24 november 1994 

inclusief onderzoek Rijksgebouwendienst, bureau Rijksbouwmeester en 

Richard Koek d.d. 28 juli 1994 RGD Archief BEH0710241

[83]   MABON toetsing VO fase NNM RGD Archief PRM060023; brief 

stationsomgeving van: R.J. van den Broek aan: Van der Weiden d.d. 

24 november 1994inclusief onderzoek Rijksgebouwendienst, bureau 

Rijksbouwmeester en Richard Koek d.d. 28 juli 1994 RGD Archief 

BEH0710241; Rijksgebouwendienst Notitie Stand van Zaken project 

Leiden Stationsomgeving dd. 22.04.1996 RGD Archief BEH0710244

omgeving van het Pesthuis is richtinggevend. 

Daarom moet er vooruitgelopen worden op de 

goedkeuring van de Leidse plannen. In 1990 wordt een 

voorbereidingsbesluit genomen waarbij het Pesthuis 

en de nieuwbouwlocatie de bestemming ‘Bijzondere 

Doeleinden Museum’, ofwel museum en afgeleide 

functies, krijgen.[84] Hierbij wordt gesteld dat nieuwe 

centrale gemeenschappelijke functies in het stationsgebied 

gerealiseerd moeten worden, maar niet binnen het 

‘Bijzondere Doeleinden Museum’ gebied. Om economische 

redenen zou de nieuwbouw locatie van het NNM 

eventueel wel kantoren mogen bevatten. Het idee is dat 

het Pesthuis de publieke functies bevat (tentoonstelling, 

informatiecentrum, bibliotheek) en de nieuwbouw het 

museale bedrijf (management, labs, werkplaats, depot). Het 

doel is om een functionele scheiding tussen publieks- en 

bedrijfsruimte aan te brengen, maar ook tussen bijzondere 

en generieke ruimte.[85] 

Op het eerste plan van Verheijen komen bezwaren 

van omwonenden en opmerkingen van de Rijksdienst 

Monumentenzorg (RDMZ; nu Rijksdienst Cultureel 

Erfgoed RCE). Aanvankelijk zou namelijk een deel van de 

nieuwbouw direct naast het Pesthuis verrijzen. Hiervoor 

moet een aantal monumentale woonhuizen wijken, maar 

de bewoners gaan hiertegen in protest. Ze ontwikkelen 

[84]   Ontwikkelings- en samenwerkingsovereenkomst ten behoeven van het 

NNM getekend op 2 september 1992 Bijlage 1.1 Haalbaarheidsstudie 

voor het Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden 09 juli 1990, 

RGD Archief BEH 0710238

[85]   als noot 84
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Figuur 16: schets stedenBouwKundig Plan voor omliggend geBied Pesthuis
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zelfs een alternatief plan (fig.29).[86] De RDMZ vindt het 

plan niet aanvaardbaar omdat de autonome positie van 

het Pesthuis daardoor zouden worden aangetast. Daarom 

stelt men een aantal regels op om de autonomie van het 

Pesthuis te waarborgen: 

De nieuwbouw moet minimaal 75 meter afstand 

houden tot het Pesthuis; 

De toegestane maximale hoogte van de nieuwbouw 

is 25 meter, met uitzondering van de depottoren, die 60 

meter hoog mag worden; 

De afstand tussen toren en Pesthuis moet minimaal 120 

meter zijn.[87] 

 De ingebrachte wensen moeten wel leiden tot aanpassing 

van de eerste opzet, ofschoon de gebruiker daar al min of 

meer tevreden over was.[88] Zowel stedenbouwkundig als 

architectonisch moet het ontwerp op een aantal punten flink 

worden aangepast. Inmiddels is ook ontwikkelaar Mabon 

erbij betrokken. Om tot een gezamenlijke stap voorwaarts 

te komen, organiseert men een studiereis naar verschillende 

musea in Parijs, waaronder het dan net gerenoveerde 

Muséum national d’Histoire naturelle.[89] Daarna volgt 

een brainstorm sessie in het Pesthuis met de verschillende 

[86]    Zonder titel: artikel krant (geen datum, enkel Leids 1991); J.J.Barendse 

en M Ludons (1991) Alternatief Pesthuisbuurt Plan Tweeling, juni 1991 

BEH0710236

[87]   Verzoekschrift met betrekking tot het bestemmingsplan Leeuwenhoek/

Station 1992 voor de inwerkingtreding van het planonderdeel BDM, 

brief d.d. 30 juni 1994, RGD Archief BEH0710240, Brief directeur 

Rijksdienst Monumentenzorg Ontwerpbestemmingsplan Leeuwenhoek/

station 1992 dd. 5 juni 1992 RGD Archief RBM0400677

[88]   Rapport Publiek-Private Samenwerking Nationaal Natuurhistorisch 

Museum Leiden, januari 1992 RGD Archief BEH0710238

[89]  1993, Architecten: Paul Chemetov and Borja Huidobro

stakeholders (afvaardiging van ontwikkelaar Mabon, de 

architecten, de RGD en Naturalis). Met het PvE, de in Parijs 

opgedane kennis, en commentaar van omwonenden en 

de RDMZ in het hoofd, wordt tijdens die sessie een heel 

aantal opties bekeken en getest.[90] Met het ontwerp wordt 

ook gezocht naar versterking van de stedenbouwkundige 

structuur in het dan nog zeer rommelige gebied ten westen 

van Leiden CS; door Verheijen het ‘wilde westen’ genoemd. 

De uitkomst is uiteindelijk dat de gehele nieuwbouw aan 

de overzijde van de Darwinweg moet worden geplaatst en 

door een loopbrug verbonden wordt met het Pesthuis, dat 

als entreegebouw fungeert (fig.19,20). 

Het Pesthuis en de nieuwbouw liggen nu 

stedenbouwkundig in een ander gebied. Het Pesthuis 

maakt nog net onderdeel uit van het multifunctionele 

stationsgebied en de nieuwbouwlocatie ligt in het gebied dat 

benoemd is als Bio Science Park. De geopperde thematische 

scheiding tussen publieks- en bedrijfsruimte lijkt daarom ook 

stedenbouwkundig logisch.[91]Verheijen kiest er vervolgens 

ook voor om het depot in de nieuwbouw vorm te geven 

als toren. Op die manier wordt een stedenbouwkundig 

statement mogelijk; het museum als een moderne variant 

op de kerk.[92] 

Verheijen’s plan wijkt echter af van het door Hoogstad 

[90]   Wim van der Weiden (1992) Nieuwbouw NNM in: INFUSIS intern 

informatieblad van de Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden no 

44 d.d. 31 juli 1992RGDPRO109714; Workshop nieuwbouw nationaal 

natuurhistorisch museum (1992) Voorlopig Ontwerp Nationaal 

Natuurhistorisch Museum, d.d. 6 juli 1992RBMINV00723; 

[91]   Rapport Publiek-Private Samenwerking Nationaal Natuurhistorisch 

Museum Leiden, Januari 1992 Bijlage 1.2 RGD Archief BEH 0710238

[92]  Molema (1999)

Van Tilburg voorgestelde idee om een as te creëren tussen 

het Poortgebouw van het oude AZL en een nieuw halfrond 

gebouw net achter het Pesthuis (fig.13).Met moeite kan 

de as nog worden waargenomen tussen de toren en dit 

poortgebouw, maar eigenlijk staat de toren daarvoor te 

zuidelijk. 

De groene scheg, ofwel de museumtuin, direct rondom 

het Pesthuis wordt niet door Verheijen ontworpen. In 1993 

krijgt het tuin- en landschapsarchitectenbureau Bosch en 

Slabbers hiervoor de opdracht. In 2009 is er door LOLA 

landschapsarchitecten een nieuw ontwerp gemaakt 

voor dit gebied, waarvan in 2013 het eerste deel wordt 

uitgevoerd.[93] 

[93]   LOLA (2009) Naturalis Park Leiden [online] via http://www.lolaweb.nl/

projecten.php?id=4 bezocht 06 dec. 2013; Leiden B enW.nr. 12.1135 

d.d. 12-2-2013 Onderwerp Leiden Bio Science Park - NCB Naturalis, 

Leeuwenhoekpark e.o. [online] via http://webcache.googleusercontent.

com/search?q=cache:Qm-No_ETMA8J:gemeente.leiden.nl/nc/

bestuur/bis-bestuurlijk-informatie-systeem/actie/file/datum/26022013/

bestand/1103446/type/word/shash/9bad5ab7/+&cd=9&hl=en&ct=clnk

&gl=nl 
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Figuur 17: leiden zeeziJde (ten westen van het sPoor) en centrumzeide (ten oosten van het sPoor)
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Figuur 18: volumes / stedenBouwKudnig ontwerP verheiJen 1993 
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Figuur 19: concePtschema n.a.v. Brainstormsessie Pesthuis Figuur 20: schets n.a.v. Brainstormsessie Pesthuis
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Figuur 22: schets architectonische volumes nieuwBouw nnmFiguur 21: Plattegrond architectonische volumes nieuwBouw nnm
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Figuur 23: schets van Programmatische oPdeling voorgesteld in masterPlan van verheiJen

Figuur 24: isometrie van eerste masterPlan verheiJen uit Januari 1989 Figuur 25: Plattegrond van Programmatische oPdeling voorgesteld in masterPlan van verheiJen
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Figuur 27B: sPlitlevelconcePt nieuwBouw nnm, Fons verheiJenFiguur 26 schetsen tentoonstellingsconcePt interieur wim gerlenaar, naturalis

Figuur 27a: doorsnedeschets concePt nieuwBouw nnm, Fons verheiJen
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Figuur 29: alternatieF Plan ontwiKKeld door Bewoners te sloPen monumentale woonhuizenFiguur 28: stedenBouwKundig Plan verheiJen voor omgeving Pesthuis



45

Architectonische randvoorwaarden 
De randvoorwaarden, die gehanteerd worden in het 

programma en die de stedenbouwkundige positionering 

bepalen, worden gebruikt als directe formele kaders voor 

het nieuwe architectonische volume.[94] De verschillende 

functies krijgen ieder een eigen volume toegewezen. Omdat 

het inmiddels duidelijk is dat het Pesthuis klimatologisch niet 

geschikt te maken is (en dan ook nog eens reversibel) voor 

de permanente natuurhistorische expositie, komen hier 

andere functies: de nieuwe entree, de openbare functies 

zoals restaurant, auditorium en museumwinkel, het Natuur 

Informatie Centrum, en een extra tentoonstellingsruimte 

voor thematische, tijdelijke (kunst) exposities. In de 

nieuwbouw komen het museum, het depot, kantoren en 

labs. Er tussenin komt een verbindingsbrug. 

In de compositie van het gebouw wordt de 

verbindingsbrug een expressieve positie gegeven. Ze wordt 

in een vroeg ontwerpstadium nog als een tuiconstructie 

ontworpen, hangend aan een nieuwe constructie op de 

binnenplaats van het Pesthuis. De tuibrug komt direct 

uit de westgevel van het Pesthuis, om via een sparing in 

het kantoorvolume van de nieuwbouw uit te monden in 

een serre-achtige ruimte die alle nieuwe volumes aan 

elkaar knoopt (fig.21, 33,34). Ruimtelijk moet dit tot 

een verrassende climax leiden wanneer men vanuit de 

brug, door het ‘gat’ in de voorbouw, de centrale hal en 

tentoonstellingsruimte betreedt. 

In tegenstelling tot de architectonische expressie 

[94]   Verheijen, Verkoren De Haan (1992) Voorlopig Ontwerp Nationaal 

Natuurhistorisch Museum Leiden, d.d. 4 december RGD Archief 

RBMINV00723

op gebouwniveau, worden ruimtes zoals de 

tentoonstellingsruimte in dit vroege ontwerpstadium (VO) 

nog weinig geprononceerd vormgegeven, om zo flexibel te 

zijn in relatie tot de expositie-ontwikkelingen. Op die manier 

kan een goede afstemming met het tentoonstellingsconcept 

plaatsvinden. Wel stelt Verheijen een ruimtelijke principe 

voor: hij wil de verschillende tentoonstellingsruimtes door 

middel van een publiekszone, een splitlevel principe en 

vides visueel en fysiek aan elkaar koppelen (fig.27a,b).[95] 

Een ander element met een sterke ruimtelijke implicatie 

is het depot van 8400 m2. Een depot van dergelijke omvang, 

dat om klimatologische redenen ook nog eens geheel licht- 

en luchtdicht moet zijn, is lastig weg te moffelen. Dat wil 

men ook niet: de collectie die hier wordt opgeslagen is de 

trots van het NNM. Verheijen kiest er daarom voor om 

het depot als toren te ontwerpen, als herkenningspunt en 

uithangbord. 

In de vertaling naar het DO moet architectonisch nog 

een flinke slag worden gemaakt. De grootste conceptuele 

aanpassing van het complex ten opzichte van het eerdere 

ontwerp is dat de verzameling volumes als het ware wordt 

‘strakgetrokken’. De functionele scheiding van volumes 

wordt hierdoor verder benadrukt. Het kwadrant, met als 

referentie de kwadranten in de binnentuin van het Pesthuis, 

is hierbij het uitgangspunt. Tegelijkertijd wordt de loopbrug 

veel minder expressief en is in opzet ook lang niet zo expliciet 

het leidende ordenende principe van de nieuwbouw 

(pp.43). De loopbrug is, in plaats van een ordenend 

element, zuiver een functioneel verbindend element 

geworden. In een vervolgstadium wordt de brug daarom 

[95]   als noot 94

nog ingekort van ongeveer 100 meter naar 80 meter omdat 

de extra 20 meter het zicht op de gevel van het Pesthuis 

belemmert en daarmee de autonomie van het Pesthuis 

aantast (fig. 30,32). De route, waar de loopbrug onderdeel 

van uitmaakt is vanaf het begin belangrijk. Deze moet als 

zwerfzone een ongedwongen ‘ronddwalen’ faciliteren. Er 

was de wens om de route door het museum zo te maken 

dat ‘museummoeheid’ zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

In de zwerfzone moet men overzicht hebben om te kunnen 

kiezen welke tentoonstellingsruimte bezocht gaat worden. 

Tegelijkertijd moet men er ook kunnen ontspannen. Deze 

hele route was in eerste instantie bedacht als een systeem 

van hellingbanen, maar gedurende het ontwerpproces is dit 

vervangen door trappen en bordessen.[96]

Het complex beslaat uiteindelijke vier delen (fig.30): 

het Pesthuis, het Museumpark, de nieuwbouw en het 

verbindingselement. De verbinding is lastig, omdat het 

Pesthuis vanuit stedenbouwkundig perspectief juist 

autonoom moet zijn, en de nieuwbouw deel uitmaakt 

van de wand van het tegenovergelegen gebied. Om 

de verschillende delen toch met elkaar te verbinden 

kiest Verheijen voor analogie. Hij herinterpreteert een 

aantal aspecten van de vormentaal en materialisering 

van het Pesthuis. Zowel het introverte karakter als de 

kwadrantstructuur van de binnentuin van het Pesthuis wordt 

als onderlegger gebruikt voor de opzet van de nieuwbouw, 

en met de terracottategels als gevelbekleding wordt een 

[96]   brief MABON dd 24 juli 1995 RGD Archief BEH0710242
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Figuur 30: de vier Functioneel BePaalde volumes

Figuur 31: Functieverdeling nieuwBouwvolumes 

Figuur 32: schema verKorting looPBrug na herPositionering 
nieuwBouw
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relatie gelegd met de dakpannen van het Pesthuis.[97] (fig. 

36,37,38).

Het monumentale Pesthuis wordt gebruikt als 

entreegebouw en bevat naast de entree ook de faciliteiten 

die gedeeld kunnen worden met andere gebruikers uit de 

buurt. Zo ook de museumtuin. De nieuwbouw combineert 

de drie hoofdfuncties. Een van de kwadranten wordt 

ingericht  voor het depot (fig.31: rood), de overige drie 

voor het tentoonstellen en onderzoeken van de collectie: 

museum en  labs (fig.31: blauw). De kantoorruimte voor de 

medewerkers en de bibliotheek (fig.31: groen) bevinden zich 

in de ‘arm’, die voor de vier kwadranten wordt geplaatst. 

[97]   Verheijen (1998) Dynamiek en samenhang van het leven moeten ook in 

het gebouw weerspiegelen in: Spijkerman, Patrick, ed. (1998) Naturalis 

Rijksgebouwen 010. Rotterdam: Uitgeverij 010

Figuur 33: schets voorloPig ontwerP verheiJen

Figuur 34: schets voorloPig ontwerP verheiJen
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Figuur 35a:  entreeBeeld vanaF het ronde Bordes: de tentoonstelling



49

Een nieuw museum: opera house on 
steroids?

Zodra het gebouw wordt opgeleverd, komt er een 

stroom van positieve, maar ook veel minder positieve kritiek 

op gang. Door de nationale media wordt Naturalis als 

gebouw niet al te enthousiast ontvangen, in tegenstelling 

tot de meeste tentoonstellingen die erin worden opgesteld. 

De kunst- en architectuurcorrespondenten van verschillende 

kranten schrijven over Naturalis bij de opening in 1998. 

De meeste publicaties schrijven lovende woorden over de 

tentoonstelling, maar reppen niet of nauwelijks van het 

gebouw.[98] Ook in andere media wordt aandacht aan de 

opening van het museum geschonken, maar dat betreft 

steeds alleen de collectie, bijvoorbeeld in de afleveringen 

van het Journaal en 2 Vandaag van 4 april 1998. [99] In 2003 

bezoeken Jacobine Geel en Martin Bril het museum in het 

kader van het programma “Museumgasten”. Maar ook zij 

besteden voornamelijk aandacht aan de tentoonstelling, 

het gebouw is achtergrond. Het wordt door Geel nog wel 

kort beschreven als ruimtelijk, groot en mooi, maar het 

heeft volgens haar ook iets van de dierenafdeling van een 

groot warenhuis.[100] 

Kritische kanttekeningen 
De architectuurcorrespondenten van ‘grote’ kranten 

zoals het FD (Koster), NRC (Metz) en de Volkskrant (De Haan 

en Haagsma) zijn overwegend negatief over de architectuur 

[98]   Van Seeters, P. (1998) Levende aarde onder dak, in: de Volkskrant 

04 april 1998; Schmit, H (1998) Opening in: Trouw 25 maart 1998; 

Glotzbach, M. (09 mei 1998) Naturalis, het museum waar de dood tot 

leven komt, in: Leeuwarder courant

[99]   Archief Beeld en geluid: 20.00 uur journaal 04-04-1998 (NOS) en 2 

Vandaag 04-04-1998 (TROS) 

[100]   Archief Beeld en geluid: Museumgasten 19-04-2003 (AVRO)

van het nieuwe museum.[101] Alleen Trouw (Roos) laat een 

iets positievere klank horen, ook de vaktijdschriften zijn iets 

milder.[102] De kritiek is dat Verheijen bij het ontwerpen op 

verschillende gedachten lijkt te hinken en daardoor met het 

gebouw geen eenduidig verhaal vertelt. Dit lijkt hem extra 

te worden aangerekend omdat het een museum betreft. 

