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Een ambitieuze opdracht

Voor het nieuwe kunstmuseum is onderstaande ambitie opgesteld. Aan de 
hand hiervan is het museumconcept van XPEX uit 2018 doorontwikkeld door 
de kwartiermaker:

Het realiseren van een vernieuwend museum voor grootschalige multimediale 
kunst en landschapskunst met een dynamische programmering.
Een toegankelijk museum, opgericht en ingevuld volgens de 
meest actuele inzichten, dat internationaal aanspreekt en lokaal relevant is. 
Het museum is ‘voor’, ‘met’, en ‘door’ Almere en Flevoland en zet in 
op talentontwikkeling. 
Het museum is uniek en complementair aan het bestaande Nederlandse 
museumaanbod en het werkt internationaal, nationaal en lokaal samen. Binnen 
de MRA vervult het een belangrijke culturele bestemming. 
Het museum toont ondernemerschap en kent een duurzame organisatie en 
financieringsmix. Het museum volgt de drie Codes (Governance Code Cultuur, 
de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit) die gezamenlijk zorgen 
voor een gezonde en veerkrachtige culturele sector.
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Schematische weergave plan van aanpak

Opmaat kunstmuseum (Kunstpaviljoen)
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Werkwijze
Om tot een vernieuwend museumconcept te komen dat voldoet 

aan deze grootse ambitie en dat past bij Almere en Flevoland 

zijn de volgende stappen ondernomen:

• Onderzoek naar het karakter en behoeften van Almere en 

Flevoland (beleidsstukken, onderzoeken en eigen onderzoek 

door stadssocioloog)

• Stakeholdergesprekken met diverse partijen in Flevoland

• Denktanksessies met experts op het gebied van 

(vernieuwende) musea, kunst, urban cultuur, 

talentontwikkeling, inclusiviteit, new towns enz.

• Internationale benchmark om het concept te toetsen aan 

de ontwikkelingen in de culturele sector wereldwijd

• Kunstpaviljoen om te toetsen en valideren in de praktijk
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Een kunstmuseum in 
Flevoland
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Een museum in de jongste provincie

• Veel ruimte  kunst waar in de rest van Nederland geen plek voor is

• De collectie van Flevoland  landschapskunst

• De Flevolander is: jong/praktisch opgeleid/cultureel divers  geen 

standaard kunstmuseumbezoeker

• Almere scoort slecht op Cultuurindex van Atlas voor Gemeenten, maar 

vraag onder bewoners  draagvlak

• Amsterdam en Utrecht zijn dichtbij  complementair aan het 

culturele aanbod in de MRA

• Toegankelijke, meeslepende kunst  immersieve kunst



Kunst die zich om je heen begeeft, die alle zintuigen aanspreekt, 
waar je onderdeel van wordt en die je anders naar de wereld laat 
kijken.

Kunst die past bij Almere en 
Flevoland, in het verlengde van 
de landschapskunst.

Kunst die 
toegankelijk en 
aantrekkelijk is 
voor een brede 
doelgroep en 
hierdoor past 
bij Flevoland.

Kunst die ruimte nodig heeft die 
andere musea in Nederland niet 
kunnen bieden. 



Atelier des Lumières, 
Parijs: 1,4 miljoen 
bezoekers per jaar

TeamLab Borderless, Tokyo: 2,3 miljoen 
bezoekers eerste jaar. 25% kwam 
speciaal voor dit museum naar Tokyo.

Yayoi Kusama: haar 
overzichtstentoonstelling 
uit 2014 was met 2 
miljoen bezoekers de 
best bezochte 
tentoonstelling ooit.

Meow Wolf, Santa Fé (VS): In 2016 trok het 
kunstdoolhof ‘House of Eternal Return’ zo’n 400.000 
bezoekers (vijf keer de bevolking van de stad) en 
genereerde het $6,8 miljoen aan inkomsten.

Kunst die internationaal aanspreekt en 
complementair is aan het aanbod in de MRA
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Het nieuwe museum
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Het Kunstmuseum Flevoland wordt hét 
museum voor de immersieve
kunstervaring wereldwijd.

Het museum:

• Heeft internationale aantrekkingskracht en –bezoek

• Zet in op lokale binding, -waarde creatie en -herhaalbezoek

• Toont ondernemerschap en zorgt voor een groot deel aan eigen inkomsten

• Is inclusief en toegankelijk

Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen is een hybride mix aan functies 

nodig.



