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Demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap Ingrid Van Engelshoven heeft maandag 13 
september 2021 het nieuwe CollectieCentrum Nederland 
(CC NL) in Amersfoort geopend. In het CC NL zijn de niet-
permanent geëxposeerde kunst- en erfgoedstukken van 
het Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum, 
Paleis Het Loo en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed bijeengebracht. cepezed en cepezed interieur 
hebben het gebouw ontworpen, in nauwe samenwerking 
met ABT voor de constructies, Valstar Simonis voor de 
installaties en Peutz voor de bouwfysica en duurzaam-
heid.

500.000 objecten
Het CC NL bewaart ongeveer een half miljoen objecten. Die 
lopen uiteen van schilderijen tot sculpturen, sieraden, kleding, 
klokken, meubels en andere kunstnijverheids- en gebruiksob-
jecten. Ze stammen uit de hele Nederlandse geschiedenis en 
alle lagen van de bevolking. Voorbeelden zijn koninklijke tro-
nen en meubels van adellijke families, maar ook draaimolen-
paarden, historische fietsen, arrensleeën en een ruim 7.000 
kilo wegende stoommachine. Samen vormen de collecties 
“het fysieke geheugen van Nederland”.

unieke samenwerking en voorzieningen
Zowel organisatorisch als inhoudelijk werken de vier instel-
lingen in het CC NL vergaand samen, op een manier die 
uniek is in de wereld. Zo worden de objecten niet per instel-
ling opgeslagen en gerubriceerd, maar naar bijvoorbeeld 
aard, type en datering. De collecties laten zo onder meer 
opvallende dwarsverbanden zien. Ook biedt het CC NL voor 
Nederland unieke faciliteiten die de hele cultuursector ten 
goede komen. Zo zijn er voor het eerst in Nederland speciale 
quarantaineruimtes waarin museumstukken middels vrieskou 
of zuurstofonttrekking zijn te ontdoen van schadelijke insec-
ten en schimmels. Daarnaast beschikt het gebouw onder 
meer over een fotostudio en een röntgenkamer. Ook bevat 
het twee grote restauratieateliers waarvan ook andere cultu-
rele instellingen gebruik kunnen maken. Het CC NL stimuleert 
onderzoek naar de collecties en bevordert de mobiliteit ervan. 
Zo zijn collegamusea van harte welkom voor bruiklenen en 
is het gebouw op afspraak toegankelijk voor onderzoek en 
onderwijs. Het CC NL heeft geen publieksfunctie.

opbouw in drie delen
Functioneel bestaat het gebouw uit drie geschakelde bouw-
delen die de ‘kop’, de hals’ en de ‘romp’ worden genoemd. 
De kop is een transparant volume met de entree en kantoren. 
In de hals bevinden zich de ateliers waar objecten worden 
onderzocht en gerestaureerd. In dit bouwdeel bevinden zich 
ook de röntgenkamer, fotostudio, vriescel, de quarantaine- en 
zuurstofvrije ruimtes en een ruimte voor transportvoorberei-
ding. De romp ten slotte is een compact, gesloten volume 
van vier bouwlagen. Dit is het eigenlijke depot met grote 
overspanningen van 8,1 meter voor maximale indelingsflexi-
biliteit. Voor een optimale bescherming tegen brand zijn de 
brandcompartimenten klein en de scheidingen van een hoge 
classificatie. In de romp bevinden zich ook speciale voorzie-
ningen zoals een koelcel voor audiovisueel materiaal en op 
de begane grond een extra grote ruimte voor grote en zware 
objecten.
 
Van kop tot romp worden de bouwdelen verbonden door twee 
evenwijdige, zeven meter brede assen die het gebouw over 
de volle lengte ontsluiten en daarmee de belangrijkste ver-
keersaders vormen. Eén van de assen verbindt de overdekte 
expeditieruimte aan de voorzijde met het depot in de romp. 
De gevels zijn bekleed met een strak vormgegeven alumi-
nium huid. In de donkere uren wordt het gebouw verlicht naar 
ontwerp van lichtkunstenaar Herman Kuijer. 
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vijf sterren duurzaamheid
Qua duurzaamheid zijn zowel het ontwerp als het opgelever-
de gebouw BREEAM Outstanding gecertificeerd; in de hoogst 
haalbare classificatie ofwel met vijf sterren. Met een score 
van 91,62% staat het CC NL op de 15e plek van meest duur-
zame gebouwen in Nederland. Bijzonder is de klimatisering 
van het depotgedeelte. Het dak en de gevels van het depot 
vormen samen een sterk isolerende schil, terwijl de begane 
grondvloer juist ongeïsoleerd blijft en in direct contact staat 
met de onderliggende grond, die zo als een temperatuurbuffer 
werkt. Dit maakt dat voor de klimatisering met een constante 
temperatuur tussen de 12 en 15 graden slechts een absoluut 
minimum aan installatie nodig is. Dat is niet alleen energiezui-
nig, maar draagt ook in belangrijke mate bij aan de veiligheid 
van de collecties. Minder installaties betekent immers ook dat 
er minder installaties kunnen uitvallen.
Het depot heeft een RC-waarde van 10, terwijl de kop en de 
hals ook een hoge isolatiewaarde hebben en een RC-waarde 
van 6. Daarnaast maken deze bouwdelen gebruik van een 
WKO en van een grijswatersysteem om bijvoorbeeld de wc’s 
te spoelen. Op het dak is ruim 3.600 m2 aan zonnepanelen 
opgenomen. Het gebouw is energieneutraal en bijna nul-op-
de-meter. 