Verheijen wilde een eigentijds museum neerzetten 

met een schat aan mogelijkheden voor zowel publiek als 

museumstaf en tegelijk hij wilde de stedenbouwkundige 

chaos in het gebied langs de Darwinweg beteugelen.[103] Dat 

laatste was al niet gemakkelijk gezien de weinig inspirerende 

locatie van “een troosteloos ‘bio- en sciencepark’, omgeven 

door asfalt, in de schaduw van het plompe Academische 

Ziekenhuis”.[104] De Haan en Haagsma vinden de omgang 

met die omgeving dan ook krampachtig,[105] maar Roos stelt 

juist dat complex zelfstandig, maar ook als scharnier in een 

nog te ontwikkelen stedelijke wand langs de Darwinweg 

functioneert.[106] Ook Cobouw erkent het pragmatische 

puzzelwerk, en waardeert het werk dat Verheijen op 

stedenbouwkundig niveau heeft verricht. En volgens Maas 

vormt het duidelijk de basis waarop “hij met Naturalis tot 

een genereus uitnodigend complex is gekomen”.[107] De 

[101]   Metz, T. (1998) Nieuw onderkomen in Leiden voor fossielen en dino’s; 

Naturalis oogt als kantoorgebouw, in: NRC Handelsblad 09 april 1998; 

Haan, H de en Ids Haagsma (1998) Gebouw mist sensatie van een 

dinosaurusrug, in: de Volkskrant 07 april 1998; Koster (1998) 

[102]  Roos, R. (1997) Raffinement zit bij Naturalis in het interieur, in: Trouw 24 

mei 1997

[103]  Roos (1997)

[104]   De Haan en Haagsma (1998)

[105]   De Haan en Haagsma (1998)

[106]  Roos (1997)

[107]   Maas (1997) 

stedenbouwkundige greep van Verheijen wordt over het 

algemeen als positief gezien. 

Toch zijn de meeste critici het over een aspect wel met 

elkaar eens: het gebouw laat te weinig zien dat het gaat 

om een cultureel uitzonderlijke functie gaat.[108] Het wordt 

beschreven als een “opera house on steroids: one vast blank 

volume […] rising from an equally monumental podium”[109] 

en als een“grijs kantoorgebouw met spleetramen, met 

erin geschoven een bakstenen blok en erachter een hoge, 

raamloze toren met kunststoffen lifttoren” de toon zegt 

alles.[110] Ook de blinde depottoren, die aan de achterkant 

van het complex oprijst, draagt niet bij aan de museale allure 

van het gebouw.[111]  De slangenhuid van de toren wordt als 

positief punt benoemd, hij is subtiel[112] maar daarmee wordt 

het gebouw nog niet gezien als expressieve toevoeging aan 

de Leidse skyline.[113] 

Verheijen wilde een museum neerzetten dat niet het 

ego van de architect vooropstelt, maar het belang van de 

tentoonstelling. Die dienende, pragmatische houding van 

waaruit Verheijen opereert, wordt positief ontvangen; 

luisteren naar de klant geldt immers als een deugd. 

“Verheijen is een pragmatisch architect op zoek naar een 

herkenbare en goed bouwbare ordening. Hij werkt zonder 

principes van wat architectuur zou moeten zijn, om die 

vervolgens koste wat het kost door te voeren. Programma 

[108]  Roos (1997)

[109]   Wislocki, Peter (1998) New buildings in The Netherlands; power and 

ambition, Scientific Silo in World Architecture no. 69 pp.72-85

[110]   Metz (1998) 

[111]  Roos (1997)

[112]  Roos (1997)

[113]   Metz (1998)
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Figuur 35B:  een KiJKJe in de dePottoren: de collectie
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en situatie wegen zwaarder.”[114] De architectuur is dienend, 

en laat de ruimte voor de museumcollectie.[115] Deze houding 

gaat gepaard met kritiek op het gebrek aan architectonische 

en conceptuele zeggingskracht, die wordt verwacht van een 

architect, zeker bij het ontwerpen van een museum. 

Dit gebrek wordt deels gerelateerd aan de 

financieringsconstructie (PPS) die vraagt om 

programmatische flexibiliteit die niet rijmt met de specifieke 

eisen van een museumfunctie. De karakterloosheid die 

dat in dit geval met zich meebrengt, is volgens Metz bijna 

onvermijdelijk. Ze heeft op zich wel waardering voor de 

manier waarop Verheijen die flexibiliteit inbrengt, en 

verwacht dat de vier kwadranten zonder al te veel moeite 

kunnen worden uitgebreid of van vorm veranderd, maar ze 

mist het architectonisch statement, smoel en eigenheid.[116] 

Het gebouw zegt ook niets nieuws over “wat architectuur 

kan betekenen in een tijdperk waarin gebouwen steeds 

korter leven en musea zoals deze door de overheid worden 

geleased van projectontwikkelaars” aldus Maas in Cobouw. 
[117] Met andere woorden, een PPS is een nieuwe en geen 

gemakkelijke ontwerpcontext, maar dat vraagt juist om een 

statement van de architect. Want vernieuwing en een sterk 

architectonisch gebaar ontbreken,[118] en ook het sobere 

terughoudende interieur wordt niet gewaardeerd. Koster 

concludeert dat de grote tentoonstellingsruimte volledig 

in het niet valt bij de theatraal opgestelde en uitgelichte 

[114]   Maas (1997)

[115]   Maas (1997)

[116]   Metz (1998)

[117]   Maas (1997)

[118]   Maas (1997)

museumstukken.[119] Wislocki vindt dat het de ruimte in dit 

ontwerp ontbreekt aan identiteit: “The main internal space 

[…] attempts to be both a civic foyer and museum gallery, 

and fails to satisfy either, being inelegant in proportion and 

dull in materiality.” Wel waardeert hij de meer conventionele 

ruimtes rondom deze ‘cathartic canyon’ en de detaillering 

van de tactiele elementen.[120] Ook Metz is niet overtuigd. 

Het resultaat is niet sober maar somber, elk spektakel blijft 

uit: “Geen adembenemend uitzicht over de hordes van de 

savanne, zoals in de Parijse Jardin Zoologique, maar een 

rond bordes tussen alles in, een droog distributiepunt dat 

er maar niet in slaagt een theatraal balkon te worden. […] 

de plek in het museum die de sterkste sense of place zou 

moeten hebben, ontbeert elk vermogen de bezoeker zich 

te laten verheugen op wat er gaat komen.[121] De Haan en 

Haagsma noemen de aankomst in de nieuwbouw van het 

museum “iets indrukwekkend” maar ook niet meer dan 

dat: “ruimtelijk valt er niets te beleven. Je komt niet uit in 

een overweldigende zaal, maar op een bordes met twee 

knullige trapjes”. [122] Er is geweldig veel te zien maar het 

gebouw trekt zich daar bar weinig van aan, en dat is het 

grootste euvel waaraan het gebouw lijdt volgens hen.[123] 

Ook de verbinding tussen Pesthuis en nieuwbouw wordt 

niet gewaardeerd: ze wordt beschreven als “een schadelijk 

insect heeft de luchtbrug plomp een gat in een van de 

zijmuren geknaagd” en “een tunnel waar men het liefst zo 

[119]   Koster (1998) 

[120]   Wislocki (1998)

[121]   Metz (1998)

[122]   De Haan en Haagsma (1998)

[123]   De Haan en Haagsma (1998)

snel mogelijk doorheen wil zijn.[124] 

Niet alleen de loopbrug wekt meer verwachting dan 

ze kan waarmaken. Ook de rest van de routing door het 

gebouw wordt niet onverdeeld positief ontvangen maar 

thans zijn de meningen verdeeld. De Cobouw neemt een 

kijkje in het gebouw in 1997, als het gebouw opgeleverd 

is maar nog zonder tentoonstelling, en spreekt waardering 

uit voor de ruimtelijkheid: royale afmetingen van trappen, 

gangen en zalen en de doorkijkjes tussen de verschillende 

functies, de zalen, en naar buiten.[125] Ook Avedissian gaat 

voor het tijdschrift ‘Stedenbouw’ voor oplevering kijken en 

concludeert dat Verheijen met talloze unieke doorkijkjes, 

loopbruggen, trappen en een uitgekiend geheel van vormen 

en dimensies een effectieve driedimensionale ruimtewerking 

te creëren.[126] De anderen gaan pas in 1998 kijken, als ook 

de tentoonstelling staat. NRC en Trouw zijn dan nog steeds 

nog wel te spreken over de doorkijkjes. Metz vindt dat het 

Verheijen is gelukt om “de wereld van de bezoekers en die 

van de medewerkers dicht bij elkaar te brengen; hun circuits 

zijn weliswaar gescheiden maar zij zien elkaar lopen.” [127] De 

ruimtes zijn als in een Chinese puzzel met elkaar vervlochten 

en dagen uit tot een verkenningsreis vindt Roos en daarmee 

“intrigeert en verrast” het interieur. De informele sfeer 

die het gebouw krijgt door de doorkijkjes en zichtlijnen, 

en ook het zichtbaar maken van de achterkant van het 

museum hierdoor vindt hij intrigerend. “Over een leuning 

hangend, kun je als museumbezoeker precies volgen wat er 

[124]   De Haan en Haagsma (1998)

[125]   Maas (1997)

[126]   Avedissian, Minas (1997) Leiden Naturalis vertroetelt de natuur en de 

mens in stedenbouw Vol. 49 Nr. 542 pp. 2-5

[127]   Metz (1998)
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in de laad- en loszone gebeurt.”[128] Maar in de Volkskrant 

worden die “spelletjes” van Verheijen afgeserveerd, hij had 

niet zijn eigen architectonische hobby, maar de collectie 

als uitgangspunt voor het gebouw moeten nemen.[129] Ook 

Wislocki vindt de letterlijke vertaling van de idee van een 

museum zonder een ‘achter de schermen’ problematisch, 
[130] en voor Koster leiden deze routing en opzet tot totale 

desoriëntatie.[131] 

De Haan en Haagsma vatten het beeld dat net na 

oplevering van het gebouw bestaat misschien wel het 

beste samen: “Het blijft natuurlijk prachtig dat nu eindelijk 

tienduizend van de tien miljoen objecten te zien zijn (de rest 

zit in die hoge toren), in zo’n groot museum dat het publiek 

er zonder kans op verveling dagen tussen rond kan dwalen. 

Het gebouw is echter een gemiste kans.”[132]

[128]   Roos (1997) 

[129]   De Haan en Haagsma (1998)

[130]   Wislocki (1998)

[131]   Koster (1998)

[132]   De Haan en Haagsma (1998)
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Concluderend - gebouw- en 
gebruiksgeschiedenis

Het Naturalis-gebouw ontstond in een tijdperk waarin 

het musea vergund was een prominent onderdeel te zijn 

van de branding van de stad. Het werd erkend als het 

soort gebouw dat identiteit zou kunnen verschaffen, ook in 

gebieden waar daaraan een fundamenteel gebrek heerste. 

Dit speelde ook bij de totstandkoming van Naturalis. 

Het programma van een natuurhistorisch museum als dit 

bevat ampele aanleiding om inderdaad tot een bijzonder 

gebouw te komen. Alleen al door de omvangrijke en 

hoog aangeschreven collectie, de programmatische 

verscheidenheid van de samengestelde gebouwde 

onderdelen en door de publieke functie ervan. In Leiden 

werd gewerkt op een locatie die niet volstrekt verstoken 

was van historische aanleidingen; enkele ‘authentieke’ 

gebouwen waren aanwezig, maar onmogelijk geschikt te 

maken voor een collectie met zware klimatologische eisen. 

Het voornaamste historische erfstuk uit de omgeving, het 

Pesthuis, kreeg Fons Verheijen toegewezen voor opname 

in het nieuwe complex. De omgeving van het Pesthuis was 

verstoken van een duidelijke stedenbouwkundige structuur 

en bestond veeleer uit een verzameling tijdsfragmenten. 

In deze stedenbouwkundig beweeglijke omgeving aan 

de zeezijde van Leiden moest Naturalis gerealiseerd worden 

in een tamelijk experimentele en onoverzichtelijke zakelijke 

constructie: een PPS. De wensen van een veelheid aan 

partijen hebben geleid tot een situatie die niet bevorderlijk 

was voor een uitmuntende architectuur. Met name de 

financiële krapte en de nadruk die werd gelegd op flexibel 

gebruik van het gebouw heeft de weg bemoeilijkt naar 

een architectuur die ten volle beantwoorden kan aan de 

specifieke lading van het museale programma. Maar zeker 

ook Verheijens’ eigen keuze om het museum als een neutrale 

achtergrond te ontwerpen, die niet zou concurreren met de 

spektakelstukken uit de collectie, draagt hieraan bij. De 

meegaande houding van de architect is wellicht profijtelijk 

geweest voor de voorspoedige voortgang van de PPS, 

maar niet voor een pregnant ontwerp. Het gebouw heeft 

daardoor weinig meer te bieden dan dat het een directe 

resultante is van het doorstane werkproces. 



54



55

Onderdeel B gaat in op het daadwerkelijke object, het 

beschrijft de context, het object en de elementen en gaat 

per schaalniveau ook in op de belangrijkste waarden. Steeds 

wordt eerst een beschrijving gegeven van het betreffende 

schaalniveau met betrekking tot de opbouw, de ruimtelijke 

en functionele werking en de uitwerking daarvan. Daarna 

wordt ingegaan op de specifieke kwaliteiten van het 

gebouw op het betreffende schaalniveau.

Waar er aanleiding voor is, wordt in cursief een 

korte concluderende paragraaf toegevoegd met een 

interpretatie van het voorgaande. Deelconclusies worden 

per schaalniveau in cursieve tekst in een kader toegevoegd. 

B Gebouw: Catalogus



56

Figuur 36: luchtFoto omgeving Pesthuis en nieuwBouw naturalis Biodiversity centre Figuur 37c zicht oP naturalis vanaF de stationsziJde: hiPPocratesPad 

Figuur 37a zicht oP naturalis avanaF de Plesmanlaan 

Figuur 37B zicht oP naturalis avanaF de Plesmanlaan 
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Ensemble

Het Naturalis-ensemble bestaat uit verschillende 

onderdelen: het Pesthuis, de nieuwbouw en de loopbrug, 

die hier in relatie tot elkaar en de omgeving worden 

behandeld. 

De ruimtelijke omgeving waarin Verheijen aan de slag 

moest, had een weinig overzichtelijke structuur. Het was 

(en is) een gebied waar twee karakters bijeenkomen. Aan de 

ene kant het stationsgebied, met ziekenhuis en universiteit, 

aan de andere kant het Bio Science Park met voornamelijk 

kantoor/industrie-functies. Verheijen heeft geprobeerd 

beide te reorganiseren en tegelijkertijd zowel de gewenste 

autonomie van het Pesthuis te handhaven als de Darwinweg 

een duidelijke vorm te geven. Dit deed hij door de groene 

scheg , inclusief Pesthuis, als een stedenbouwkundige 

scharnier in te zetten. Om de groene ruimte effectief te 

maken, gebruikt hij het middel van inkadering, onder andere 

door het aanzetten van de wandwerking van de panden 

aan de Darwinstraat, waar de nieuwbouw onderdeel van 

uitmaakt (fig. 39,40). 

Het Pesthuis komt in een stedenbouwkundige kamer 

te liggen en wordt vrijgespeeld in de groene scheg. De 

autonome ligging van het Pesthuis in de museumtuin 

(Bosch en Slabbers) wordt verder aangezet door de 

herstelde dubbele omgrachting, geaccentueerd met 

lanen van kastanjes.[133] Ook de omkadering door hogere 

stedenbouwkundige wanden aan de oost- en westzijde 

dragen bij aan de vorming van de ruimte. Aan de oostzijde 

[133]   Slabbers, Steven (1996) Een Museumpark voor Leiden in: Groen; vakblad 

voor groen in stad en landschap jg.52 no. 2 pp.9-12;Bosch en Slabbers 

(1998) Museum Naturalis [online] via  http://www.bosch-slabbers.nl/

Projecten/72 

ligt de Darwinstraat met zijn twintig meter hoge straatwand 

inclusief Naturalis. Verheijen introduceerde hier met de 

nieuwbouw een nieuwe rooilijn voor het ‘museumpark.’ 

Aan de westelijke kant wordt de wand gevormd door het 

Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL) - inmiddels het Leids 

Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de medische 

faculteit van het LUMC (dit complex, ontworpen door EGM 

architecten, is in 2005 opgeleverd). [134] 

De nieuwbouw wordt stedenbouwkundig op 

verschillende manieren ingebed. Ze is fysiek onderdeel 

van de wand aan de Darwinstraat, maar ook de gebruikte 

materialisering van Naturalis wordt voortgezet in de gevel 

van het naast gelegen kantoor (het Darwinhouse, ook 

door Verheijen ontworpen). Zo wordt de wandwerking 

benadrukt. Naturalis is het hoekgebouw van het Bio 

Science Park gebied en ook daarvan wordt in het ontwerp 

gebruik gemaakt. De gevelbekleding van het door Naturalis 

gevormde bouwblok wordt de hoek om gehaald, naar de 

Plesmanlaan. Zo wordt niet alleen de compositie van het 

gebouw stabieler, ook de stedenbouwkundige structuur 

van het achterliggende gebied wordt verstevigd. De 

materialisering van de gevels aan de Plesmanlaan, in metaal 

maar ook terracotta, wordt verderop in die straat herhaald 

en het terracotta komt ook terug in het dak van het Pesthuis, 

waarop het is geïnspireerd. Zo wordt aan deze Plesmanlaan 

een stedenbouwkundig ritme mee gegeven. 

