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Twee-onder-
een-kap

Museum Henriette Polak en 
Stedelijk Museum Zutphen 

behielden hun eigen identiteit, 
maar zitten als Musea 

Zutphen onder één – volledig 
gerenoveerd – dak met  

één museaal team.
tekst Emy Vesseur  foto's Ewout Huibers

In de themazaal Vrijheid & Verlichting 
van het Stedelijk Museum Zutphen zie 
je de horizontale lijnen van de aardlagen 
terug in het meubel. 
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/
De driehoek 
en zeshoek 
spelen een 
prominente 

rol in de 
inrichting

/

Museum Henriette Polak en Stedelijk 
Museum Zutphen vormen samen de Musea 
Zutphen. Het eerste is bekend om zijn 
collectie modern klassieke schilder- en 
beeldhouwkunst en het tweede is het 
cultuurhistorisch museum van Zutphen, 
Warnsveld en de Graafschap. Hoewel de  
musea allebei een eigen identiteit hebben, 
worden ze aangestuurd door één museaal 
team onder leiding van directeur Tiana 
Wilhelm. Tot twee jaar geleden hadden 
de musea elk nog een eigen onderkomen 
in het historische centrum van Zutphen. 
Sinds eind 2016 zitten ze onder één dak 
in het Hof van Heeckeren, een zeven-
tiende-eeuws stadspaleis dat grondig is 
verbouwd en uitgebreid met een nieuw 
paviljoen. Half mei vond de officiële opening 
plaats.  
 Museumdirectie en gemeentebestuur 
zagen al langer de noodzaak om beide 
musea toekomstbestendig te maken. ‘De 
klimaatinstallaties waren verouderd, de 
gebouwen waren niet of slecht rolstoel-

toegankelijk en de museale beleving was 
niet meer van deze tijd,’ zegt Wilhelm. Na 
een lang besluitvormingsproces was er een 
duidelijke voorkeur voor één specifieke plek 
voor beide musea. Het Hof van Heeckeren 
met zijn court en grote tuin, die toegan-
kelijk is via een bijzondere schelpenpoort 
aan het ’s Gravenhof, is volgens Wilhelm 
een droomlocatie. ‘Het ’s Gravenhof is de 
bakermat van de provincie Gelderland. Hier 
stond ‘de koninklijke palts’ van Zutphen, 
een van de belangrijkste gebouwen in 
het toenmalige Nederland. Ook is hier 
het oudste menselijke rest van ons land 
gevonden. Bewijzen hiervan worden in 
het museum bewaard. Aardig is ook dat 
Henriette Polak in het Hof van Heeckeren 
vergaderde over de oprichting van 
het museum. Ze was dus bekend met 
deze plek.’
 Het U-vormige pand is door Bierman 
Henket architecten gestript tot zijn oor-
spronkelijke geraamte en vervolgens geres-
taureerd en museumproof gemaakt, waarbij 

de klimaattechnologie is weggewerkt in 
vloeren en wanden. De schelpenpoort aan 
het ’s Gravenhof, eens de achterdeur van 
de adellijke familie Van Heeckeren, vormt 
nu de hoofdentree van het museum. In de 
tuin kwam een nieuw, transparant paviljoen 
met een museumwinkel plus ticketbalie en 
een auditorium voor circa zeventig mensen. 
Om bezoekers horeca op niveau te bieden 
wordt samengewerkt met het aan de muse-
umtuin grenzende Hampshire Hotel. Het 
hotel heeft een deel van zijn begane grond 
verbouwd tot museumcafé en museum-
lounge, die net als de tuin voor iedereen vrij 
toegankelijk zijn. 
 De grootste uitdaging was om de twee 
musea met hun verschillende collecties 
binnen het bestaande gebouw een plaats 
te geven. De kelder en hoge ruimtes op de 
begane grond waren meer geschikt voor 
de cultuurhistorische collectie van Stedelijk 
Museum Zutphen, de kunstcollectie van 
Museum Henriette Polak paste beter 
op de etage met intieme ruimtes en een 
charmant niveauverschil. Het koetshuis en 
de grote zaal erboven kregen de functie 
van wisseltentoonstellingsruimte en zijn via 
een trap met elkaar verbonden. Wilhelm: 
‘Beide musea krijgen verschillende keren 
per jaar een wisseltentoonstelling. In het 
geval van een grote publiekstrekker als 
Rembrandt in Zwart-Wit kunnen we beide 
ruimtes benutten. Voor deze tentoonstel-
ling werkten we in 2013 samen met de 
stadsmusea van Harlingen, Gouda, Hoorn 
en Bergen op Zoom. De samenwerking 
wordt de komende jaren voortgezet met 
een serie reizende tentoonstellingen die de 
vier elementen aarde, water, vuur en lucht 
koppelen aan werken uit het Rijksmuseum.’ 
De kantoren van het museale team en de 
archeologische dienst van Zutphen zijn 
gehuisvest in de vleugel met een bestaande 
dienstingang. Om de archeologische dienst 
als medegebruiker bij het museale verhaal 
te betrekken, zijn er doorkijkjes gemaakt en 
kunnen museumbezoekers de archeologen 
aan het werk zien.
 Pronk Studio ontwierp de museale 
inrichting en huisstijl, waarin de driehoek 
en zeshoek een prominente rol spelen. De 
vormgever liet zich hiervoor inspireren 
door het bijzondere tuinontwerp van 
LOLA landscape architects. In de drie-
hoekige plantenborders verwerkte LOLA 
de geometrische vormen van ijskristallen 
uit Katechismus der Natuur, een beroemd 
achttiende-eeuws werk van de Zutphense 
predikant en natuurgeleerde Johannes 
Florentius Martinet. Zelfs de sedumbeplan-
ting op het dak van het nieuwe paviljoen ligt 
in driehoekige vlakken. 
 Het Stedelijk Museum Zutphen vertelt 
de geschiedenis van Zutphen rond top-
stukken uit de collectie. Via een slakken-
huisroute die in de kelder begint, wordt de 