ecologische terreininrichting
Ook bij de inrichting van de patio tussen kop en hals en het 
terrein rondom het gebouw waren duurzaamheid en natuur-
ontwikkeling leidend. Het terreinontwerp draagt maximaal bij 
aan de ontwikkeling van de lokale flora en fauna; zo zijn er al 
veelvuldig konijnen en vossen rond het gebouw gesignaleerd. 
Onderdeel van zowel het ecologische landschapsontwerp als 
de beveiligingsmaatregelen is een wadi, een natuurlijk water-
bassin dat hemelwater opvangt en daarnaast functioneert als 
infiltratievoorziening voor de begroeiing rondom. 

aangename werkplek
Veel aandacht is eraan besteed het CC NL een zowel aan-
gename als functionele werkplek te laten zijn voor de circa 
dertig medewerkers van de verschillende instellingen. Het 
gebouw is helder en overzichtelijk ingedeeld, de transportzo-
nes zijn ruim en ondersteunen een efficiënte logistiek, terwijl 
de ateliers overvloedig daglicht ontvangen via de patio en 
op het noorden gerichte sheddaken. Restaurator Maranthe 
Lamers: “Om hier te mogen werken is echt een hele mooie 
ervaring. Het is hier hartstikke licht, het is ruim, het is groot 
opgezet en dat is heel leuk om hier te mogen werken.”

bereikbaar
CC NL is gebouwd in de wijk Vathorst in Amersfoort, pal 
langs de A28. Voor deze plek is gekozen vanwege de goede 
bereikbaarheid. Allereerst ligt de locatie centraal in Nederland 
en is zij voor alle vier betrokken instellingen makkelijk bereik-
baar. Omdat CC NL het bruikleenverkeer wil stimuleren, is de 
nabijheid van een snelweg daarnaast belangrijk. Bovendien 
ligt het nieuwe gebouw op loopafstand van station Amersfoort 
Vathorst, waardoor mensen er ook met het openbaar vervoer 
zonder problemen kunnen komen.

bouw en inhuizing
De bouw is in mei 2018 gestart en het gebouw is zomer 2020 
door de vier partners in gebruik genomen. In een jaar tijd zijn 
alle objecten van de vier instellingen vanuit de bestaande 
depots naar het CC NL gebracht en daar ingehuisd. Daaraan 
werkten zo’n 70 mensen en drie verhuisbedrijven mee. In 
totaal waren er 869 vrachtwagenritten nodig om de collectie 
naar CC NL te verhuizen, een proces dat locatiedirecteur 
Wim Houben van het Rijksmuseum heeft ervaren als “een 
Sinterklaasfeest dat een jaar lang duurt”. Ook woordvoer-
der Udo Feitsma van het Nederlands Openluchtmuseum is 
razend enthousiast over het nieuwe collectieonderkomen. 
“Als ik hier loop, ben ik net een kind in de snoepwinkel. Het 
is gewoon zo ontzettend mooi om te zien”, zegt hij. “Wat ik 
zo mooi vind aan CC NL is dat die vier collecties samen de 
geschiedenis van Nederland vormen. En die zie je hier heel 
goed.”
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project
CollectieCentrum Nederland (CC NL)

projectadres
Verbindingsweg 1, Amersfoort, The Netherlands

opdrachtgever
Rijksmuseum, Amsterdam

gebruikers
Rijksmuseum, Amserdam | Nederlands Openluchtmuseum, 
Arnhem | Paleis het Loo, Apeldoorn, Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, Amersfoort

architect 
architectenbureau cepezed, Delft

constructieadvies
ABT, Delft

installatieadvies
Valstar Simonis, Rijswijk

advies bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid &
duurzaamheid
Peutz, Zoetermeer

interieurontwerp
cepezedinterieur, Delft

landschapsontwerp
Ruijzenaars Landscapes, Amersfoort

lichtontwerp
Herman Kuijer

hoofdaannemer
Visser & Smit Bouw, Rotterdam

aannemer bouwkundig
G&S Bouw, Amsterdam

projectperiode
may 2016-april 2020

bvo
31.500 m2

fotografie
cepezed | Lucas van der Wee, Werry Crone | CC NL, CC NL

noot voor de redactie
Voor meer informatie en/of beelden in hoge resolutie kunt u 
contact opnemen met de afdeling public relations van 
cepezed via: 
015 2150000 of pr@cepezed.nl

www.cepezed.nl

afmetingen gebouw
166 x 80 x 24 m (L x W x H)

medewerkers
ca. 30

quarantainefaciliteiten
vriescel, behandelruimte bestrijdingsmiddelen, lage zuurstof-
cellen

andere facilititeiten
restoratie-ateliers (gezamenlijk 1000 m2), röntgenkamer, foto-
studio (260 m2), projectruimte, houtbewerkingsruimte, 
emballageruimte, truck docks, parkeerplaatsen voor auto’s en 
fietsen

depotverdiepingen
4 

depots
39

plankruimte
19.110 m1

verrijdbare bodems
960 m2

gaaswand
24.250 m2 (fixed and mobile)

rolstellingen
1.287 buizen

lades
3.655

paneelstellingen
117

hangkasten
191

zwaarste object
steam engine Tarzan (7.200 kilogram)
 
grootste object
barrel organ De Blauwe Mortier (The Blue Mortar)
(5,40 m x 7,60 m)

verhuizing collecties
1 jaar | 869 vrachtwagenritten

pv-panelen
2.180 (3.600 m2)

facts & figures
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