Kunstwerk in 
hal

Landschapskunstwerk in/aan het 
museum

Landschapskunst in 
Flevoland

Tentoonstellingszalen

24/7 zaal

Openbaar dak

• Vaste collectie

• Commerciële functie

Tentoonstellingszalen

Tentoonstellingszalen
Winkel

Café-restaurant

Workshop-ruimte

Een multifunctioneel instituut met commerciële functies die het museum laagdrempelig maken 
en er voor zorgen dat het museum zo min mogelijk afhankelijk wordt van subsidies.

Functies in gebouw

Buiten het gebouw

Kunstdoolhof



Het SESC-systeem, 
Brazilië: netwerk van 
gemeenschapscentra met 
o.a.: sportfaciliteiten, 
tentoonstellingsruimten, 
klaslokalen, leesruimtes, 
restaurants en theaters. 
Brengt verschillende 
demografische groepen 
samen en zorgt voor een 
groot aantal terugkerende 
bezoekers.

SKALAR, Amsterdam/Berlijn: 
Audiovisuele bewegende 
kunstinstallatie die duizenden 
bezoekers trok. Een 
samenwerking tussen de 
Berlijnse studio WHITEvoid, 
Amsterdamse dance 
promotors Audio Obscura en 
het Westergasterrein. Een 
dergelijke samenwerking 
kunnen wij dankzij de 
functiemix ook aangaan.

Centre Pompidou, Parijs: 
combinatie van een openbare 
bibliotheek, museum voor 
moderne/hedendaagse kunst, 
theater- en congreszalen en 
onderzoeksinstituut. Het dak-café 
en het plein zijn even populair en 
integreren Centre Pompidou met 
de buurt.

Een flexibele mix van functies heeft al eerder bewezen 
te zorgen voor lokale binding en herhaalbezoek



Kunstwerk in 
hal

Landschapskunstwerk in/aan het 
museum

Kunstdoolhof
Landschapskunst in 

Flevoland

Tentoonstellingszalen

24/7 zaal

Openbaar dak

Tentoonstellingszalen

Tentoonstellingszalen
Winkel

Café-restaurant

Workshop-ruimte

Vaste collectie: 4 plekken in het gebouw + landschapskunst in heel Flevoland



Flevoland heeft al een bijzondere collectie: de 9 
landschapskunstwerken. Deze collectie gaat het museum 
zichtbaar maken en vormt het uitgangspunt voor de vaste 
collectie van het museum. 



4: Een 
lichtkunstwerk 
trekt bezoekers 
naar ons openbare 
dak met café-
restaurant en is 
een verwijzing 
naar de 
landschapskunst.

3: Kunstdoolhoven zijn echte publiekstrekkers o.a. in de 
Verenigde Staten. Ons kunstdoolhof wordt, onder 
begeleiding van kunstenaars, door de bezoekers zelf 
gemaakt en zorgt voor herhaalbezoek.

2: In de hal wordt de immersieve kunstvorm 
geïntroduceerd aan de hand van een kunstwerk dat 
de overgang van 2D naar 3D symboliseert.

1: Een 
landschapskunst-
werk, dat vanuit 
buiten overgaat in 
het gebouw, vormt 
de introductie op 
de collectie 
landschapskunst 
van Flevoland.



Kunstwerk in 
hal

Landschapskunstwerk in/aan het 
museum

Kunstdoolhof
Landschapskunst in 

Flevoland
Tentoonstellingszalen

24/7 zaal

Openbaar dak

Tentoonstellingszalen

Tentoonstellingszalen
Winkel

Café-restaurant

Workshop-ruimte

6 grote tentoonstellingszalen voor wisselende collectie zorgt voor 
internationale aantrekkingskracht en herhaalbezoek



Thematisch ingedeeld met actuele onderwerpen 
of overzichtstentoonstellingen van 
toonaangevende kunstenaars

Kunst die anders in 
museumdepots 
blijft liggen en nu 
eindelijk aan het 
publiek getoond kan 
worden.