De nieuwbouw van het NNM is onderdeel van de 

stedenbouwkundige wand. Maar het gebouw fungeert 

[134]  EGM architecten [online] www.egm.nl en Architectenweb (2009) LUMC 

Onderzoeksgebouw, Leiden [online] via http://www.architectenweb.nl/

aweb/projects/project.asp?PID=12505 beide bezocht op 23 aug. 2013

ook, en de toren in het bijzonder, als baken voor zowel 

automobilisten op de Plesmanlaan, een belangrijke 

toegangsweg tot het centrum van Leiden, als voor 

treinreizigers die het vanuit de trein al zien liggen. Ook 

vanuit het centrum van Leiden is de toren, met de letters 

NATURALIS en het kunstwerk van Giny Vos, hoog genoeg 

om vanuit verschillende punten zichtbaar te zijn. De toren 

vormt derhalve een stedenbouwkundig oriëntatiepunt (fig. 

37a,b,c) waarmee het museum zich aan de buitenwereld 

presenteert. 

Conceptueel is het gehele complex een aaneenschakeling 

van functionele volumes: het Pesthuis, de loopbrug en de 

nieuwbouw. De gebouwdelen van het ensemble hebben 

vanuit contextueel oogpunt een sterke schil. Verheijen 

probeert door het accentueren van een analogie een 

verbinding te leggen tussen het oude en het nieuwe. De 

geslotenheid van de collectietoren refereert, met een beetje 

goede wil, aan het introverte karakter van het Pesthuis, 

en de kwadranten van de binnentuin van het Pesthuis de 

onderlegger zijn voor de plattegrond van de nieuwbouw. 

De terracotta gevelbekleding van de nieuwbouw is afgeleid 

van de dakpannen van het Pesthuis.[135] Tenslotte wordt 

letterlijk een functionele verbinding tussen oud en nieuw 

gemaakt door de loopbrug. De aansluiting van de brug op 

het Pesthuis is echter een probleem gebleven. Vanwege de 

onschendbaarheid van het monument is de brug in contrast 

ontworpen en prikt ze niet door de gevel van het Pesthuis 

heen maar schampt ze deze zijdelings. Al steekt de brug wel 

[135]   Verheijen (1998) Dynamiek en samenhang van het leven moeten ook in 

het gebouw weerspiegelen in: Spijkerman, Patrick ed. (1998) Naturalis 

Rijksgebouwen 010. Rotterdam: Uitgeverij 010
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Figuur 38: actuele Foto Pesthuis en nieuwBouw naturalis Biodiversity center
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dwars door de ‘voorbouw’ van de nieuwbouw heen, het 

blijft een zelfstandig volume binnen het ensemble. 

Om het ensemble verder tot een geheel te smeden is 

ook het museumpark ingezet. Deze moest als inhoudelijk 

verlengstuk van het museum functioneren,[136] Dit werd 

destijds door Bosch en Slabbers vertaald in het patroon van 

vierkanten, geïnspireerd op de binnentuin van het Pesthuis. 

Een nieuw ontwerp door LOLA landschapsarchitecten 

(2009) laat de structuur met referentie naar het Pesthuis 

en de kwadranten van de nieuwbouw echter helemaal los.

[136]   Bosch en Slabbers (1993) Plantoelichting ontwerp omgeving Pesthuis / 

NNM Leiden d.d. 21 juni 1993 RGD Archief PRM060013

Concluderend – ensemble 

Het Naturalis ensemble bestaat uit een nieuwbouw 

en een oudbouw, verbonden door een loopbrug. De 

positionering van de nieuwbouw is een stedenbouwkundig 

strategische ingreep, die een aanzet doet tot het leesbaar 

maken van het omliggende gebied. Door het Pesthuis 

stedenbouwkundig vrij te spelen in een groene ruimte 

wordt het solitaire karakter van het historische gebouw 

benadrukt. De tegenover het Pesthuis toegevoegde 

nieuwbouw wordt gebruikt om de beschikbare open 

ruimte te structureren en een wand rondom de groene 

ruimte te creëren. Deze nieuwbouw is onderdeel gemaakt 

van een stedenbouwkundig groter gesloten bouwblok in 

wording (Bio Science Park) en krijgt daarin een plek in een 

gevelwand. 

Staan de nieuwbouw en het Pesthuis tegenover elkaar 

op afstand, een brug moet de verbinding maken. De beide 

gebouwen gedragen zich echter zo autonoom dat die 

verbinding niet eenvoudig te realiseren is en visueel dan 

ook niet tot stand komt. De architect koos er voor om 

ook de brug als een autonoom artefact te ontwerpen. De 

keerzijde daarvan is een gefragmenteerd beeld, de brug 

als loos gebaar. Door de coherent in de straat aangezette 

gevelwand van de nieuwbouw en het gemak waarmee deze 

nieuwbouw ook zijn hoekpositie markeert, kan Naturalis 

op zijn locatie toch als een aanvulling worden beschouwd 

waarmee de stedenbouwkundige structuur versterkt 

wordt. In de landschappelijke aanleg wordt deze structuur 

verder ondersteund. De collectietoren maakt Naturalis ook 

op grotere afstand tot een oriëntatiepunt, zij het dat de 

maatvoering daarvan binnen het ensemble enigszins uit de 

toon valt. 
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Figuur 39: oude 1990 (geel) en nieuwe 2010 (rood) situatie 
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Figuur 41B: Beeld oP de  toren vanaF de museumtuin, voor het PesthuisFiguur 40: wandwerKing (rood) en gesloten BouwBloK (rood gestreePt)

Figuur 41a: Beeld oP de  toren vanaF de museumtuin, voor het Pesthuis
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Figuur 42B: aanzicht vanuit darwinweg, 1:1000

Figuur 42a: aanzicht vanuit Plesmanlaan, 1:1000
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Architectonisch object

De Naturalis nieuwbouw van Verheijen bestaat uit 

verschillende volumes (fig.43,44), die hier in relatie tot 

elkaar worden behandeld. 

Het drieledige karakter van het NNM, onderzoek, 

museum en opslag, is in de nieuwbouw door Verheijen 

architectonisch vertaald naar een verzameling individuele 

volumes: vier kwadranten van 20*20 meter als basisvolumes 

en een gekromde voorbouw. De vorm en het volume van het 

complex ondersteunen ter plaatse de stedenbouwkundige 

structuur. Op architectonisch niveau moest het nieuwe 

complex de drie hoofdfuncties (onderzoek, depot, museum) 

op een architectonisch gelijkwaardige en samenhangende 

manier herbergen. Dit is gedaan door de afzonderlijke 

volumes individueel herkenbaar te maken en ze vervolgens 

aan elkaar te koppelen door de transparante tussenruimte. 

Het museumvolume wordt letterlijk geflankeerd door de 

wetenschap en de collectie, ieder in een eigen ‘huid’ en 

ruimtelijk gescheiden door de interne verkeersruimtes, die 

zich bevinden in een transparant tussengebied. De labs en 

de bibliotheek krijgen een plek aan het museumpark in de 

voorbouw, het deel dat de vier kwadranten als het ware 

omarmt. De depottoren van 21 verdiepingen is een van de 

vier kwadranten en wordt als apart volume heel expliciet in 

materiaal, functie en constructie benadrukt. De huid van 

schubben wordt naar binnen doorgezet. De geslotenheid 

van dit volume binnen het geheel wordt eigenlijk alleen 

maar onderbroken door de twee uitsparingen, die het 

mogelijk maken een blik in het depot en de schatkamer te 

werpen. Intern zijn de vloeren in twee ruimtes van 10*20 

meter opgedeeld, waarin opslag plaatsvindt. Deze zijn te 

bereiken via het externe trappenhuis dat tegen de toren 

staat als los volume. Dit is een antracietgrijs (bijna zwart) 

langwerpig en op de hoeken afgerond volume. 

De toren is uitgesproken herkenbaar in zijn autonome 

verschijningsvorm. Die autonomie is zowel binnen als buiten 

volledig. Dat is minder het geval bij de overige kwadranten. 

Ze geven vorm aan zowel het museum als de laboratoria 

(fig. 44).Zowel constructief als formeel zijn de kwadranten 

op de eerste drie vloeren minder duidelijk herkenbaar: alleen 

vanaf sommige posities en met een bepaalde kijkrichting 

deelt de structuur van een vierluik zich mee. Maar er is geen 

precieze overeenstemming tussen binnen en buiten. Het 

museale deel bijvoorbeeld, lijkt van buitenaf herkenbaar 

aan de terracotta gevelbekleding, maar de terracotta bedekt 

alleen de twee zuidelijke kwadranten terwijl het museum 

daarachter verspringt over alle drie de kwadranten. Aan de 

noordkant wordt een van de museale kwadranten ingekort 

door de plaatsing van laboratoria. Aan de oostzijde loopt 

de museumruimte juist door naar buiten, voorbij de grenzen 

van de kwadranten. Ze steekt onder de kantoorvleugel 

door, en reikt tot aan de gracht. Het principe van de 

aaneenschakeling van strakke vereenvoudigde volumes 

is dus minder helder aanwezig dan in eerste instantie het 

geval lijkt. Materialen, constructie en functie verspringen 

ten opzichte van elkaar en per verdieping. 

 In de onderste verdiepingen zijn de afzonderlijke 

kwadranten herkenbaar aan de kolommenstructuur: 

wie de blik naar boven richt, ziet vanaf sommige 

posities ook hoe de volumes van de kwadranten in de 

tentoonstellingsruimte zakken (fig. 35, 48). Op de begane 

grond is de aan ‘dode natuur’ gewijde basistentoonstelling 

ondergebracht. Aangezien de tentoongestelde skeletten 

tegen daglicht kunnen, mag het gebouw hier tamelijk 

open zijn. Daarom is de oostelijke wand opengewerkt en 

schuift de museumfunctie ‘in’ de voorbouw naar buiten 

toe (fig.43,44). Het museum strekt zich uit tot halverwege 

deze voorbouw, onder de op kolommen gezette kantoren. 

Door de kolommen in het water te zetten, wordt de schijn 

gewekt dat de museumvloer onder de waterspiegel zakt. 

De voorbouw vormt zo ook een luifel voor de glazen gevel 

van het museum aan het water. Op die manier kan men van 

buiten een stuk van de tentoonstelling zien, als voorproefje, 

terwijl toch een groot deel van het daglicht buiten wordt 

gehouden.

Omdat de tentoonstellingen vanaf de vierde verdieping 

geen of weinig licht verdragen, zijn de kwadrantvolumes 

hier gesloten. Om de ruimtes tussen de kwadranten zo 

licht mogelijk te houden is, waar mogelijk, in de gevels 

(structureel) glas gebruikt. De idee om ook de dakstroken 

van glas te maken heeft het bij uitvoering niet gehaald. 

In plaats daarvan is het plafond speciaal verlicht. Alleen 

in het deel tussen de voorbouw en de kwadranten is 

daadwerkelijk glas toegepast in het dakvlak. Hiermee 

wordt de tegenstelling tussen de lichte tussenruimtes en de 

donkere tentoonstellingsruimtes benadrukt. 

Route
De route (fig. pp74-81) door de tussenruimte is bedacht 

als plek om ongedwongen te ‘zwerven’ zonder te verdwalen. 

Het ongedwongen rondzwerven heeft wel een begin en 

een einde. De route start bij de entree van het Pesthuis en 

eindigt bij de laatste zaal voor tijdelijke tentoonstellingen. 

Alle tentoonstellingsruimten takken aan op deze routing. In 
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constructie

materialen

functies

vloer 0 - 3 vloer 4-5 vloer 7-20vloer 6

Figuur 44: schema indeling constructie materiaal Functie

Figuur 43a: naturalis in schema van volumes

Figuur 43B: naturalis in werKeliJKe volumes
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de grote ruimtes van de basistentoonstelling kan men ook 

‘rond’, de hoofdroute loopt echter van A naar B. 

Bij de entree, in het Pesthuis, heeft men de optie om het 

natuurinformatiecentrum te bezoeken, of het restaurant. 

Maar de meest voor de hand liggende keuze is om via 

de museumwinkel de loopbrug te betreden die leidt tot 

de nieuwbouw en de tentoonstelling. De nieuwbouw zelf 

heeft geen aparte entree voor museumbezoekers. Wel zijn 

er een dienst- en een expeditie-ingang. 

Na de loopbrug komt de bezoeker op een rond bordes, 

dat functioneert als start- en overzichtspunt voor het 

museum. Vanaf hier zijn de permanente exposities rond 

het centrale thema ‘Systeem Aarde’ te zien. De Oerparade 

met de biodiversiteit van vroeger (ondergronds, de dode 

natuur), en Natuurtheater met de biodiversiteit van nu 

(bovengronds, de levende natuur). Ook kan men vanaf 

het ronde bordes dwars door de grote basistentoonstelling 

heen naar het centrale trappenhuis waarop alle 

tentoonstellingsruimtes aansluiten. Om ‘museummoeheid’ 

zoveel mogelijk te voorkomen, is getracht om de ruimtes en 

routes zo overzichtelijk, licht en rustig mogelijk te houden. 

Er wordt hier en daar de mogelijkheid geboden om even 

te ontspannen voordat men naar een volgende ruimte 

gaat. Waar mogelijk komt het licht binnen van buiten, er 

zijn wat ‘hangplekken’ zoals de bioscoopzaal en ook is er 

de ruimte tussen de voorbouw en de kwadranten waar 

inmiddels een restaurant zit. Zo kan de geest even ‘re-

setten’, stelt Verheijen.[137] Er is nog geen onderzoek voor 

Naturalis bekend waaruit blijkt of dit ook werkt. Wel wordt 

[137]   Verheijen (1998) in: Spijkerman, Patrick, ed. (1998) Naturalis 

Rijksgebouwen 010. Rotterdam: Uitgeverij 010

algemeen aangenomen dat daglicht en rustmomenten 

helpen tegen museummoeheid, hoewel er geen consensus 

over bestaat.[138] 

De museumroute is overal gescheiden van de routing 

die het personeel gebruikt, maar men kan elkaar op 

verschillend momenten ‘zien’. Dat was ook een uitgangspunt 

voor het ontwerp: de zichtbare wetenschap. Een aantal 

loopbruggen en gangpartijen is zo gepositioneerd dat de 

wetenschapper onderdeel wordt van de expositie (fig. 50-

52, 56a-d). Voorbeelden zijn de loopbrug van de kantoren 

naar de bibliotheek en ook de glazen personeelslift. In de 

tentoonstellingsruimte op de vierde verdieping zit een aantal 

wetenschappers zelfs op een podium in de expositieruimte te 

werken (fig.51). Ook de open expeditieruimte waar beesten 

(zoals recent de verongelukte wolf of de aangespoelde 

vinvis) binnenkomen voor onderzoek, is op die manier 

ontworpen.[139] Deze ruimte was in het geval van de vinvis 

zelfs te klein, waardoor men het schoonmaakspektakel naar 

buiten verhuisde en het als publiek evenement presenteerde.

[138]    Stephen Bitgood (2002) environmental psychology in museums, zoos, 

and other exhibition centers In Bechtel, R en A. Churchman (eds.) 

Handbook of Environmental Psychology John Wiley & Sons. pp. 461-

480; Bitgood, Stephen (2009). “Museum Fatigue: A Critical Review.” 

Visitor Studies 12, no. 2: 93–111. 

[139]  [Online] via: http://www.naturalis.nl/nl/over-ons/pers/

persberichten/2013/wolf-luttelgeest-raszuiver-en-waarschijnlijk-

afkomstig-uit-oost-europa/ en http://www.naturalis.nl/nl/over-ons/pers/

persberichten/2013/schoonmaken-vinvisschedel-op-25-september/ 
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Figuur 45a: Begane grond Figuur 45B: verdiePing 1
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Figuur 45c: verdiePing 2 Figuur 45d: verdiePing 4
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Figuur 46a: doorsnede aa’ Figuur 46B: doorsnede BB’ 
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Figuur 46c: doorsnede cc’ Figuur 46d: doorsnede dd’ 
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Figuur 47a: hooFdrouting Pesthuis en nieuwBouw
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Figuur 47B: routing + volumes
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Figuur 48: zicht op het ronde bordes, en hoe vanuit daar de route ontvouwt: arriverend vanuit de brug tussen pesthuis en nieuwbouw, centrale route via loopbrug verder door ‘de oerparade’, boven ‘het natuurtheater’
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Figuur 49c:zzwerFzone, traPPenhuis

Figuur 49a: zwerFzone, verKeersruimte PuBlieK, centrale aanvang Figuur 49B:zwerFzone, verKeersruimte PuBlieK, looPBrug door oerParade

Figuur 49d: zwerFzone, entree tot Kleine 
tentoosntellingsruimte

Figuur 49e: zwerFzone, route rondom grote 
tentoonstellingsruimtes

Figuur 49F: zwerFzone, entree schatKamer



74

aFBeeldingen Pagina 78-79:transParante route & onderzoeKs- en werKruimte

aFBeeldingen 50a: zicht oP exPeditieruimte

Figuur 50B: zicht oP exPeditieruimte Figuur 51: onderzoeKers aan het werK in het museum Figuur 52a-d: route voor de onderzoeKers transParant vormgegeven
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Figuur 52B Figuur 52c Figuur 52d
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aFBeeldingen Pagina 80-81: Panelen in de gevels en de routing in de tussenruimte

Figuur 53B

Figuur 53a-d: aansluiting traP oP wanden met inzetstuKKen

Figuur 53c
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Figuur 53d
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Figuur 54a-B oPBouw Kwadranten en inzetstuKKen Figuur 54B
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Figuur 54a en B zonder onderlegger
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Figuur 55 a-d:ruimte tussen deKwadranten, zwerFzon en verlicht PlaFond Figuur 55 B
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Figuur 55 c Figuur 55 d
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Figuur 56 a-d transParante geveldelen tussen Kwadranten in de zwerFzone Figuur 56 B
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Figuur 56 c Figuur 56 d
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Figuur 57 a - B: materialisering exterieur dePottoren looPt door in het interieur Figuur 57B
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Concluderend – architectonisch object

Naturalis is ontworpen als ensemble van volumes. De 

kwadranten waaruit het ensemble bestaat, raken elkaar in 

een tussenruimte, die tegelijk scheidt en verbindt. In het 

abstracte schema is dit idee consequenter doorgewerkt dan 

in de feitelijke volumetrische en materiële uitwerking en, 

vooral, in de feitelijke waarneming. Er zit spanning tussen 

het beeld dat aan de buitenzijde gesuggereerd wordt en 

de compositie van het interieur. Het is sterk afhankelijk 

van de precieze positie die binnenin wordt ingenomen of 

de indruk van vier kwadranten weet te beklijven; vaak is 

dat niet het geval, met name op de onderste verdiepingen 

niet. Wel wordt op een aantal momenten het principe 

van de losse, aaneengeschakelde volumes onderstreept, 

bijvoorbeeld door de transparantie in de tussenstukken en 

het naar binnen doorgezette gevelmateriaal op de toren. 

