Oude en eigentijdse kunst
Naast het verzamelen en tonen van eigentijdse kunst is ook oude kunst volop aanwezig.
Zo hebben de Dordrechtse kunstenaars Albert
Cuyp, Ferdinand Bol en Nicolaes Maes een
eigen zaal gekregen en is er een collectie negentiende-eeuwse schilderkunst met topstukken
van Breitner en Toorop. De nieuwe vleugel is
bestemd voor wisselende exposities, een educatief atelier, een auditorium, een museumwinkel en een restaurant.
Het Museum gaat een ontmoetingsplaats worden
voor liefhebbers van oude kunst, eigentijdse
kunst en cultuurgeschiedenis.
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De uitdaging

DORDRECHTS MUSEUM
Kunst uit het verleden en heden in harmonie

Het Dordrechts Museum bevindt zich in de historische
binnenstad van Dordrecht. In deze omgeving werd in
1572 de Unie van Dordrecht getekend en de grondslag

In november 2010 heeft het Dordrechts Museum, na een

gelegd voor de Verenigde Nederlanden. Het oorspron-

verbouwing van meer dan twee jaar, zijn deuren weer

kelijke gebouw, dat stamt uit de 14 e eeuw, heeft een

geopend.

divers verleden. Allereerst werd het gebouw als kloos-

Aan de buitenkant lijkt niet veel te zijn veranderd, maar

ter gebruikt en in de eeuwen daarna als wees-, pest- en

eenmaal binnen, is het museum een weldaad van licht

dolhuis. Sinds 1904 heeft het Dordrechts Museum er zijn

en ruimte geworden. Een museum dat zich aan alle kan-

intrek genomen. Met de restauratie van het oude gebouw

ten opent naar de stad. Een rijksmonument waarin oud

en de bouw van de nieuwe vleugel, zal het museum

en nieuw contrasteren en toch vloeiend samengaan en

ruimschoots kunnen voldoen aan de hedendaagse kwa-

elkaar versterken. Net als de collectie die in het museum

liteitsnormen. In totaal is er 2000 vierkante meter nieuw-

te zien is.

bouw bijgekomen.

Een ingenieus klimaatbeheersingssysteem
en perfecte beveiliging
Voor MAT Afbouw lagen de uitdagingen voor het oprapen in het Dordrechts
Museum. In dit honderden jaren oude pand waren nauwelijks alledaagse
constructies te vinden. Er werden maar liefst vijfendertig verschillende
wandtypes toegepast.
Omdat een optimale klimaatbeheersing van cruciaal belang is voor de kunstwerken, moesten enorme luchtkanalen aangebracht worden.
Allereerst werd er een isolerende gipswand, met een speciale dikke folie,
tegen de buitenmuur gemaakt. Vervolgens is daartegenaan een zwevende
Metal-Stud constructie bevestigd die verstevigd is met multiplex.
Deze ‘zwevende’ wand hangt ongeveer 15 cm van de muur en staat los
van de vloer. Voor de afwerking is Russisch berken multiplex van 12 mm
gebruikt. Het multiplex is geproduceerd met formaldehyde-arme lijm omdat
zuren een negatieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de kunstwerken.
Voor de beveiliging zijn de ruimten met geblindeerde ramen voorzien van
een laag staal. Volgens de geldende voorschriften zijn er inbraakwerende wanden geplaatst volgens het WK3 type, een specialisme van MAT.
Omdat er geen standaardprocedure gevolgd kon worden is er vooraf een
proefopstelling gemaakt om MAT’s aanpak voor de opdrachtgever inzichtelijk
te maken. En daarmee heeft MAT Afbouw weer eens laten zien dat zij het
vermogen bezit, zich telkens weer, te onderscheiden.
In totaal is er verwerkt:
4000 m2 plafond; 130 m2 buitenplafond; 500 m2 kap; 9000 m2 Russisch berken
multiplex; 10.000 m2 gips.
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