Kunstwerk in 
hal

Landschapskunstwerk in/aan het 
museum

Kunstdoolhof
Landschapskunst in 

Flevoland
Tentoonstellingszalen

24/7 zaal

Openbaar dak

Tentoonstellingszalen

Tentoonstellingszalen
Winkel

Café-restaurant

Workshop-ruimte

Een van de tentoonstellingszalen is apart toegankelijk en 24/7 te programmeren



Overdag onderdeel van de tentoonstellingszalen. In de 
avond/nacht publiekstrekker die de jongere doelgroep 
in aanraking laat komen met het museum.

Belangrijke bijdrage aan het nachtleven van Flevoland 
en met opvallende programmering trek je bezoekers uit 
heel Nederland en buitenland.

Veel van dit type 
kunst ontstaat in de 
muziek/festival/club-
omgeving, hier ontdek 
je ook opkomende 
kunstenaars.

Commerciële 
functie voor het 
businessplan, ook 
als verhuur.



Kunstwerk in 
hal

Landschapskunstwerk in/aan het 
museum

Kunstdoolhof
Landschapskunst in 

Flevoland
Tentoonstellingszalen

24/7 zaal

Openbaar dak

Tentoonstellingszalen

Tentoonstellingszalen
Winkel

Café-restaurant

Workshop-ruimte

Commerciële functies waar de programmering van het museum in doorloopt en die 
bijdragen aan (lokaal) herhaalbezoek en levendigheid in het centrum van Almere.
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Voortgang 
Kunstpaviljoen (werktitel)
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Doelstellingen 

• Museumplan toetsen en valideren

• Draagvlak creëren

• Samenwerkingsverbanden en financiers 

aantrekken

• Onderdeel van de Basisinfrastructuur, 

subsidierelatie met ministerie van OCW
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Raad van Toezicht 
Internationaal netwerk, lokaal draagvlak, artistieke expertise, zakelijk oog

De raad van toezicht wordt mondeling toegelicht



Tijdens de Floriade te zien in het 
kunstpaviljoen: de toekomst van 
de natuur invoelbaar gemaakt met 
3 immersieve kunstinstallaties. 

Toets: Immersieve kunstervaring 
voor niet-kunstliefhebber
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Een thuis voor kunsteducatie

• Floriade Kids

• KIDD+ lab

• KIDD leerlijn

• Samenwerking Aeres (V)MBO

• HvA immersive environments

• Bereik: minimaal 17.000 leerlingen in 4 jaar
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De kunstbeleving van het 
Kunstpaviljoen in de rest van de stad

• Kunstinstallaties in twee leegstaande winkelpanden, vrij 

toegankelijk voor iedereen.

• Randprogrammering brengt kunst naar de achtertuinen van 

Almeerders.

Doelstellingen: 

• Toegankelijkheid

• Almeerder/Flevolander leren kennen

• Samenwerken met (lokale) kunstenaars



De landschapskunst van Flevoland toegankelijk voor iedereen 

De Future of Nature bij 
Deltawerk//: tijdens de 
Floriade vragen we een 
kunstenaar een immersieve
interventie te doen die 
gericht is op de jongeren in 
de Noordoostpolder.

Collectief Walden verwarmt de Groene 
Kathedraal met een preekstoel en banken. 
Het museum gaat samen met de bewoners 
van Oosterwold de programmering 
verzorgen. 

Land Art Tour: met een 
autospeurtocht kan 
iedereen op een 
laagdrempelige manier en 
met eigen vervoer de 
Land Art ontdekken. Zo 
kunnen we tijdens de 
Floriade bezoekers 
Flevoland in sturen.

Land Art thuis: omdat niet iedereen in 
staat is om naar de Land Art toe te 
komen, brengen we de kunstervaring 
op innovatieve wijze bij je thuis.
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Vervolgstappen
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Vervolgstappen

Fase II – Organisatorische uitwerking (locatie & organisatie)

Oktober ’21 – mei ‘22

Raad en staten worden geïnformeerd door de kwartiermaker bij afsluiting van de fase.

Fase III - Financiële uitwerking

Juni ‘22 – december ‘22

Raad en staten worden geïnformeerd middels een informerende sessie met de 

kwartiermaker bij afsluiting van de fase en de business case wordt ter besluit aan hen 

voorgelegd. Bij goedkeuring geven zij groen licht om het vervolgproces Ontwikkeling & 

Voorbereiding te starten.



Dank voor uw aandacht
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