Dit principe heeft echter steeds te lijden onder ingrepen die 

werden ingegeven vanwege de ruimtelijke functionaliteit, 

het zijn oplossingen op basis van de wensen van de 

gebruiker. Veel van deze ingrepen zijn aan te merken als 

incidentele deeloplossingen, die niet complementair zijn 

aan het abstracte kwadratenschema maar eerder werken als 

een verstoring daarvan. Materialen, constructie en functie 

verspringen ten opzichte van elkaar en per verdieping, 

waardoor de opzet een stuk diffuser is dan ze op het eerste 

oog doet vermoeden. De toren heeft daarvan geen last: dit 

is het meest homogene onderdeel van de compositie, al is 

de volumetrische positie daarvan in het ensemble niet in 

ieder opzicht overtuigend. 

Het levert uiteindelijk een gebouw op dat vooral een 

resultante is van goede en minder goede, maar altijd 

functionele deeloplossingen. Maar een echt geslaagde 

synthese tussen het conceptuele, formele, en functionele 

komt helaas niet tot stand. Als geheel heeft het gebouw 

geen homogene verschijningsvorm, door gebrek aan regie. 

De sublimatie van alle relevante deelaspecten tot een 

geheel is niet volbracht. 
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Figuur 58 a - e: constructie voorBouw en materialisering 

Figuur 58 B Figuur 58 c

Figuur 58 e

Figuur 58 d
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Elementen

Het gebouw kent enkele specifieke deeloplossingen en 

gebouwelementen; deze worden hier uitgelicht. 

Constructie 
Constructief gezien zit het gebouw schijnbaar eenvoudig 

in elkaar: vier losse kwadranten en een voorgebouw, 

dat ook constructief los staat. De werkelijkheid staat 

daar niet ver vanaf. De toren bestaat uit een volledig 

gesloten betonconstructie, gebouwd met behulp van 

een tunnelbekisting zoals die ook in de woningbouw 

wordt toegepast: 2x2 kisten per verdieping. De overige 

kwadranten hebben allemaal een constructie van een of 

meerdere kolommen op een grid en dragende betonwanden. 

Het principe van dragende wanden en kolommen wordt 

steeds in een iets andere, functionele opzet herhaald. De 

constructie is door het hele gebouw zo strak, eenvoudig en 

vooral functioneel mogelijk gehouden (fig. 59a-d, 60). 

De voorbouw – het kantoorgedeelte - is op kolommen 

gezet en heeft op de kantoorverdiepingen dragende 

gevels (fig. 58, 59a-d, 60). Het staat constructief los van 

de kwadranten en heeft ook een ander grid en ritme 

dan de kwadranten. Een glasstrook in het dak benadrukt 

de scheiding tussen beide. De voorbouw is opgezet naar 

standaard kantoor normen. De constructie is hier zoveel 

mogelijk naar buiten gehaald en expliciet zichtbaar 

gemaakt. De kolommen en de windverbanden zijn gebruikt 

als expressieve elementen. 

Bijna alle wanden van de kwadranten - binnen en buiten - 

zijn voorzien van grote openingen met flexibele inzetstukken 

(fig. 54, 61; alleen de noordgevel van het kwadrant met 

kantoren en labs wijkt af. Deze inzetstukken kunnen 

eenvoudig worden gevuld en verwijderd, zodat andere 

verbindingen tussen de verschillende expositieruimtes 

mogelijk worden zonder de draagstructuur aan te tasten. 

De expositieruimtes in de kwadranten zijn dubbel hoog; 

ook hier zijn de inzetstukken aanwezig. De trappartij 

tussen de expositiezalen in is met uitstekende verjongende 

betonelementen opgehangen aan het draagsysteem. De 

balkons in twee van de kleine expositieruimtes laten zien 

hoe op het systeem gevarieerd kan worden. Ze zijn er later 

(2002/2003) ingehangen, naar ontwerp van Verheijen 

zelf.[140] 

Gevels
 De gevel van de toren vormt ook de klimatologische 

buffer voor de toren. De spouw is geconditioneerd, in 

plaats van de binnenruimte. Aan de buitenzijde van de 

spouw zit isolatie, en daar tegenaan zit een regenhuid van 

roestvast stalen losange panelen. Hiervoor werden twee 

verschillende plaatafmetingen gebruikt – 400 x 400 mm en 

800 x 800 mm. Deze zijn onregelmatig toegepast om het 

geschubde effect te bereiken (fig.64). Deze gevel is geheel 

gesloten. Het antracietkleurig volume naast de toren bevat 

het trappenhuis en is rondom bekleed met geprofileerde 

staalplaat. 

De voorbouw, waarin de kantoren zijn ondergebracht, 

is bekleed met hoekige roestvast-stalen panelen. Dee 

raambanden in hierin geïntegreerd, waardoor de horizontale 

belijning van deze gevel wordt benadrukt. De indeling van 

de gevel heeft net als de gestucte noordgevel een opbouw 

die wat betreft indeling en openingen is gerelateerd aan 

[140]   Interview Nora van Klingeren 

wat de achterliggende functie nodig heeft. De terracotta- 

en staalgevels kennen ieder voor zich een meer regelmatig 

ritmisch gevelbeeld. Alle gevels zijn niettemin verschillend 

van opbouw, ritme en indeling (fig. 62,63). 

De gevels van de toren en de twee ‘terracotta’ kwadranten 

hebben op de begane grond een roosterbescherming 

tegen graffiti en vandalisme. Dit rooster wordt als hek 

voortgezet achter het gebouw om weer tot gevel te worden 

bij de depottoren. Net rechts van de dienstingang houdt 

dit rooster op. Zo wordt het gebouw beschermd en wordt 

de buitentrap aan de achterzijde ontoegankelijk voor 

onbevoegden. De gesloten gevels vormen, samen met de 

gracht, het beveiligingsconcept.[141]

Materialisering gevels  
In het exterieur zijn in materialisering referenties gemaakt 

naar het Pesthuis, met de terracotta tegels, maar ook naar 

de collectie van het museum. Zo verwijzen de ‘schubben’ 

op de toren naar een slangenhuid, de groenblauwe kleur 

voor de zonweringen in de kantoorgevel refereert aan 

de kleur van een insect of pauw, en de zebraprint op de 

zonkant van loopbrug is een sterk uitvergrote detailopname 

van een zebrahuid uit de collectie (fig.64, 65). Een ander 

uitgangspunt voor de materialisering van het exterieur is 

het gebruik van duurzaam verouderende materialen met 

een daarop afgestemde detaillering. Zo kunnen de gevels 

zonder (te veel) onderhoud toch fraai verouderen.[142] De 

[141]   Interview Nora van Klingeren 

[142]   Rgd Projectdocumentatie 4/98 Nieuwbouw Naturalis gebouw en functie 

goed op elkaar afgestemd RGD Archief RGDPRO109714; Verheijen, F 

(1998) Warm zakelijk; museum te Leiden in: Bouw jg.53 no. 4, pp. 39-47
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Figuur 59a: constructie Begane grond Figuur 59B: constructie verdiePing 2
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Figuur 59c: constructie verdiePing 5 Figuur 59d: constructie verdiePing 7-20
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verdiePing 4 verdiePing 5 verdiePing 6 verdiePing 7-20

Begane grond verdiePing 1 verdiePing 2 verdiePing 3

Figuur 60: schema constructie 
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kantoorgevel en de schubben, hebben bijvoorbeeld wel 

vuilstrepen, maar die lopen netjes gelijk met de naden, 

of precies over het midden, waardoor ze meedoen in het 

gevelritme en minder opvallen. 

De functionele volumes hebben naar buiten toe een 

overwegend gesloten karaker, maar de verkeersruimte 

tussen de volumes is zoveel mogelijk transparant. Een 

bijzonder vorm van materialisering van de gevel is nog het 

billboard van op de zuidgevel. Dit is een glazen gevel met 

daarin een stucwerkdeel van 30*15 meter, waarop een grid 

van 60*60 cm 1250 roestvaststalen pijpjes is aangebracht. 

Deze zijn voorzien van schroefdraad zodat er panelen 

met reclame op kunnen worden aangebracht (vanuit de 

wasgondel). 

Materialisering interieur 
Het interieur van het museum is qua materiaal 

zo neutraal mogelijk gehouden. De museumroute is 

gematerialiseerd in hout en blauwtinten. Dit wijkt af van 

de tentoonstellingsruimtes die sober en in ‘greyscale” 

zijn ontworpen, in contrast met de collectie en de 

tentoonstelling: kleurrijk en organisch versus strak en sober. 

De bedoeling is dat zo vooral het tentoongestelde tot zijn 

recht komt.[143] 

De publieke route is zoveel mogelijk als losstaand 

element vormgegeven. Dit wordt benadrukt door de 

materialisering. Ze begint bij de blauwgrijze stalen 

rondlopende trap met houten leuningen in het Pesthuis, 

de opmaat voor de loopbrug die in dezelfde kleurstelling 

wordt voorgezet. Eenmaal in de loopbrug wordt de blauwe 

[143]   Verheijen in Spijkerman (1998) 

vloerbedekking van de route geïntroduceerd. De loopbrug 

heeft een industrieel karakter. Hiermee wordt enerzijds het 

contrast met het Pesthuis, en anderzijds de verbinding met 

het sobere karakter van de nieuwbouw opgezocht. De brug 

wordt gedragen door het stalen frame en wordt naarmate 

het museum dichterbij komt steeds minder transparant. 

De loopbrug betreedt, via een gat in de voorbouw, de 

nieuwbouw en landt aan op een rond bordes, vanwaar 

verschillende routes mogelijk zijn door aansluitende 

trappartijen. De brug zelf continueert als hangbrug 

door de tentoonstelling en komt dan aan bij de centrale 

trappartij. Deze trappen hangen in deze transparante 

tussenruimte, gedragen door verjongende betonelementen 

die opgehangen zijn aan de gevels van de kwadranten. 

De personeelsroute is steeds zo open mogelijk ontworpen 

zodat het werk van de wetenschappers onderdeel wordt 

van het museum. Het museum heeft eigenlijk geen ‘achter 

de schermen’. De liftschacht is bijvoorbeeld van glas en ook 

de wanden van de gangen voor de labs zijn opengewerkt. 

klimaat
Een ander zeer belangrijk uitgangspunt voor het gebouw 

werd gevormd door de klimatologisch hoge eisen aan opslag 

en tentoonstelling van de collectie. Zo mogen temperatuur 

en vochtigheidsgraad in de depotruimten, in totaal meer 

dan 20.000 kubieke meter, nauwelijks fluctueren en is 

daglicht daar taboe. Ook voor de tentoongestelde objecten 

geldt dat daglicht problematisch is en dat de eisen aan 

het klimaat hoog zijn. De architectuur van het gebouw 

heeft hierop zoveel mogelijk een functioneel antwoord 

willen geven. Installaties zijn onvermijdelijk, maar slimme 

oplossingen zoals het conditioneren van de spouw van de 

toren in plaats van de daadwerkelijke ruimtes zijn tekenend 

voor het gebouw. 
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Figuur 61a-B: constructie inzetstuKKen gevels
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Figuur 61B: inzetstuKKen gevels
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Figuur 62d: zuidgevelFiguur 62c: noordgevel

Figuur 62B: westgevelFiguur 62a: oostgevel

transparante delen
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Figuur 63: ritme van de gevels
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Figuur 64: materialisering en ritme van de gevels
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Figuur 64: materialisering en ritme van de gevels
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Figuur 65: materialisering en ritme van de looPBrug
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Figuur 66a: interieur en aansluiting looPBrug, richting nieuwBouw Figuur 66B: interieur en aansluiting looPBrug, richting Pesthuis 
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Figuur 67 a-c: Buitengevel dePottoren
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Concluderend – elementen 

 Naturalis is een optelsom van deeloplossingen. 

Met betrekking tot de constructieve compositie en de 

materialisering van Naturalis kan worden voortgebouwd 

op de conclusies over de architectuur van het gebouw. 

Het heeft er de schijn van dat de architect juist op 

het terrein van functioneel bepaalde deeloplossingen 

meer in zijn element was dan bij de conceptuele opzet. 

Constructief is Naturalis een begrijpelijk gebouw. Met 

flexibele inzetstukken is een functionele verbijzondering 

bewerkstelligd, terwijl met de materialisering van het 

interieur  de route door het gebouw wordt aangezet.  Het 

gebouw blijft vooral steeds een architectonisch neutrale, zij 

het druk gematerialiseerde achtergrond voor de collectie. 

Ook Voor het opvallende element van de brug geldt dat de 

functionele wensen de overhand hebben gekregen. Steeds 

opnieuw heeft de architect keuzes gemaakt en dat zorgt  

ervoor dat het gebouw een staalkaart is geworden van 

verschillende deeloplossingen. Het gebouw biedt daarom 

een representatief maar daardoor ook enigszins gedateerd 

beeld van de conventies in het bouwen van de jaren tachtig 

en negentig van de vorige eeuw. 
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Figuur 68: Frans de wit - viJF Beelden oP een Kromme - locatie Figuur 69: Frans de wit - viJF Beelden oP een Kromme - 2002, Plesmanlaan in leiden
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Kunst

Door: Govert Grosfeld 

In oktober 1994 adverteert de Adviesgroep Beeldende 

Kunst van de Rijksgebouwendienst om kunstenaars voor 

kunst in het NNM aan te trekken binnen de 1% regeling. 

Er wordt om drie verschillende projecten gevraagd.[144] 

Uiteindelijk worden er maar twee projecten uitgevoerd: het 

interactieve kunstwerk op de depottoren van Giny Vos en 

de vijf plaatstalen beelden in de omgeving van Frans de Wit. 

Frans de Wit
Uit de stukken[145] blijkt dat Frans de Wit opdracht kreeg 

van de Rijksgebouwendienst om een kunsttoepassing te 

ontwerpen en uit te voeren die vooral de fysieke kwaliteiten 

van de architectuur zou betreffen en die van de ruimte 

waarin de gebouwen zich bevinden. Met name werden 

het verharde plein voor het Pesthuis en het gebied bij de 

Darwinweg onder de lange loopbrug voor deze opdracht 

aangewezen. Als nadere voorwaarde werd onder andere 

gesteld dat Frans de Wit het ontwerp zou afstemmen op 

het ontwerp van Giny Vos. Doordat zij haar kunsttoepassing 

[mede] om budgettaire redenen beperkt heeft tot de toren, 

zijn de werkterreinen van Frans de Wit en Giny Vos helder 

afgebakend van elkaar, zowel in fysiek als in conceptueel 

opzicht.

Frans de Wit heeft een kunsttoepassing gerealiseerd die 

duidelijk beantwoordt aan de opdracht en die dus vooral de 

fysieke kwaliteiten van de geboden architectonische ruimte 

[144]   Zestiende jaargang nummer 7, 28 oktober 1994 Ministerie van VROM 

projectinformatie RGD Archief RBM 0400675

[145]   Opdrachtformulering, ontwerpen, voortgangsverslagen RGD Archief 

RBM0400675; BEH0710241; een bezoek ter plaatse en gesprekken met 

enkele personeelsleden, op 1 november 2013.

betreft. Maar hij heeft meer gedaan: in de kunsttoepassing 

zijn expliciet en impliciet verwijzingen naar de functie van 

Naturalis en naar het werk van Darwin te lezen. De ingang 

van Naturalis bevindt zich in het Pesthuis en is te benaderen 

via het voorplein. In de tuinachtige pleinaanleg heeft Frans 

de Wit een sculptuur geplaatst, bestaande uit stukken 

van een holle boomstam, vrijdragend gepresenteerd op 

metalen steunen, een beetje zoals de tuinornamenten van 

grillig verweerde stenen of boomstronken uit de Chinese 

tuinkunst op sokkels geplaatst worden. De boomstam 

kwam van een oude zieke boom die op het terrein gestaan 

had. Inmiddels zijn de resten van deze boom al bijna 

door zwammen verteerd. Op een informatiebordje wordt 

expliciet verwezen naar de cyclus van leven, dood en nieuw 

leven die zich aan dit object voltrekt. In de voortuin bevindt 

zich nog een ander tuinornament: een perk met grove 

rotsblokken op een ondergrond van riviergrind. Ook hierin 

wordt een fase zichtbaar uit de grote cyclus van de natuur: 

de erosie van rotsblok tot grind. Als zodanig past het in deze 

entourage.[146]

Schuin over de bocht in de Darwinweg die naar 

Naturalis leidt heeft Frans de Wit een vijftal grote 

sculpturen geplaatst, als een zuilengalerij die toegang geeft 

tot het complex van het museum en aanpalende instituten. 

Ze staan niet zo letterlijk als in de opdracht geformuleerd 

onder de lange loopbrug die het Pesthuis met het nieuwe 

gebouw over de weg verbindt, maar op een afstand die de 

bezoeker als het ware voorbereidt op de benadering van 

[146]   Er zou verder nog sprake zijn van een object dat als deel van een 

kunstwerk op het terrein begraven zou liggen. Dit gerucht is niet 

geverifieerd.

het gebouwencomplex. Het zijn dubbele zuilen van 6,5 

tot 9,5 m hoog, die ieder bestaan uit twee smalle staande 

stapelingen van samengeperste stukken sloopstaal. Iedere 

dubbelzuil werkt als een soort vizier voor het verkeer 

dat de bocht neemt, en de galerij werkt in zijn geheel 

als een serie stadspoorten. Op wat verfresten na is alles 

donkerbruin verroest. De verf, de roest en het gerecyclede 

sloopmateriaal zou men evenals de boomresten in de 

voortuin van het Pesthuis kunnen opvatten als tekens van 

de grote cyclus. De doorgang door de zuilengalerij, de 

kijkspleten tussen de platen en, voor wie het weet, het staal 

dat van gesloopte schepen afkomt, kunnen op hun beurt 

gelezen worden als discrete verwijzingen naar de wereld 

van de ontdekkingsreizen. 

deelconclusie Frans de Wit
De sculptuur van de holle boomstam verdient het om 

tot aan het totale verval van het hout doorgezet te worden, 

en om daarna opnieuw te worden geïnstalleerd met stukken 

van een volgende holle boom. Aan te bevelen is ook om de 

hele cyclus te documenteren ter informatie van bezoekers, 

en om te voorkomen dat een vervallen restant gezien wordt 

als mislukking van het werk.

