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De nieuwe vleugel van het museum grenst aan de 
museumtuin en biedt onderdak aan vooral film, 
fotografie en videokunst. De tentoonstellingsruimte 
is 20 bij 27 meter, in totaal bijna 600m2. De nieuwe 
zaal biedt extra expositiemogelijkheden voor de 
groeiende collectie van het museum. Het nieuwe 
restaurant, met een aan de museumtuin grenzende 
lounge inclusief  open haard, is groter en heeft een 
centrale plaats gekregen tussen de oudbouw en de 
nieuwe vleugel. De kenmerkende zichtlijn langs de 
oorspronkelijke buitenwand van het museum blijft 
intact en sluit goed aan op de huidige museale route. 
Bovenramen rondom laten het plafond zweven 
en zorgen voor spectaculaire lichte ruimtes. De 
museumshop is vergroot en krijgt een verbinding 
met de bibliotheek. Door de recente aanpassingen 
is een logische opeenvolging van publieksfuncties 
ontstaan: entree, boekwinkel, bibliotheek, 
restaurant, lounge met terras en museumtuin. 

follies
Ook betreden sinds kort bezoekers het voorterrein 
van museum De Pont via een entreepoort, die 
bestaat uit meerdere geschakelde doorgangen. Het 
zijn open structuren, zogenaamde ´follies´, met 
ieder een specifieke functie. De poort is onderdeel 
van de aanpassing van het gehele voorterrein en 

werd door de gemeente Tilburg aangeboden als 
geschenk bij het 20-jarig bestaan van het museum. 

de pont sinds 1992
Museum De Pont is gevestigd in een voormalige 
wolspinnerij. In  1990-1992 heeft Benthem Crouwel 
Architects de monumentale fabriek uit de jaren 
dertig verbouwd tot een ruimte waar hedendaagse 
kunst optimaal tot haar recht kan komen. Het 
hoogtepunt van de fabriek is de grote lichte zaal – 
met aan een zijde de intieme ‘wolhokken’. In de zaal 
zijn twaalf  daklichten over de gehele lengte van het 
gebouw, die een natuurlijke belichting en sfeer geven 
aan deze unieke ruimte.

mels crouwel
“In de meeste musea en galeries is een gevoel van 
voorspelbaarheid wanneer je binnenkomt, omdat 
de zalen symmetrisch zijn en de route voorspelbaar 
is. In tegenstelling tot het Museum de Pont, komen 
de bezoekers binnen in de foyer en worden 
geconfronteerd met een zacht verlichte zestig 
meter lange gang voor hen, die in een tuin eindigt. 
Wat voor soort ruimtes op deze gang uitkomen, 
is nog onduidelijk. Er is een gevoel van anticipatie, 
een gevoel van opwinding. Welke verrassingen 
komt de bezoeker tegen? Dat was de emotie die ik 
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nieuwe uitbreiding met café en lange zichtlijn met strijklicht, van entree naar nieuwe museumtuin



hoopte te ontlokken toen ik de gang ontwierp, 
waardoor ik een volledig nieuwe opening in een 
buitenmuur kon maken. Zelfs als het museum 
tentoonstellingen verandert of  renoveert, 
blijft de lange gang: het is een vitaal ontwerp-
element voor ons.

Van de oude wolfabriek wilden we het 
historische gevoel van het gebouw behouden, 
in tegenstelling tot de ‘cleane’, witte esthetiek 
van een moderne kunstgalerie. Het dak van 
staal en glas, dat uitzonderlijk laag was voor 
een museum, werd hersteld: nu valt het licht 
er mooi doorheen, en creëren onverwachte 
bewegende schaduwen op bijvoorbeeld werken 
van Anish Kapoor, waardoor ze op een unieke 
manier tot leven komen. 
De originele bakstenen muren, die tekenen van 
hun leeftijd vertonen, zijn onderdeel geworden 
van het nieuwe interieur.

Het besluitvormingsproces bij de gehele 
renovatie was lang. De beslissing van de hoogte 
van de binnenmuren alleen al nam twee jaar 
experimenteren in beslag. Museum de Pont is 
een toevluchtsoord geworden voor reflectie en 
een zuiverste waardering van kunst.” 
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nieuwe museumtuin: links de nieuwe tentoonstellingsruimte, en de lounge grenzend aan de tuin 

open en lichte bibliotheek



MUSEUM DE PONT UITBREIDING

nieuwe tentoonstellingsruimte, voor nieuwe media. de kleur folie op de de ramen van ‘uitsnede’ is flexibel en kan per tentoonstelling gewisseld worden

nieuwe tentoonstellingsruimte. rechts uitzicht vanuit de lounge naar de museumtuin



De tentoonstellingsruimte is een verborgen plek, een rustige 
plek die je moet ontdekken. Het gaat allemaal om de kunst, en 
de architectuur helpt de bezoeker om de kunst te ontdekken.
mels crouwel, july 2017

“
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de zestig meter lange zichtlijn, de gang van entree tot aan de tuin met strijklicht

aansluiting op de fabriekshal met de lange zichtlijn, die los lijkt te zweven, en ook connectie maakt
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nieuwe tentoonstellingsruimte met zicht op de ‘uitsnede’, waardoor een mooi binnen/buiten-effect ontstaat

links de lounge, verbinding tussen binnen en buiten, met een open haard. rechts het nieuwe café
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situatie

plattegrond
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doorsnede, nieuwe tentoonstellingsruimte en restaurant

doorsnede, entreegebied met zestig meter lange doorzicht
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duurzaamheid
WKO, warmte en vochtterugwinning, locale wa-
terbevochtiging ultrasoon,vrije koeling en warmte-
afvoer, zonnecellen, hoogwardige isolatie, duurzame 
bouwmaterialen

architect
Benthem Crouwel Architects
Generaal Vetterstraat 61
1059 BT Amsterdam

opdrachtgever
Museum De Pont 

locatie
Wilhelminapark 1, Tilburg

bvo
Totaal uitbreiding: 1.747 m2 
Expositiezaal, Depot, Techniek : 884 m2 
Restaurant, Lounge, Gang, Keuken: 628 m2 
Bestand/ Entree, Bookshop, Bibliotheek : 235 m2
Totaal Museum de Pont (incl. uitbreiding): 8.786m2

start ontwerp
2014

start bouw
2015

opening
september 2016

projectteam
Mels Crouwel, Peter Kropp, Jeroen Jonk, Volker 
Krenz

aannemer
Bouwcombinatie 013, een samenwerkingsverband 
van Bouwbedrijf  Kees Remmers B.V. en Bouwbed-
rijf  André Doevendans B.V.

fotograaf 
Jannes Linders

contact 
benthem crouwel architects
francine van den berg, ma
public relations
fvandenberg@benthemcrouwel.nl
+31 20 642 01 05
www.benthemcrouwel.com
www.architectureforsociety.com

zichtlijn van uitbreiding naar fabriekshal

lounge met open haard

de fabriekshal van de pont