Stedelijk Museum Zutphen
1. Gezicht op Zutphen van de overzijde 
van de IJssel, Wouterus Verschuur, 855, 
Olieverf op doek
2. Potpourri , Peter Schemkes, 1755
Museum Henriette Polak
3. Zelfportret, Willem den Ouden, 2007, 
Olieverf op doek 
4. Fred Carasso, Charlotte van Pallandt, 
1969, Brons

De Nostalgiekamer van het Stedelijk Museum 
Zutphen heeft een modulair wandvitrinesysteem 
van vierkanten en rechthoeken. 
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Stalen zenuwen
Musea Zutphen is als 

design&build-project gere-
aliseerd door Heijmerink 

Wagemakers. Zij gingen de 
pitch aan met ontwerpbu-
reau Pronk. ‘Het was een 
complex geheel,’ vertelt 

projectmanager Maan het 
Lam. ‘Twee musea moesten 

zowel organisatorisch als wat 
betreft presentatie samen-
komen en het gebouw werd 
volledig gerenoveerd. Voor 

Pronk was het een uitdaging 
om een vernieuwend concept 

neer te zetten, voor ons om 
alle gelederen te sluiten en de 

lijnen kort te houden.  
Ook de realisatie was een 

flinke klus. Alleen al in het 
ontwerp van de kelder is tien 

ton staal verwerkt.’

De basis van de huisstijl is een drie-
hoek. Vanuit de driehoek ontstond een 
geometrische vorm die Studio Pronk 
de Zutphense Zeskant heeft genoemd. 
Behalve de twee musea kreeg ook de 
overkoepelende organisatie een eigen 
logo in dezelfde identiteit.  
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bezoeker door verschillende themazalen 
geleid. Elke zaal heeft een andere inrichting 
met speciaal vervaardigde meubels voor de 
tentoongestelde stukken, waaronder het 
skelet van een Vikingslachtoffer, het stads-
zegel van Zutphen, zilveren potpourri’s en 
de allereerste foto in Nederland gemaakt.  
 Museum Henriette Polak brengt de 
modern klassieke beeldhouw- en schilder-
kunst in beeld aan de hand van het verhaal 
van Henriette Polak en de kunstcollectie die 
zij mogelijk maakte. Dat verhaal begint in de 
Salon van Jet met haar portret, geschilderd 
door Joop Sjollema. In de volgende zalen 
maakt de bezoeker kennis met het werk van 
kunstenaars die het hart van de collectie 
vormen, hun atelieromgeving, werkwijze 
en gebruikte technieken. Om ook niet-ten-
toongestelde werken zichtbaar te maken 
is het digitale depot toegankelijk gemaakt 
met vier multitouchtafels. Hierop kan 

de bezoeker steeds opnieuw vijf werken 
selecteren, die op de muur worden gepro-
jecteerd. Wilhelm: ‘In de museale opstelling 
zoeken we de balans tussen educatie en 
genieten van kunst. De multitouchtafel 
combineert die beide functies.’ 
 Bezoekers kopen bij binnenkomst een 
ticket voor een van de twee musea of een 
dat toegang biedt tot allebei. ‘Met een 
combiticket heb je de unieke ervaring van 
twee musea met bijzondere collecties. 
Daarbij kun je zelf de route bepalen,’ legt 
Wilhelm uit. ‘Om meer bezoekers te krijgen 
doen we mee aan een cultuurarrangement 
van de regionale VVV. In plaats van een 
stand-alone dagattractie zijn we dan samen 
met MORE in Gorssel onderdeel van een 
programma.’ 

museazutphen.nl
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locatie  
’s Gravenhof 4, Zutphen

directeur 
Tiana Wilhelm
conservatoren 

Christiaan te Strake 
(stadshistorie), Lian 
Jeurissen (kunst & 

kunstnijverheid)
collectie Stedelijk 
Museum Zutphen

30.000 objecten en 500.000 
afbeeldingen; archeologische 

vondsten en historische 
voorwerpen; stadsgezichten 
en portretten; kunstnijver-

heid; Jo Spier-collectie
collectie Museum 
Henriette Polak

 2.400 kunstwerken; 
kunstenaarsportretten; 
werken van Wim Oepts

open 
sinds 13 mei 2017

architect 
Bierman Henket architecten

interieurontwerp 
en huisstijl 

Pronk Studio
projectmanagement 

en interieurbouw 
Heijmerink Wagemakers 

vormgeversatelier
Tuinontwerp LOLA 

Landscape architects  
budget bouw en inrichting 

7,2 miljoen euro 
tentoonstellingsoppervlak 

1.100 m2

verwacht aantal bezoekers 
40.000 (per jaar)

aantal medewerkers 
11 vast en 100 vrijwilligers
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De kelder van het Stedelijk Museum 
Zutphen met archeologische 
vondsten heeft lage vitrines van 
gestapelde cortenstalen platen die 
de aardlagen verbeelden. 

Voor de Salon van Jet van Museum Henriette 
Polak ontwierp Studio Pronk een informatie-
tafel in de vorm van Polaks profiel. 