Het werk “Vijf beelden op een kromme” functioneert 

precies waar het voor bedoeld is: als een fysieke verrijking 

van de architectonische ruimte, in de vorm van een soort 

voorpoort. Het laat bovendien nog een lezing toe, zij het 

discreet, als symbool voor de grote natuurcyclus en voor 

de wereld van de ontdekkingsreizen. Overigens is dit 

grootschalige en monumentale werk nauwelijks te zien 

vanuit de loopbrug waar het in de opdrachtformulering 
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Figuur 70 a-c: giny vos lust For liFe museum naturalis leiden 2000 

Figuur 70B

Figuur 70c
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om ging. Dat ligt niet aan het kunstwerk maar aan het feit 

dat de puien van de loopbrug grotendeels bezet zijn met 

ondoorzichtig materiaal. Misschien verdient het daarom 

aanbeveling om dit materiaal op een strategische plek te 

vervangen door doorzichtig glas.

Giny Vos 
Uit de stukken[147] blijkt dat Giny Vos opdracht kreeg 

van de Rijksgebouwendienst om een kunsttoepassing 

te ontwerpen en uit te voeren die vooral gericht zou zijn 

op ‘de informatieve uitstraling en de betekenis van het 

instituut’. Bovendien werd gesuggereerd dat de opdracht 

zich goed zou lenen voor een toepassing in ‘mixed media’. 

Onder mixed media kunnen in deze context zowel visueel 

beeldende, literaire en theatrale media als ook verschillende 

uitvoeringstechnieken worden verstaan. Met name werden 

de toren en de loopbrug en de ‘terreinentree’ voor deze 

opdracht aangewezen. Als nadere voorwaarde werd onder 

andere gesteld dat Giny Vos het ontwerp zou afstemmen 

op het ontwerp van Frans de Wit.

Giny Vos koos puur voor een lichtkunstwerk aan 

de toren, dat zowel overdag als ‘s nachts zichtbaar zou 

zijn, ‘s nachts natuurlijk wel helderder dan overdag. Van 

mixed media is geen sprake. Het beeld zou een suggestie 

oproepen van een mikrokosmos bestaande uit levende, 

krioelende mikro-organismen. Omdat het budget niet 

toeliet dat ze over de hele toren zouden krioelen, werden ze 

geconcentreerd in een grote vlek aan de stadszijde van de 

[147]   opdrachtformulering, ontwerpen, voortgangsverslagen RGD Archief 

RBM0400675; BEH0710241; Bezoek ter plaatse en gesprekken met 

enkele personeelsleden, op 1 november 2013.

toren, zichtbaar vanuit de stad en vanuit de trein. Die vlek 

kreeg de contour van het Victoriameer, het Afrikaanse meer 

waar snelle evolutionaire veranderingen zouden plaats 

vinden. In verschillende kleuren leds zouden veranderlijke en 

onvoorspelbare patronen van een denkbeeldige mikrofauna 

oplichten. Een werk volgens deze omschrijving en in de 

kwaliteit die deze kunstenares mag worden toegedicht zou 

mijns inziens ongetwijfeld voldoen aan de opdracht. Helaas 

heb ik dit nog niet kunnen verifiëren aan de werkelijkheid, 

omdat bij mijn bezoek van de led-verlichting maar een klein 

deel te zien was, alleen in rood en bovendien niet bewegend 

in veranderlijke patronen. Bij navraag onder het personeel 

bleek dat deze situatie zich wel meer voor deed, maar dat 

het euvel tot nu toe steeds verholpen is geworden.

De kunsttoepassing is beperkt gebleven tot de 

toren, waarschijnlijk vooral om budgettaire reden. De 

werkterreinen van Frans de Wit en Giny Vos zijn helder 

afgebakend van elkaar, zowel in fysiek als in conceptueel 

opzicht.

Deelconclusie Giny Vos 
Het werk is wellicht succesvol zo lang het naar behoren 

werkt. Of er onderhoudspauzes zijn ingelast of zouden 

moeten worden ingelast is mij niet bekend. Maar als het 

niet werkt of niet tijdig wordt onderhouden heeft het geen 

artistieke waarde of sterker nog, doet het afbreuk aan het 

gebouw en het instituut.

Jan Kleingeld
Jan Kleingeld is verantwoordelijk voor de tekst over 

Charles Darwin in de bibliotheek, de verbindingsbrug 

met een zebrapatroon, en tekst van Leo Vroman in het 

trappenhuis. [148]  

In de bibliotheek is aan de binnenkant van de gevel 

een tekstregel aangebracht met een ongetwijfeld eerbiedig 

bedoelde maar nuchter gestelde verwijzing naar het werk 

van Darwin. De belettering is netjes en zelfs monumentaal 

uitgevoerd. Het werk maakt geen deel uit van de opdrachten 

die de RGD hier heeft verstrekt. 

Waarschijnlijk ook niet opgedragen door de RGD, 

bevindt zich nog een tekstwerk in het gebouw. De tekst, 

in metalen onderkastletters aangebracht in het trappenhuis 

van de kantoren, is een kort gedicht van Leo Vroman: “Kijk, 

dwars door mijn heelal zwemt vastberaden een kleine roze 

kwal voorbij” . 

De panelen in de puien van de voetgangersbrug zijn aan 

de buitenzijde voor zien van een decoratief patroon, dat is 

afgeleid van het patroon van een zebrahuid (fig.65, p.102).

Deelconclusie Jan Kleingeld
Inhoudelijk is het werk op zijn plaats, maar het eerste 

is meer educatief en functioneel dan expressief, en wat 

het gedicht van Vroman betreft is de artistieke waarde 

gelegen in de geciteerde dichtregel en niet zo zeer in de 

toepassing ervan als beeldende kunst. Voor het laatste 

werk geldt dat de decoratieve panelen weinig te raden over 

laten en daardoor nauwelijks tot de verbeelding spreken. 

Het geheel wel goed op zijn plaats bij Naturalis vanwege 

de toepasselijke thematiek maar niet van grote artistieke 

waarde als beeldende kunst. 

[148]   [online] via http://www.jankleingeld.nl/kunst/leiden-naturalis/
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Concluderend – kunst 

Het waardevolle kunstwerk van Frans de Wit verdient 

ook in de toekomst speciale aandacht om te kunnen 

beklijven. Het werk van Giny Vos is wellicht succesvol zo 

lang het naar behoren werkt. 

De overige kunstwerken zijn situationeel begrijpelijk 

en verklaarbaar, maar zo sterk te vereenzelvigen met hun 

huidige functie dat continuïteit geen dwingende eis is. 
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C  Kritisch Perspectief
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Figuur 72a ontwerP collectiegeBouw BoiJmans, dd 29 oKt 2013, harry gugger studio / Barcode architects

Figuur 71 museumParK, zicht oP museum BoiJmans van Beuningen Figuur 72B ontwerP collectiegeBouw BoiJmans, dd 29 oKt 2013,  architectenBureau Koen van velsen
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een ideologie-arm tijdperk als het onze voor nodig om in 

te breken in de heikele verstandhouding tussen het domein 

van de wetenschap en dat van de etalage? 

De lange geschiedenis van de museumbouw is 

te beschouwen als een complexe ontwikkeling van 

soortvorming, waar velerlei sporen divergeren en 

convergeren in de tijd. Inhoud en vorm van het museum 

hebben zich uitermate beweeglijk getoond. Gaat de term 

terug op het antiek-Griekse mouseion (een aan kunst en 

wetenschap gewijde plaats waar de kennis bewaard werd en 

geleerd kon worden), na de Renaissance begon een proces 

waarin het museum zowel institutioneel als bouwkundig 

een grote vlucht nam. In de tegenwoordige tijd is een 

variëteit aan musea ontstaan waarvan de architectonische 

samenhang lastig is vast te stellen. Dat concludeert ook de 

Vlaamse kunsthistoricus Wouter Davidts in zijn vrij recente 

proefschrift over museumarchitectuur: ‘Musea bewaren 

en tonen zowat alles wat er te bewaren valt. Er zijn musea 

voor postzegels, bieren, archeologische vondsten, schepen, 

hoeden, beelden en schilderijen. Met al deze soorten musea 

stemmen al evenveel vormen overeen. Er worden niet 

alleen schepen in een museum bijeen gebracht, er bestaan 

tevens musea in de vorm van schepen, molens, paleizen, 

kerken, burgerhuizen, sportpaleizen, loodsen. En van die 

musea die in de vorm van ‘musea’ gebouwd zijn, bestaan 

er al even veel verschillende soorten. Dus spreken over iets 

als ‘museumarchitectuur’, is een onbegonnen zaak, als men 

niet eerst uitklaart over welk soort museum of welk specifiek 

museumprogramma men het precies wil hebben.’[150] 

Met andere woorden: hét museum bestaat niet, 

[150]   Davidts (2003)

de aandacht dient zich te richten op de soorten en de 

specifieke programma’s om iets te begrijpen van waar 

dit type gebouw precies voor staat. Vaag als de definitie 

mag zijn, door hedendaagse architecten wordt een 

opdracht voor een museum ondertussen herkend als een 

van de belangwekkendste en meest prestigieuze opgaven 

waarvoor men hen kan vragen. Voor Philip Johnson 

bijvoorbeeld, de beroemde Amerikaan die met zijn werk 

een groot deel van de twintigste eeuw besloeg, was een 

museum niets minder dan een ‘architectendroom‘.[151] 

Johnson doelde daarbij in het bijzonder op de esthetische 

mogelijkheden die een museum hem als architect bood 

om een uniek gebouw neer te zetten. Maar gelet op de 

soortvorming die met dit gebouw in het geding is, verdient 

de kernvraag bij het ontwerpen van museumarchitectuur 

een bredere bedding dan alleen die van de esthetica van 

een particulier oeuvre. Deze kernvraag heeft rechtstreeks 

betrekking op de ambitie waarmee een dergelijk gebouw 

bedacht kan worden. Wat wordt met het ontwerp precies 

nagestreefd? Wordt het museumgebouw opgevat als een 

verdichte geschiedenis van de typologische canon die in de 

loop der tijd ontstaan is? Richt het ontwerp zich misschien 

op een uitsnede daaruit, bijvoorbeeld exclusief op de 

formule van het kunstmuseum in een bepaald tijdvak en 

geografisch gebied? Op welke wijze speelt de institutionele 

geschiedenis van de betreffende museale organisatie een 

rol? Is de architectuur van het gebouw misschien alleen 

geïnspireerd op zijn concrete ruimtelijke omgeving? In 

hoeverre drukt het gebouw in zijn verschijningsvorm 

[151]   Philip Johnson, geciteerd in: Giles Waterfield (red.), Palaces of Art. Art 

Galleries in Britain 1790 - 1990, (London 1992), p. 177. 

Naturalis in context: van 
curiositeitenkabinet tot collage

Door: Bernard Colenbrander

Disputen typeren de geschiedenis van de 

museumarchitectuur, maar sommige disputen kunnen 

geruisloos tot een oplossing worden gebracht. In oktober 

2013 werden de plannen bekendgemaakt voor een nieuw 

depotgebouw voor het Museum Boijmans van Beuningen 

en die werpen nieuw licht op een stokoud vraagstuk.[149] 

Gewoonlijk wordt het depot in musea afgezonderd 

gehouden van de publieksfuncties. Het is een domein dat 

alleen toegankelijk is voor beheerders en conservatoren die 

de collectie onderhouden en wetenschappelijk beschrijven. 

Alleen een selectie hieruit wordt vanwege unieke, of juist 

typerende, eigenschappen doorgelaten voor een plaats 

in de tentoonstellingszalen. Voor de inrichting van deze 

etalage zijn duidelijk andere vaardigheden nodig dan voor 

het beheren van de collectie. Dit onderscheid werkt grondig 

door in de manier waarop een museum bestuurd wordt: de 

wereld van het depot is in alle opzichten een andere wereld 

dan die van de etalage. In de nieuwe plannen voor Boijmans 

wordt deze gevestigde werkelijkheid nu door elkaar 

geschud, omdat het depot daarin niet meer voorgesteld 

wordt als een gesloten enclave, maar als een voor bezoekers 

toegankelijke schatkamer. Ruimtelijk blijkt dat gemakkelijk 

opgelost te kunnen worden, toch zet de oude praktijk zich 

in zekere zin nog door, want de gemeente Rotterdam wilde, 

als eigenaar van de collectie, alleen de kosten dragen voor 

het eigenlijke depot. De bevlogen museumdirecteur, Sjarel 

Ex, moest uit filantropische bron een forse aanvulling zien 

te halen om het depot openbaar te kunnen maken. Was er 

[149]   Henny de Lange, ‘Boijmans’ depot wordt schatkamer’, in: Trouw, 29 

oktober 2013. 
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Figuur 73 riJKsmuseum amsterdam ca 1895

Figuur 75 a-criJKsmuseum na transFormatie door cruz y ortiz arquitectos. linKs: riJKmuseum. midden: atrium.  rechts: great hall

Figuur 74 nai, ontwerP Jo coenen, Foto dd. 2012
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expliciet en begrijpelijk voor de omstanders uit dat een 

bepaalde voorgeschiedenis of typologische karakteristiek 

bestudeerd is en als vertrekpunt voor het ontwerp is 

genomen? Of is het ontwerp anders misschien in de eerste 

plaats bedoeld als een individuele architectuur, passend in 

een persoonlijk oeuvre of in een generatieportret, dan dat 

bewust wordt aangesloten bij een specifieke typologische 

categorie of een historische periode? 

Enkele recente museumprojecten zijn instructief om te 

begrijpen hoe deze uitwaaierende kernvraag in de praktijk, 

al dan niet bewust, beantwoord wordt. Het blijkt dat een 

gebouw niet zomaar in zijn functie weet te overtuigen. In 

2012 werd met groot publiek succes de heropening gevierd 

van het Rijksmuseum in Amsterdam na een jarenlange 

renovatie van het oorspronkelijk door P.J.H. Cuypers 

ontworpen gebouw. Toen Cuypers in de negentiende 

eeuw aan het gebouw tekende, beschikte hij niet over een 

prototype dat binnen Nederlandse grenzen gevonden kon 

worden. Er bestond namelijk voorheen nog geen museum 

met deze ambitie. Er was alleen een vanaf de overgang 

van de achttiende naar de negentiende eeuw gegroeide 

collectie van belangrijke kunstwerken en een bijpassend 

institutioneel verband dat langzamerhand permanente 

vormen begon aan te nemen. Om het gebouw te kunnen 

ontwerpen, baseerde Cuypers zich op buitenlandse 

typologische voorbeelden voor de basiscompositie, die hij 

uitmonsterde in een zelfbedacht stilistisch repertoire met 

een nogal willekeurige historische grondslag, overwegend 

met vroeg-renaissancistische associaties. Ofschoon het 

gebouw zowel typisch Nederlands als typisch museaal 

zou moeten zijn, werd die bedoeling door lang niet alle 

beschouwers herkend. Het publiek was niet vertrouwd 

met de gehanteerde beeldtaal, wat tegenstanders van het 

gebouw gelegenheid gaf om te honen dat het Rijksmuseum 

meer kloosterlijke dan museale karakteristieken had. Voor 

zover het Rijksmuseum typisch Nederlands pretendeerde te 

zijn, dan betrof het een uitsnede die geen recht deed aan het 

protestantse primaat van een eeuwenlange geschiedenis. 

De artistieke constructie van het ontwerp overtuigde dus 

nog niet meteen, maar het gebouw doorstond de stormen 

moeiteloos. Na ruim een eeuw was het Rijksmuseum echter 

wel toe aan groot onderhoud en begon aan het begin 

van de eenentwintigste eeuw een omvangrijke renovatie. 

Ondanks de nog steeds controversiële reputatie van het 

gebouw werd deze renovatie uitgevoerd onder het vrijwel 

kritiekloos aanvaarde adagium ‘Terug naar Cuypers‘. Men 

zou zeggen dat het onbegrip dat het gebouw eerder ten 

deel was gevallen gemakkelijk tot een andere benadering 

had kunnen uitnodigen. Het gebouw werd tegen hoge 

kosten ‘in oude luister hersteld‘, waarbij alle toegevoegde 

ingrepen het functioneren in postmoderne tijden moesten 

vergemakkelijken, zonder de historische karakteristiek 

schade te berokkenen. Bij oplevering was er publieke 

waardering. Het Rijksmuseum was nu pas werkelijk naar 

inhoud en vorm ‘aangekomen’ en had zich ook met zijn 

architectuur weten te nestelen in het collectieve geheugen, 

eenvoudig door lang genoeg zijn functie als nationaal 

museum te vervullen.

Als tweede casus dient de nieuwbouw van het Nederlands 

Architectuurinstituut (NAi), opgeleverd aan het begin van 

de jaren negentig van de vorige eeuw naar ontwerp van 

Jo Coenen. Ook hier betrof het een opgave zonder lokaal 

bouwkundig prototype, maar wel met een institutionele 

voorgeschiedenis van vrijwel een eeuw collectioneren in de 

diaspora, dus zonder permanent onderkomen. In dit geval 

koos de architect, anders dan Cuypers een eeuw eerder, niet 

voor de import van een beproefd museumtype, voorzien 

van een zelfbedachte stilistische uitmonstering. Coenen 

maakte zijn architectuur tot een eclectische verzameling, 

die niet zozeer gebaseerd was op de geschiedenis van 

de architectuur als wel op de gevarieerde inhoud van het 

programma van eisen. Het gebouw ontstond als het ware 

rechtstreeks vanuit zijn intrinsieke inhoudelijke ordening. 

Door de hoofdstukken uit het programma ieder voor zich 

over te dragen in vorm werd het gebouw een collage. De 

collectie vormde als een separaat, horizontaal gestrekt 

volume op poten de achtergrond voor een massief vierkant 

voor de tentoonstellingen, waarnaast verticaal een deels 

doorzichtige schijf werd opgetrokken voor personeel en 

studiezalen, dominant bekroond door een constructief 

‘wasrek‘, om aan te geven dat in dit bouwdeel ook de 

entree kon worden gezocht. Wat betekende deze ordening? 

Afgezien van de gevarieerde esthetische voorkeuren van 

zijn architect, drukte het gebouwde NAi niets meer of 

minder dan de unieke kwaliteit van het programma van 

eisen uit, zonder dat de architect kennelijk de noodzaak 

had ervaren om deze boodschap naar een meer generiek 

niveau te tillen, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij een 

typologische canon. Of de beschouwer de collage van het 

NAi ook vanzelfsprekend, zonder toegevoegde verklaring, 

als ‘architectuurmuseum’ kan interpreteren, kan twintig jaar 

na de oplevering nog niet worden vastgesteld, hoewel het 

gebouw beslist de kwaliteit van een beeldmerk heeft. Het is 
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Figuur 77a ashmolean museum (1836) 

Figuur 76 museum wormianum  1655 Figuur 77B interieur van het ashmolean museum (1836) 
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de in de tijd opgebouwde associatie - tussen de architectuur 

van het gebouw en zijn functie - die het doen moet en 

die trouwens ook de recente omvorming van het NAi tot 

het nieuwe instituut zal moeten ondersteunen. Dergelijke 

inhoudelijke vluchtigheid moet wel gevolgen hebben voor 

de betekenis die aan een gebouw kan worden toegekend. 

Krijgt het NAi desondanks net als het Rijksmuseum de tijd 

om met zijn functie te vergroeien?  

Het vergelijkbare historische momentum maakt het 

Leidse Natuurhistorisch Museum, twee decennia geleden 

opgewaardeerd tot Naturalis, tot een geval dat ook in 

andere opzichten vergelijkbaar kan zijn met het NAi. Niet 

alleen ligt hun opleverdatum dicht bij elkaar, ook delen ze 

een voorgeschiedenis van geleidelijke institutionalisering 

en professionalisering, vanuit private initiatieven in de 

vroege moderniteit. De geschiedenis van Naturalis begon 

in het eerste kwart van de negentiende eeuw met het 

onderbrengen van het Rijks Museum van Natuurlijke 

Historie in een niet als zodanig ontworpen pand in 

Leiden. De inrichting van het museum werd aangevat als 

een huisvestingsvraagstuk, niet als een architectonische 

opgave, en dat zou voorlopig ook zo blijven. Dat maakt 

helaas dat de Leidse casus niet volwaardig kan figureren 

in het eerste hoofdstuk van de ontwikkeling van de 

architectuur van natuurhistorische musea. In dat hoofdstuk, 

geschreven in de vroeg-moderne periode (de negentiende 

eeuw), ontstonden de eerste echt als museum ontworpen 

exemplaren. Het was een periode van typologische en 

stilistische vernieuwing, omdat voor nieuwe bouwkundige 

opgaven een passende architectonische vorm werd gezocht. 

Ook iconologisch hield dat een boeiend vraagstuk in, want 

hoe meer soorten gebouwen er in de negentiende eeuw 

kwamen, des te noodzakelijker het werd gevonden dat een 

gebouw zichzelf vanuit zijn inhoud zou moeten kunnen 

presenteren. Daarbij hielp het dat de artistieke vrijheid van 

stijlkeuze die bij de overgang naar de negentiende eeuw 

veroverd werd, in de architectuur gepaard ging met het in 

zwang raken van de begrippen ‘waarheid‘ en ‘karakter‘.[152] 

De notie van waarheid behelsde de noodzaak van een 

logisch beredeneerde compositie en materialisering van een 

gebouw; karakter het op kunstzinnige wijze tot uitdrukking 

brengen van de bestemming van een gebouw. Deze 

combinatie zou in de praktijk een voor meerderlei uitleg 

vatbare raadgever zijn bij het ontwerpen van een gebouw.

De bestemming van het gebouw, meer in het bijzonder 

de bestemming van het natuurhistorisch museum: hoe zou 

die in de architectuur zichtbaar gemaakt kunnen worden? 

Is het de verzameling die daarvoor de meeste aanleiding 

biedt? Is het het wetenschappelijke werk? Wie terug 

gaat naar het begin, vindt vooral steun voor de eerste 

aanname. Aan de oorsprong van dit type museum, dat 

in zijn geïnstitutionaliseerde vorm een typisch product 

is van de Verlichting, ligt namelijk het fenomeen van de 

Wunderkammer, oftewel het curiositeitenkabinet, dat van 

veel ouder datum is.[153] In de zestiende en zeventiende 

eeuw legden welgestelde collectioneurs hun eigen 

[152]   Auke van der Woud, Waarheid en karakter: Het debat over de 

bouwkunst, 1840-1900 (Rotterdam 1997), p. 11-22.

[153]   Carla Yanni, Nature’s Museums: Victorian Science and the Architecture 

of Display (Baltimore 1999), p. 14-20. Zie ook: Nikolaus Pevsner, A 

History of Building Types, (Washington 1976), p. 114. Zie ook: Edward P. 

en Mary Alexander, Museums in Motion: An Introduction to the History 

and Functions of Museums (Plymouth 2008), p. 53. 

verzameling aan van objecten van natuurlijke herkomst. 

Het was echter niet ongewoon dat ook schilderijen en 

beeldhouwwerk onderdeel uitmaakten van de verzameling. 

Men koos niet zozeer met het oog van de wetenschapper 

op zoek naar het typerende, maar men verzamelde het 

afwijkende, het absurde of vreeswekkende. Een fameus 

voorbeeld uit de zeventiende eeuw is de collectie van John 

Tradescant, een tuinier met botanische aspiraties, wiens 

verzameling ter zake werd aangeduid als Tradescant’s Ark 

omdat een inclusieve verzameldefinitie werd aangehouden. 

De ark van John Tradescant, eerst in zijn eigen huis en vanaf 

1682 ondergebracht in het Ashmolean Museum, bevatte 

een bizarre variëteit aan objecten, van walvisbotten tot 

opgezette vliegende eekhoorn en dito kleurige vogels 

afkomstig uit India, de hoef van een eland met drie tenen, 

maar ook een fragment van het Kruis van Christus en 

de hand van een zeemeermin.[154] Ongeorganiseerd als 

dergelijke kabinetten geweest mogen zijn, ze fungeerden 

na verloop van tijd als centra van kennis en zijn daarom 

als voorloper te beschouwen van de musea, waaronder de 

natuurhistorische musea, die in de negentiende eeuw de 

een na de ander in de steden van Europa, en ook wel in de 

Verenigde Staten, verschenen. 

In deze belangrijke evolutionaire stap, waarin 

officiële musea gevestigd raakten, professionaliseerde 

het verzamelbeleid en werden de excentriciteiten van 

de gentlemen van weleer onschadelijk gemaakt.[155] Het 

natuurhistorische museum ging zich toeleggen op objecten 

met een biologische dan wel geologische oorsprong en het 

[154]   Yanni p. 20.

[155]   Yanni p. 1-3, 11.
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Figuur 79 Jardin du roi Figuur 78B: oxFord university museum

Figuur 78a: oxFord university museum
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doel van de verzameling spitste zich niet langer toe op het 

uitzonderlijke maar eerder op het typerende. Dat was een 

wending, die ook een inhoudelijke scheiding betekende 

van het kunsthistorische museum, dat zich ontwikkelde 

parallel aan het natuurhistorische museum. Steunde 

het verzamelbeleid van musea uit de kunsthistorische 

categorie onverkort op de subjectieve waarneming van 

veronderstelde unieke kwaliteiten, het natuurhistorisch 

museum ambieerde voor zijn verzameling en expositie een 

grondslag van feitelijke vaststellingen, uit te werken tot 

een zo volledig mogelijke taxonomie van de wereld van de 

natuur. Dat was een wereld die aanvankelijk als de ‘van God 

geschapen wereld‘ werd uitgelegd, ter onderscheid van de 

wereld van de cultuur, die van mensenhand was.[156] 

Door de opbouw na te streven van een natuurlijke 

taxonomie kreeg het natuurhistorisch museum weliswaar 

een objectief fundament van feitelijkheden, dat ging 

ten koste van de vanzelfsprekende magie van de 

Wunderkammer met al zijn buitenissigheden. Ordenen 

en classificeren kwamen in de plaats van het smaakvolle, 

of desnoods smakeloze, arrangement. ‘Natural history 

museums presented knowledge in the form of specimens; 

the objects of nature were captured, stuffed, pinned down 

and categorized, sheltered beneath iron and glass canopie 

or crowned by Romanesque towers.’[157] Een problematische 

erfenis uit het verleden van de wonderkamer overigens, was 

dat in de nieuw samengestelde collecties plaats was voor 

[156]   Renske Langebeek, ‘L’aménagement des collections d’Histoire naturelle 

aux XIIIe et XIXe siècles’, La Lettre de l”OCIM (134, 2011), Revue.org, p. 

2.

[157]   Yanni, p. 13.

artefacten afkomstig uit niet-westerse culturen, die vanwege 

hun vermeende primitiviteit blijkbaar niet in aanmerking 

konden komen voor opname in een kunstmuseum en op 

één lijn werden geplaatst met wat de natuur zelf, zonder 

toegevoegde intelligentie, voortbracht.[158] De Britse cultuur 

van de negentiende eeuw vormde een zeer vruchtbare 

voedingsbodem voor de natuurwetenschappen. Een 

inspiratiebron voor de Engelse museale initiatieven op dit 

terrein bevond zich echter op het continent, in Frankrijk. 

In Parijs werd de vroeg zeventiende-eeuwse Jardin Royal 

des Plantes onder het bewind Robespierre gepromoveerd 

tot Muséum d’Histoire Naturelle.[159] Het betrof hier een 

enorm, vrijwel labyrintisch complex van kassen, aquaria, 

botanische, medische en zoölogische tuinen, laboratoria, 

leslokalen en een weerstation. De rondlopende levende 

have diende het wetenschappelijke onderzoek; de curatoren 

waren meteen ook professoren.  

Het Parijse voorbeeld was door zijn alomvattende 

formule prototypisch voor de inhoud van het 

natuurhistorisch museum, maar nog niet voor het soort 

gebouw waar alles in zou moeten passen. Aan de overzijde 

van het Kanaal kwamen de gecombineerd museale en 

wetenschappelijke aspiraties van de negentiende-eeuwse 

instituties voor het eerst in architectonische topvorm samen 

in het Oxford University Museum (1855-60). Het werd 

gebouwd naar ontwerp van Thomas Deane en Benjamin 

Woodward en bevatte naast tentoonstellingsruimte ook 

leslokalen, kantoren, een bibliotheek en kantoren. Wat in 

[158]   Yanni, p. 15.

[159]   Jean-Claude Garcias, ‘The Parade of Animals’, in: Lotus International 

(97, 1998), p. 74-81.

Parijs verdeeld was over een hele tuin, werd hier verenigd 

in een enkele architectonische vorm. Het ontwerp daarvoor 

was in hoge mate eclectisch: het werd een stilistische 

cocktail van geseculariseerde gotiek met Venetiaans 

geïnspireerde ramen en een dakvorm uit de geschiedenis 

van de noordelijke Nederlanden, terwijl in de uitvoering 

uitbundig gewerkt werd met moderne materialen als glas en 

gietijzer.[160] Binnenin heerst minder de sfeer van een modern 

laboratorium dan die van een klooster; wetenschap en 

geloof pasten in het Victoriaanse Engeland nog in hetzelfde 

stramien. De werkkamers lijken op cellen en wat een 

kloostertuin zou kunnen zijn, is hier gevuld met natuurlijke 

preparaten. Dat het gebouw zou moeten ‘vertellen’ waar 

het voor bedoeld was, weerspiegelt zich in een didactisch 

programma, waarbij de onderdelen ieder voor zich een 

leerdoel vertegenwoordigen. De variatie aan steensoorten 

van de kolomschachten illustreert bijvoorbeeld de nationale 

geologische variatie - en voor wie dat nog niet meteen 

duidelijk was, werd aan ieder basement een bijschrift 

toegevoegd.[161] Op deze wijze vertaalde de taxonomie van 

de natuur zich naar het domein van de bouwkunde, alsof 

dat behoorde tot dezelfde scheppingsorde. 

Een terugkerend aspect bij het ontwerpen van 

natuurhistorische musea was de moeizame verenigbaarheid 

van de functies: de interactie tussen de totale verzameling, al 

dan niet ondergebracht in het depot, de wetenschappelijke 

functies van het museum en het publiekspodium. Waren 

deze functies in een enkele compositie onder te brengen, 

[160]   J. Mordaunt Crook, The Dilemma of Style: Architectural Ideas from the 

Picturesque to the Post-Modern (Londen 1987), p. 78.

[161]   Yanni, p. 83.
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Figuur 80 alFred waterhouse, naturral history museum

Figuur 81 semPer: Kunsthistorisch museum en een natuurhistorisch museum 

Figuur 82 semPer: natuurhistorisch museum 
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of juist niet? Alleen door eenvoudig alles, de hele collectie, 

op te stellen voor het publiek, kon aan dit dilemma 

ontsnapt worden, maar dan moest het daardoor geschapen 

ongearticuleerde doolhof voor lief worden genomen. Ook 

in Leiden bepaalde de spanning tussen het belang van de 

wetenschap en het bedienen van een breed publiek de 

teneur van de eerste, buitengewoon langdurige directoraten 

van het museum: achtereenvolgens Temminck (1820-

1858), Schlegel (1858-1884) en Jentink (1884-1913).[162] 

Ofschoon het recente initiatief van Museum Boijmans Van 

Beuningen anders suggereert, hoort die spanning bij vrijwel 

ieder museum. Maar het is vanwege de geprononceerde 

wetenschappelijke taak van het natuurhistorisch museum 

te vermoeden dat de uiteenzetting tussen bewaren en 

onderzoeken enerzijds en tonen anderzijds zich daar nog 

scherper zal hebben voorgedaan dan bij musea met een 

kunsthistorisch programma.

Het dilemma tussen de besloten en de publieke functies 

was in alle ideologische scherpte aanwezig in de aanloop 

naar de bouw van Engelands belangrijkste natuurhistorische 

museum, Alfred Waterhouse‘ Natural History Museum 

in Londen (1871-81). Er werd heftig gediscussieerd door 

verscheidene van de toenmalige hoofdfiguren. Aan de ene 

kant stond Richard Owen, de hoofdintendant natuurlijke 

historie van het British Museum, aan de andere kant stond 

Charles Darwin, gesecondeerd door T.H. Huxley. Owen wilde 

van het museum een encyclopedisch totaal maken, door er 

een ideaalvoorstelling van de schepping in onder te brengen 

door middel van een serie opgezette en gereconstrueerde 

dieren. Darwin beschouwde dit als volksverlakkerij en bewijs 

[162]   Langebeek(2011). 

van ‘een zekere ijdelheid van de curatoren’.[163] De uitkomst 

van het dispuut was een enorm uitgebreid, ook nu weer 

wild eclectische gebouw, waarin beide standpunten tegelijk 

werden beleden. De encyclopedie werd uitgevoerd op een 

tot dwalen uitnodigende kamvormige plattegrond, gevuld 

met alle denkbare natuurlijke variëteiten, de professionals 

konden elders terecht, in speciale afdelingen.[164] 

In de evolutie van de soort van het natuurhistorische 

museum fungeren de Engelse voorbeelden uit de 

negentiende eeuw als belangrijke schakels. Toch is het 

klapstuk van de ontwikkeling niet daar te vinden, maar 

in Wenen. Naar ontwerp van Gottfried Semper ontstond 

daar in de jaren zeventig en tachtig van diezelfde eeuw 

een kolossaal complex. Rondom een publiek plein met het 

aplomb van een Romeins forum werden tegenover elkaar een 

kunsthistorisch museum en een natuurhistorisch museum 

opgericht, aan een flank aangevuld door een groot keizerlijk 

regeringscomplex. Volgde Semper in zijn architectuur voor 

beide musea een identiek renaissancistisch vocabulaire, 

met name interessant is hoe hij in de figuratieve decoraties 

uitdrukking gaf aan zijn stijltheorie.[165] Het gebouw moest in 

zijn ‘kunstvorm’ zijn bestemming en wordingsgeschiedenis 

meedelen en dat deed het bij beide gebouwen op eenzelfde 

manier, maar met een verschillende uitwerking. Als type 

delen beide gebouwen een gezamenlijke oorsprong, maar 

ze presenteren zich op hun eigen manier aan hun omgeving 

door specifieke toevoegingen. Het Kunsthistorisch Museum 

[163]   Yanni, p. 113.

[164]   Yanni, p. 131-132.

[165]   H.F. Mallgrave, Gottfried Semper: Architect of the Nineteenth Century 

(New Haven 1996), p. 329-332.

kent in dit verband zowel een verticale als horizontale 

verhaallijn. Verticaal vertelt de decoratie van de begane 

grond over de creatieve ambachten, de hoofdverdieping 

is gewijd aan de hogere kunsten, terwijl de hoogste 

laag is opgedragen aan baanbrekende personen in de 

kunstgeschiedenis. In de horizontale figuratieve logica 

werkt het gebouw een historische periodisering af, van de 

oudheid tot de moderniteit. In het pal aan de overzijde van 

het forum gelokaliseerde Natuurhistorisch Museum wordt 

eenzelfde iconografische procédé gevolgd. De opstand van 

het gebouw verbeeldt in drie lagen een serie belangrijke 

wetenschappelijke ontdekkingen in verticaal toenemende 

importantie; bovenop staat de Zonnegod Helios, omringd 

door Gaia (aarde), Hephaistos (vuur) en Urania (lucht). 

Horizontaal wordt het verhaal van de ontwikkeling van de 

wetenschap in historische etappes uiteengezet. 

Sempers Weense complex is met name indrukwekkend 

vanwege de kraakheldere nevenschikking van de museale 

en wetenschappelijke podia voor cultuur en natuur, 

gecombineerd met een even kraakheldere verkenning van 

het karakter van beide gebouwen. Ze zijn verschillend, maar 

alleen in het geëtaleerde karakter, niet in het ordenende 

beginsel. Terugkijkend vanaf een standpunt bijna anderhalve 

eeuw verder in de tijd, valt op dat een dergelijke helderheid 

nadien in de museumarchitectuur niet meer is behaald. Dat 

neemt niet weg dat de museumarchitectuur van de twintigste 

eeuw veel briljante momenten kende. De creativiteit werd 

dan aangespoord door de functionaliteit van het gebouw 

(Frank Lloyd Wright’s Guggenheim Museum in New York 

bijvoorbeeld), of de typologie van de architectuur (Mies 

van der Rohe’s National Galerie in Berlijn bijvoorbeeld), of 

de ruimtelijke context (Wim Quist’s Kröller-Müller Museum 
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Figuur 85  guggenheim museum BilBao

Figuur 84 new national gallery For modern art in Berlin (1968) 

Figuur 83: solomon r. guggenheim museum new yorK city (1959) 
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in Otterlo bijvoorbeeld). Maar de fundamenteel op de 

inhoud van het museum als architectonische soort geënte 

exercities als die van Gottfried Semper lijken vooralsnog 

voorbehouden geweest te zijn tot de constituerende fase 

van de museumarchitectuur in de negentiende eeuw. 

Desondanks hebben musea een belangrijk aandeel gehad in 

de opbouw van de moderne stad en nadien, in postmoderne 

tijden, in de reconstructie van de stad. In deze laatste fase, 

die ook de fase is waarin Naturalis werd gebouwd, was het 

nieuwe musea regelmatig gegeven om als blikvanger te 

fungeren. Met een museaal bouwproject kon een hele stad 

opnieuw in de belangstelling komen te staan. Een eventueel 

suf imago kon plots omgedraaid worden, als men maar het 

zelfde geluk had als Bilbao na het reddende werk van Frank 

Gehry - en die ontdekking was goed besteed aan ambitieuze 

stadsbestuurders en hun marketeers. Laat-twintigste-

eeuwse architecten raakten vertrouwd met strategieën om 

een gebouw door een opvallende beeldtaal als marketable 

image te laten werken en als men niet wist hoe dat moest, 

kon men zich laten inspireren door de retoriek van Charles 

Jencks, die in zijn veelgelezen artikelen de nadruk legde op 

de communicatieve mogelijkheden van de architectuur.[166] 

Ook in Nederland kwam deze boodschap aan, al was 

het misschien verlaat en enigszins aarzelend, door een lang 

doorwerkende traditie van quasi-modernistische soberheid. 

Nieuwlichter Rem Koolhaas veroorloofde zich over die 

traditie een tirade die er niet om loog: ‘De Nederlandse 

architectuur is als het spelen op een vleugel waar alleen 

de rechterhelft van de toetsen werkt. Grootsheid en 

[166]   Charles Jencks, The Language of Post-Modern Architecture (Londen 

1984 (1977)), p. 39-79.

architectuur zijn in Nederland ogenschijnlijk definitief 

ontkoppeld en uitgerekend de Nederlandse architect staat 

als eerste hierover te juichen. De Nederlandse architect 

leeft in een dwangbuis van bescheidenheid. Daarom tussen 

haakjes, bravo Cees Dam, bravo Jo Coenen.’[167] Op het 

moment dat Koolhaas deze woorden uitsprak, in 1990, 

was deze cultuur zelfs in Nederland in feite al gekanteld. 

Dat ‘bescheidenheid’ week voor ‘grootsheid’ drukte zich 

architectonisch uit in een grotere aandacht voor het effect 

en de tactiele esthetiek van een gebouw dan voor het 

onopgesmukte type. Ook in de bouwkundige omgang met 

natuurhistorische musea werd dit merkbaar, hoe gering de 

rol ook is die deze musea in de architectuur van de twintigste-

eeuwse architectuur te vervullen kregen. Een project dat liet 

zien hoe de museale formule hier aan veranderende tijden 

kon worden aangepast, was de verbouwing in de Parijse 

Jardin des Plantes van de Grande Galerie de Zoologie tot de 

Galerie de l’Évolution (1988-1994) door de architect Paul 

Chemetov. Bij deze verbouwing ging het niet meer, als in 

de negentiende eeuw, om het ruimtelijk accommoderen 

van een natuurhistorische encyclopedie, die in het karakter 

van het gebouw met figuratieve middelen tot spreken 

werd gebracht. Integendeel: het ging Chemetov om de 

comfortabele, luisterrijke en meeslepende inrichting van een 

etalage met topstukken. Bovendien werd het gebouw, dat 

voorheen alleen met enige omwegen bereikt kon worden, 

nu direct op de stad geopend; klaar voor onmiddellijke 

consumptie, zoals dat in de post-industriële stad belangrijk 

wordt gevonden. Ondanks het onmiskenbare vermogen van 

[167]   Rem Koolhaas, in: Hoe modern is de Nederlandse architectuur? 

(Rotterdam 1990), p. 16.

de architect om sfeer te creëren, beviel het resultaat van de 

ingreep niet iedereen, waarbij het oordeel mede ingegeven 

lijkt te zijn door een zeker heimwee naar de primaire, 

desnoods oncomfortabele essenties van de Verlichting: 

‘The Chemetov-Huidobro duo is undeniably talented and 

capable of underpinning its practice with theory. And this 

makes one even more inclined to tell them: “less ‘activity,’” 

less climate control, less Dolby stereo and more light. Once 

again: Mehr Licht!‘.[168] 

Het Leidse Naturalis kwam tot stand in de laat-

twintigste-eeuwse hoogtijdagen van het Nederlandse 

postmodernisme. Was de ontwerper, Fons Verheijen, zich 

bewust van het krachtenveld waarin hij zich bevond? Wist 

hij van de herkomst van de architectonische soort van het 

natuurhistorisch museum? Ervoer hij het dilemma tussen 

enerzijds de gecultiveerde bescheidenheid en de afkeer van 

architectonisch spektakel die het Nederlandse modernisme 

vanouds karakteriseerde en anderzijds het tegendeel 

daarvan, de hang naar hedonisme van de nieuwe tijd? Het 

gebouwde Naturalis lijkt na bestudering van de stukken, in 

combinatie met het gerealiseerde gebouw, te getuigen van 

een vakbeoefening die meebeweegt met iedere functionele 

wending, hoe weinig architectonische aanleiding daar ook 

in te vinden is. Tegelijk spreekt uit het eindresultaat ook een 

lichte hang naar hetzelfde ‘bravo‘ als het bravo dat door 

de grote Rem Koolhaas aan zijn uit de band springende 

collega’s Jo Coenen en Cees Dam werd uitgedeeld. 

Misschien zijn de niet ongevoelig bedachte ruimtelijke 

effecten in het interieur van Naturalis ook te beschouwen 

als een hint naar de in Parijs door Paul Chemetov bereikte 

[168]   Garcias, p. 78.
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Figuur 87 le grande galerie de l’evolution. muséum national d’histoire naturelle. Paris.Figuur 86: le grande galerie l’evolution
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luister. Hoe bescheiden heeft architect Fons Verheijen 

zich met zijn ontwerp voor Naturalis gedragen? Hoeveel 

artistieke vrijheid stond hij zichzelf toe? Wanneer afgegaan 

wordt op Verheijens verbaal beleden afkeer van ‘kijk-

mij-eens’-architectuur‘ valt hij onbetwist in de categorie 

waar Koolhaas de dwangbuis voor in gedachten had. 

Het ‘gewone’, wat daarmee ook bedoeld wordt, is zijn 

referentiekader, soberheid is zijn natuurlijke habitus. Hij 

meende ook dat zelfs bij een cultureel gebouw - hoewel dat 

nog steeds een opgave is uit de hogere categorie - gewaakt 

moet worden voor mythevorming. Zelfs hier is onmiddellijk 

inzetbare, praktische logica de eerste raadgever. 

Op locatie in Leiden is te zien wat dit persoonlijke 

standpunt in werkelijkheid betekent. Daar valt op dat de 

logica die de architect belangrijk acht, de opmaat is tot een 

beroepshouding met een hoge mate van architectonische 

passiviteit. Gelet op het door de architect ingenomen 

standpunt is dat begrijpelijk, maar gelet op de rijkdom 

van deze opgave wat minder. De onderdelen van het 

programma worden niet gekneed en vervormd tot een 

nieuw organisme met een andere, namelijk architectonische 

samenhang, ze blijven apart van elkaar staan, ieder in een 

eigen kwadrant. De structuur van die kwadranten werd 

ruimtelijk bewerkt wanneer daartoe functionele noodzaak 

werd ervaren, maar er wordt niets aan toegevoegd met 

enige thematische substantie. Zo kan het zijn dat de inhoud 

van het museum niet opgeladen raakt met architectuur. 

Stedenbouwkundige aanleidingen, bijvoorbeeld met 

betrekking tot de aansluiting op het Pesthuis, worden 

eenvoudig aanvaard en meteen omgezet in het motief van 

een brug. Het bouwdeel dat de collectie bevat is zo hoog 

opgetrokken dat het compositorisch moeilijk rijmt met de 

overige kwadranten; de balans is zoek. Dit is zoals het gaat, 

wanneer het programma in alle bescheidenheid gewoon 

genomen wordt voor wat het is en voor wat er letterlijk 

staat. Er was geen ander, bijvoorbeeld typologisch of 

stilistisch, referentiekader om de maat van de collectietoren 

ten opzichte van de andere kwadranten af te kunnen wegen. 

Om reden van de zakelijke condities bij de totstandkoming 

van dit gebouw gold de noodzaak van flexibiliteit: het 

gebouw zou zo nodig vervreemd moeten kunnen worden 

en anticiperen op een ander gebruik op een later moment. 

Door aanpasbaarheid tot maatstaf te nemen, vormde zich 

een gebouw dat inderdaad op generlei wijze bijdraagt aan 

wat voor mythologisering dan ook, want voor de vorming 

van een mythe moet ten minste een specifieke gedachte 

worden toegelaten. Het ontbreken daarvan zal de architect 

hebben bevallen, want nogmaals, passiviteit vloeit voort uit 

zijn habitus van bescheidenheid. De keerzijde daarvan is dat 

dit gebouw in beginsel alles kan zijn en overal kan staan. 

Ondanks het praktisch verklaarbare, soms zelfs logische 

en bescheiden resultaat van dit Naturalisgebouw, is er 

nog steeds die traditie van het natuurhistorische museum, 

teruggaand tot de Wunderkammer. Die traditie is ongebruikt 

in de coulissen blijven staan, als kennelijk fossiel van een 

traditie waarmee de architect geen uiteenzetting zocht. 

Toch is het gebouw niet zonder esthetische pretentie: deze 

heeft net zo veel te maken met architectonische passiviteit 

als met de gemakkelijke aanvaarding van gebrek aan 

samenhang. Welke van de twee heeft hier gedomineerd? 

Het accepteren van de collage is een bijverschijnsel van 

postmoderne tijden, soms als een zinnebeeldige uitdrukking 

van maatschappelijke fragmentatie, soms als een zuiver 

esthetisch gedefinieerd zoekgebied. Museumarchitectuur 

is meegegaan met deze trend. Het NAi van Jo Coenen 

is er net zo’n treffend voorbeeld van als het Groninger 

Museum, dat onder regie van Alessandro Mendini 

opzettelijk gecomponeerd werd uit los zand. Van Coenen 

leende Verheijen zowel het motief als de benaming van ‘de 

banaan‘: bij het NAi vormt dat bouwdeel de achtergrond 

van het verspreide gebouwencomplex en bij Naturalis 

houdt ze de kwadranten door haar omarming nog enigszins 

bijeen. Maar waar Coenen door is blijven ontwerpen aan 

zijn collage tot in de meest absurde onregelmatigheden, 

is Verheijen daar vrij snel mee opgehouden en heeft 

hij de flexibiliteit uit het programma zijn invloed laten 

behouden. Op die manier ontstond een gebouw dat 

in alle opzichten verklaarbaar is, het wil alleen maar 

geen architectuur worden. Dit is een gebouw met een 

open einde, een opgave met een onvervulde ambitie. 
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Waardestelling

Naturalis zou door zijn bijzondere functie een gebouw 

kunnen zijn dat identiteit verschaft aan een gebied waar 

daaraan een fundamenteel gebrek heerst. Met die 

verwachting werd ook aan het gebouw gewerkt. De inzet 

was hoog, zowel met betrekking tot het gebouw zelf als 

tot zijn omgeving. Er werd gewerkt op een locatie die 

niet volstrekt verstoken was van historische aanleidingen, 

maar wel van een duidelijke stedenbouwkundige 

structuur; de omgeving bestond uit een verzameling 

tijdsfragmenten zonder overtuigende samenhang. In deze 

stedenbouwkundig beweeglijke omgeving aan de zeezijde 

van Leiden moest Naturalis een plaats zien te vinden. 

Daarbij werd gewerkt onder de condities van een tamelijk 

experimentele en onoverzichtelijke zakelijke constructie: 

een PPS. Met name de ervaren financiële krapte en de 

nadruk die werd gelegd op flexibel gebruik van het gebouw 

heeft de weg naar een uitmuntende architectuur, die 

karakteristiek uitdrukking geeft aan het bijzondere museale 

programma, niet bevorderd. De meegaande houding van 

de architect mag in dit verband profijtelijk geweest zijn voor 

de voorspoedige voortgang van het proces en de PPS, maar 

niet voor een ontwerp dat uiteindelijk niet veel meer is dan 

een directe resultante van dat proces. 

Het Naturalisensemble bestaat uit drie volumes: 

een nieuwbouw, een oudbouw en een loopbrug. De 

positionering van de nieuwbouw is een stedenbouwkundig 

strategische ingreep, die een aanzet doet tot het leesbaar 

maken van het omliggende gebied. Het versterken van 

het solitaire karakter van het Pesthuis en het inzetten 

van de toegevoegde nieuwbouw om de beschikbare 

open ruimte te structureren, levert op stedenbouwkundig 

schaalniveau helderheid op, maar op het niveau van 

ensemble zelf ontstaat hiermee veeleer fragmentatie. Beide 

gebouwen gedragen zich zo autonoom dat een verbinding 

niet eenvoudig te realiseren is. Door ook de brug als een 

autonoom artefact te ontwerpen wordt de fragmentatie 

binnen het ensemble versterkt. Dat is echter niet het 

hele verhaal. Door de coherent in de straat aangezette 

gevelwand van de nieuwbouw en het gemak waarmee deze 

nieuwbouw ook zijn hoekpositie markeert, kan Naturalis 

op zijn locatie toch als een aanvulling worden beschouwd. 

In de landschappelijke aanleg wordt deze structuur verder 

ondersteund. De collectietoren maakt Naturalis ook op 

grotere afstand tot een oriëntatiepunt, zij het dat de 

maatvoering daarvan binnen het ensemble enigszins uit de 

toon valt. 

Naturalis is is een optelsom van deeloplossingen. De idee 

van kwadranten is in het abstracte schema consequenter 

doorgewerkt dan in de feitelijke volumetrische en materiële 

uitwerking of in de feitelijke waarneming. Er zit spanning 

tussen het beeld dat aan de buitenzijde gesuggereerd wordt 

en de compositie van het interieur. Het kwadrantenprincipe 

heeft steeds te lijden onder incidentele ingrepen die 

werden ingegeven vanwege de ruimtelijke functionaliteit. 

Deze zijn vaak niet complementair aan het abstracte 

kwadratenschema, maar eerder een verstoring daarvan. 

Materialen, constructie en functie verspringen, ten opzichte 

van elkaar en per verdieping, waardoor de opzet een stuk 

diffuser is dan ze op het eerste gezicht doet vermoeden. De 

toren heeft daarvan geen last: dit is het meest homogene 

onderdeel van de compositie. Constructief is Naturalis een 

begrijpelijk gebouw waaraan met flexibele inzetstukken en 

de inzet van een breed materialenpalet verbijzondering is 

gegeven. De functionele en reactieve benadering van de 

architect maakt dat het gebouw een staalkaart is geworden 

van verschillende deeloplossingen. Het gebouw biedt 

daarom een representatief maar daardoor ook enigszins 

gedateerd beeld van de conventies in het bouwen van de 

jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. 

Uiteindelijk is Naturalis daardoor eerder een optelling 

van deeloplossingen, dan dat er een synthese is bereikt 

tussen het conceptuele, het formele, en het functionele. 

Het heeft er de schijn van dat de architect juist op het 

terrein van functioneel bepaalde deeloplossingen meer in 

zijn element was dan bij de conceptuele opzet. Vandaar 

dat hier weliswaar een bijdrage werd geleverd aan de 

stedenbouwkundige ordening van een beweeglijk gebied 

maar dat Naturalis niet de gesublimeerde homogeniteit 

biedt die van het complex verwacht had mogen worden. 



128

Bibliografie

Alexander, E. P. en Mary Alexander (2007) Museums 

in Motion: An Introduction to the History and Functions 

of Museums. Rowman Altamira 

Auke van der Woud (1997) Waarheid en karakter: 

Het debat over de bouwkunst, 1840-1900, NAi uitgevers: 

Rotterdam 

Avedissian, Minas (1997) “Leiden Naturalis vertroetelt 

de natuur en de mens.” In: Stedenbouw Vol. 49 Nr. 542 

Pag. 2-5

Bechtel, R. & A. Churchman (eds.) Handbook of 

Environmental Psychology John Wiley & Sons. pp. 461-

480

Bitgood, Stephen (2009). “Museum Fatigue: A Critical 

Review.” In: Visitor Studies 12, no. 2: 93–111. 

Boekraad, C en Tom Maas(1993) “Het grote 

Rijksbouwmeester interview.” In: AB Architectuur en 

Bouwen, jg. 9 vol.9, pp 38-47 

Boor, W. S. van der. (1991) Stedebouw in 

samenwerking: een onderzoek naar de grondslagen voor 

publiek-private samenwerking in de stedebouw. Samsom 

H.D. Tjeenk Willink: Alphen a/d Rijn

Bosma, K (red.) (1990)Verleidelijk stadsbeeld. 

Ontwerpen voor stedelijke vernieuwing, Rotterdam: NAi 

Uitgevers

Brongersma, L.D. (1978) “Rijksmuseum van Geologie 

en Mineralogie.” In: Scripta Geologica  Vol.48 pp.37-

96  [online] via http://www.repository.naturalis.nl/

record/317542

Davidts, Wouter (2003) Museumarchitectuur van 

Centre Pompidou tot Tate Modern : verschuivingen in het 

artistieke begrip van openbaarheid en hun impact op het 

programma van het museum voor hedendaagse kunst. 

Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen, 

Gent.

De Groot, G.E. (1978) “Rijksmuseum van Geologie 

en Mineralogie 1878-1978 : a retrospect.” in: Scripta 

Geologica Vol.48 pp. 3-25[online] via http://www.

repository.naturalis.nl/record/317444

Edward P. en Mary Alexander (2008) Museums in 

Motion: An Introduction to the History and Functions of 

Museums, Plymouth 

Garcias, Jean-Claude (1998) “The Parade of Animals.” 

In: Lotus International (vol. 97), p. 74-81.

Glotzbach, M. (1998) “Naturalis, het museum waar 

de dood tot leven komt.” In: Leeuwarder Courant 09 mei 

1998

Haan, H de en Ids Haagsma (1998) “Gebouw mist 

sensatie van een dinosaurusrug.” In: de Volkskrant 07 april 

1998

Hekkema, H. en Visser, T.(1984) “Fons Verheijen: 

interview.” In: Contour kwartaalblad Stichting IASL Vol. 

Dec. Nr 4 Groningen: Stichting Informatie Architectuur, 

Stedebouw en Landschapsarchitectuur

Hendriks, L. en J.v.d. Hoeven (2009) Richtlijnen 

bouwhistorisch onderzoek, 2e ed. Utrecht: 

Rijksgebouwendienst

Hennis, J. H. (1986) Bouwhistorische documentatie en 

waardebepaling: Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 

Raamsteeg 2-2a Leiden. Rijksgebouwendienst.

Hof, G.J.J. van den (2006) PPS in de polder : De 

betekenis van publiekprivate samenwerking voor de 

borging van duurzame ruimtelijke kwaliteit op Vinex-

locaties, Proefschrift Universiteit Utrecht 

Holthuis, L. B. (1995) Rijksmuseum van Natuurlijke 

Historie: 1820 - 1958. Nationaal Natuurhistorisch 

Museum. 

Jencks, Charles (1984 ed., original 1977) The Language 

of Post-Modern Architecture, London: Academy Editions 

Koolhaas, Rem (1990) in: Hoe modern is de 

Nederlandse architectuur? Nai uitgevers: Rotterdam.

Koster E. (1998) “Naturalis toekomstgerichte 

huisvesting voor een bijzondere collectie.” In Het 

Financieele Dagblad 25 april 1998

Mallgrave H.F.(1996) Gottfried Semper: Architect of 

the Nineteenth Century, New Haven.

Metz, T. (1998) “Nieuw onderkomen in Leiden voor 

fossielen en dino’s Naturalis oogt als kantoorgebouw.” in: 

NRC Handelsblad 09 april 1998

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(2005) Bewaren om teweeg te brengen: museale strategie, 

OCW, Den Haag

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

(1985) Nota Museumbeleid, Tweede Kamer der Staten-

Generaal, Vergaderjaar 1984-1985 19066 nr.2

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

(1986) Vergaderjaar 1985-1986 Rijksbegroting voor het 

jaar 1986, 19200. Hoofdstuk XVI Ministerie van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur nr. 137, VERSLAG VAN EEN 

MONDELING OVERLEG Vastgesteld 31 juli 1986 bijlage I 

BIJLAGE 1 brief “Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal” door L.C.Brinkman, Rijswijk, dd.23 

juni 1986

Molema, Jan (1999) De Delftse methode, Stichting 

Analyse van Gebouwen, Faculteit Bouwkunde, TU Delft.



129

Mordaunt Crook, J (1987) The Dilemma of Style: 

Architectural Ideas from the Picturesque to the Post-

Modern, Londen 

Nationaal Natuurhistorisch Museum en Verheijen , 

F. (1989) Contouren van het Nationaal Natuurhistorisch 

Museum, Leiden

Pevsner, Nikolaus (1976) A History of Building Types, 

Washington 

Renske Langebeek (2011) “L’aménagement des 

collections d’Histoire naturelle aux XIIIe et XIXe siècles.” 

In: La Lettre de l”OCIM (134) [online] via http://ocim.
revues.org/841?lang=en 

Roos, R. (1997) “Raffinement zit bij Naturalis in het 

interieur.” In: Trouw 24 mei 1997

Schmit, H (1998) “Opening” In: Trouw 25 maart 1998 

Slabbers, Steven (1996) “Een Museumpark voor 

Leiden.” In: Groen: vakblad voor groen in stad en 

landschap jg.52 no. 2 pp.9-12 

Spijkerman, Patrick (1998) Naturalis. Rijksgebouwen 

010, Rotterdam: Uitgeverij 010

Ten Cate, Gerda (2002) Cayennepeper: Fons Verheijen 

architect, Leiden: Verheijen

Van Gulick, R. J. F. en Dienst Bouwen en Wonen 

(1995) Boomgaard van kennis: structuurplan van Leiden : 

beeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de 

gemeente Leiden, Leiden

Van Nood, Ron en Eveline Idema (1995) “Leiden 

Centraal in volle gang: gezamenlijke inzet beloond door 

rijk.” In: Bouw jg.50 no. 1 januari pp. 46-48 

Van Seeters, P. (1998) “Levende aarde onder dak.” In: 

de Volkskrant 04 april 1998

Verheijen, F. (1998) “Warm zakelijk: museum te 

Leiden.” In: Bouw jg.53 no. 4, pp. 39-47

Verheijen, F. (2002) Het schijnbaar onmogelijke 

en omgaan met de twijfel, Inaugurele rede Technische 

Universiteit Delft. DUP Satellite

 Waterfield, G.(1992 red.) Palaces of Art. Art Galleries 

in Britain 1790 - 1990, London . 

Wislocki, P. (1998) “New buildings in The Netherlands: 

power and ambition, Scientific Silo.” In: World 

Architecture no. 69 Sept, pp.72-85

Yanni,C. (1999) Nature’s Museums: Victorian Science 

and the Architecture of Display, Baltimore 

Zwinkels, C. (1985) “Fons Verheijen en zijn streven 

naar beeldende architectuur.” In: de Architect juni, v.16, 

no.6 pp. 62-69 

Websites
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/

main.php 

http://ruimtelijkeplannen.nl/ 

http://webcache.googleusercontent.com/

search?q=cache:Qm-No_ETMA8J:gemeente.leiden.nl/

nc/bestuur/bis-bestuurlijk-informatie-systeem/actie/file/

datum/26022013/bestand/1103446/type/word/shash/9b

ad5ab7/+&cd=9&hl=en&ct=clnk&gl=nl 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006030/

geldigheidsdatum_21-10-2013 

http://www.architectenweb.nl/aweb/projects/project.

asp?PID=12505

http://www.bosch-slabbers.nl/Projecten/72 

http://www.globalprovince.com/museumarchitecture.

htm

http://www.lolaweb.nl/projecten.php?id=4 

http://www.naturalis.nl/nl/over-ons/

jaarverslagen/2012/naturalis-nieuwe-stijl/ 

http://www.naturalis.nl/nl/over-ons/organisatie/

geschiedenis-van-naturalis/

http://www.naturalis.nl/nl/over-ons/pers/

persberichten/2012/ncb-naturalis-heeft-een-nieuwe-

naam-naturalis-biodiversity-center/

http://www.naturalis.nl/nl/over-ons/pers/

persberichten/2012/voorbereiding-nieuwbouw-ncb-

naturalis-van-start/ 

http://www.naturalis.nl/nl/over-ons/pers/

persberichten/2013/wolf-luttelgeest-raszuiver-en-

waarschijnlijk-afkomstig-uit-oost-europa/; 

http://www.naturalis.nl/nl/over-ons/pers/

persberichten/2013/schoonmaken-vinvisschedel-op-25-

september/ 

http://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/

j9vvij5epmj1ey0/vi3ahd3zajzz 

http://www.refdag.nl/oud/bin/981203bin05.html 

http://www.repository.naturalis.nl/record/317444

http://www.repository.naturalis.nl/record/317542

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

dossier/26245/kst-19981999-26245-107b?resultIndex=1&

sorttype=1&sortorder=4

www.egm.nl 



130

Interviews

Wim van der Weiden (Directeur Naturalis 1991 - 2003) 

d.d.30 juli 2013 te Leiden. 

Leo Hendrix en Henk de Haan (Atelier Rijksbouwmeester 

/ Rijksgebouwendienst) d.d. 3 september 2013 te Den Haag

Kees Rijnboutt (Rijksbouwmeester 1989 -1995) d.d. 16 

september 2013 te Amsterdam

Nora van Klingeren (Project manager huisvesting 

Naturalis 1998-2010) d.d. 9 oktober 2013 te Utrecht

Lijst van afbeeldingen

1. Eigen productie op basis van kadastrale kaart 

[online] via www.kadaster.nl en luchtfoto [online] via maps.

google.nl

2. Eigen productie op basis van luchtfoto [online] via 

maps.google.nl 

3. het Nederlandse Leger en Waopenmuseum” 

Generaal Hoefer” [sic] Gill4kleuren PC Leiden – old 

postcards  [online] via www.flickr.com geen datum

4. 4A, B en 4D uit: Hennis (1986); 4C uit:  Langebeek 

(2011) 

5. Raamsteeg 2 [online] via commons.wikimedia.org 

Goodness Shamrock Wikimedia Commons

6. Raamsteeg 2 [online] via beeldbank.

cultureelerfgoed.nl Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(Ref. beeldbank: 20315175) - CC-by-SA-3.0

7. uit: PvE 1990 (RGD Archief BEH 0710236)

8. uit: Masterplan Sarlemijn september 1988 (RGD 

Archief BRbm Objecten B37)

9. uit: Verheijen, Heuer, De Haan (1988) Masterplan 

Rijksmusea van Natuurlijke Historie en Geologie en 

Mineralogie 12 juli (RGD Archief RBM0300051 - BRbm 

Objecten B40)

10. 10A uit: PvE 1990 – pagina 47 (RGD Archief BEH 

0710236); 10B uit: PvE 1990 – pagina 48 (RGD Archief BEH 

0710236); 

11. uit: PvE 1990 (RGD Archief BEH 0710236)

12. [online] via www.naturalis.nl 

13. Eigen productie op basis van op basis van: Bosma, 

K (red.) (1990), Verleidelijk stadsbeeld. Ontwerpen voor 

stedelijke vernieuwing, Rotterdam: NAi Uitgevers p.63;

14. 14A uit: uitvoeringsplan NNM Leiden november 

1995 (RGD archief, RGDPRO 109714); 14B uit: 

uitvoeringsplan NNM Leiden november 1995(RGD archief, 

RGDPRO 109714)

15. 15A-D recente projecten Fons Verheijen [online] 

via www.vvkh.nl

16. uit: Van Nood, Ron en Eveline Idema (1995) 

Leiden Centraal in volle gang: gezamenlijke inzet beloond 

door rijk in: Bouw jg.50 no. 1 januari pp. 46-48 

17. Eigen productie op basis van: Bosma, K (red.) 

(1990), Verleidelijk stadsbeeld. Ontwerpen voor stedelijke 

vernieuwing, Rotterdam: NAi Uitgevers p.64

18. uit: DO 1993 (RGD archief RBMINV00723)

19. uit: Workshop boekje (RGD archief RBMINV00723)

20. uit: Workshop boekje (RGD archief RBMINV00723)

21. DO 1993 (RGD archief RBMINV00723)

22. uit: Verheijen, Verkoren De Haan (1992) VO NNM 

Leiden, d.d. 4 december (RGD Archief RBMINV00723)

23. uit: Verheijen, Heuer, De Haan Masterplan 

Nationaal Natuurhistorisch Instituut Leiden januari 1989 

(RGD Archief RBM0300052, BRbm Objecten B38) 

24. uit: Verheijen, Heuer, De Haan Masterplan 

Nationaal Natuurhistorisch Instituut Leiden januari 1989 

(RGD Archief RBM0300052, BRbm Objecten B38) 

25. uit: Verheijen, Heuer, De Haan Masterplan 

Nationaal Natuurhistorisch Instituut Leiden januari 1989 

(RGD Archief RBM0300052, BRbm Objecten B38) 

26. uit: Verheijen, Verkoren De Haan (1992) Voorlopig 

Ontwerp Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden, d.d. 

4 december (RGD Archief RBMINV00723)

27. 27A-B beide uit: Verheijen, Verkoren De Haan 

(1992) VO NNM Leiden, d.d. 4 december (RGD Archief 



131

RBMINV00723)

28. uit: Verheijen, Verkoren De Haan (1992) VO NNM 

Leiden, d.d. 4 december (RGD Archief RBMINV00723)

29. uit: Alternatief plan (RGD archief BEH0710236)

30. Eigen productie op basis van uit: DO 1993 (RGD 

archief RBMINV00723)

31. Eigen productie 

32. Eigen productie

33. uit: Verheijen, Verkoren De Haan (1992) VO NNM 

Leiden, d.d. 4 december (RGD Archief RBMINV00723)

34. uit: Verheijen, Verkoren De Haan (1992) VO NNM 

Leiden, d.d. 4 december (RGD Archief RBMINV00723)

35. Eigen foto

36. Eigen productie op basis van luchtfoto [online] via 

maps.google.nl 

37. Eigen productie op basis van streetview [online] 

via maps.google.nl 

38. [online] via www.flickr.com 

39. Eigen productie

40. Eigen productie

41. Eigen foto

42. Eigen productie

43. Eigen productie

44. Eigen productie

45. Eigen productie

46. Eigen productie

47. Eigen productie

48. Leiden natuurhistorisch museum Naturalis 17 1998 

vvhk_verheijen f (pesthuisln) © picture by Klaas Vermaas 

[online] via http://www.flickr.com 

49. Eigen foto

50. Eigen foto

51. Eigen foto

52. Eigen foto

53. Eigen foto

54. Eigen productie

55. Eigen foto 

56. Eigen foto 

57. Eigen foto 

58. Eigen foto 

59. Eigen productie 

60. Eigen productie 

61. Eigen productie 

62. Eigen productie 

63. Eigen productie 

64. Eigen productie 

65. Eigen productie 

66. Eigen foto 

67. Eigen foto 

68. Eigen productie op basis van luchtfoto [online] via 

/maps.google.nl  

69. Frans de Wit - Vijf beelden op een kromme - 

2002, Plesmanlaan in Leiden foto door Biccie [online] via 

http://commons.wikimedia.org 

70. Giny Vos LUST FOR LIFE Museum Naturalis 

Leiden 2000 70 A [online] via http://portal.leiden.nl; 70 

B-C [online] via http://www.ginyvos.nl 

71. uit: Gemeente Rotterdam (2013) Het Museumpark 

in Hoboken; Het intensiveren van een Internationaal 

Cultuurpark [online] via www.rotterdam-hoboken.nl 

72. 72A ontwerp collectiegebouw Boijmans, dd 

29 okt 2013, Harry Gugger Studio / Barcode Architects ; 

72b ontwerp collectiegebouw Boijmans, dd 29 okt 2013,  

Architectenbureau Koen van Velsen beide [online] via 

www.rotterdam.nl/collectiegebouw  

73. Rijksmuseum Amsterdam ca 1895, door: By 

Photoglob AG, Zürich, Switzerland or Detroit Publishing 

Company, Detroit, Michigan [Public domain], via Wikimedia 

Commons 

74. Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam, foto 

dd. 2012 door: MonkeyPod [online] via en.wikipedia.org/

wiki/Netherlands_Architecture_Institute 

75. links: Rijkmuseum door Iwan Baan. midden: 

Atrium, door Pedro Pegenaute.  rechts: Great Hall, door 

Jannes Linders. Image courtesy of Rijksmuseum

76. uit Worm, Olaf. Museum Wormianum seu 

Historia rerum rariorum, tam naturalium quam artificialium, 

tam domesticarum quam exoticarum ... apud Ludovicum & 

Danielem Elzevirios, 1655

77. 77A-B uit: Ashmolean, and Philip Bury Duncan. A 

(1836) Catalogue of the Ashmolean Museum: Descriptive 

of the Zoological Specimens, Antiquities, Coins and 

Miscelleaneous Curiosities. S. Collingwood.

78. 78A-B uit: Yanni, Carla (2005) Nature’s Museums: 

Victorian Science and the Architecture of Display. Princeton 

Architectural Press, p.80.

79. uit: Diez, M (2006) Le Jardin des Plantes - Editions 

Nicolas Chaudun - Catalogue  p.97

80. Alfred Waterhouse, Naturral History Museum in: 

Yanni, Carla (2005) Nature’s Museums: Victorian Science 

and the Architecture of Display. Princeton Architectural 

Press, p.127

81. uit: Mallgrave, H.F. (1996) Gottfried Semper: 



132

Architect of the Nineteenth Century. Yale University Press.

82. uit: Mallgrave, H.F. (1996) Gottfried Semper: 

Architect of the Nineteenth Century. Yale University Press.

83. Solomon R. Guggenheim Museum New York City 

(1959) Designed by Frank Lloyd Wright (foto: Veldpaus, 

2012)

84. New National Gallery for Modern Art in Berlin 

(1968) designed by Mies van der Rohe 1968, door: Bacardi 

[online] via www.preservationresearch.com   

85. HDR image of the Guggenheim museum Bilbao 

29 October 2009 door: Phillip Maiwald (Nikopol)  via 

commons.wikimedia.org  

86. uit: Diez, M (2006) Le Jardin des Plantes - Editions 

Nicolas Chaudun - Catalogue  pp 157

87. Le Grande Galerie de l’Evolution. Muséum 

National d’Histoire Naturelle. Paris. Paul Chemetov y Borja 

Huidobro, 1994 [online] via http://www.arquiscopio.com/

pensamiento/la-extincion-de-los-arquitectos 



133

BIJLAGEN



134



135

Plattegrond Begane grond, 1:500



136

Plattegrond verdiePing 1, 1:500



137

Plattegrond verdiePing 2, 1:500



138

Plattegrond verdiePing 3, 1:500



139

Plattegrond verdiePing 4, 1:500



140

Plattegrond verdiePing 5, 1:500



141

Plattegrond verdiePing 6, 1:500



142

Plattegrond verdiePing 7, 1:500



143

Plattegrond verdiePing 8-20, 1:500



144

Plattegrond verdiePing 21, 1:500



145

Plattegrond verdiePing 22, 1:500



146

Plattegrond verdiePing 21, 1:500



147

doorsnede aa’, 1:500 



148

doorsnede BB’ , 1:500



149

doorsnede cc’, 1:500 



150

doorsnede dd’, 1:500 



151

aanzicht zuidgevel 1:500



152

aanzicht noordgevel 1:500



153

aanzicht westgevel 1:500



154

aanzicht oostgevel 1:500



155



156


