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Museum De Lakenhal gaat restaureren en uitbreiden 
 

Lekkages, geen geschikte publieksruimte en onvoldoende ruimte voor tentoonstellingen en 

collecties: om goed te kunnen functioneren moet Museum De Lakenhal restaureren en uitbreiden. 

Het college van B en W steunt het museum hierin. Het kaderbesluit, waar deze plannen en de 

financiële onderbouwing in uitgewerkt is, wordt midden 2012 aan de gemeenteraad voorgelegd.   

 

Na een periode van onderzoek en voorbereiding blijkt dat Museum De Lakenhal moet restaureren en 

uitbreiden. Dit is noodzakelijk om onder andere de museumregistratie te kunnen behouden. Nu ligt er een 

realiseerbaar plan voor de toekomst met daarin aandacht voor bijvoorbeeld het opknappen van de 

historische panden, het creëren van meer ruimte voor het tentoonstellen van uniek eigen kunstbezit en 

het verbeteren van de publieksruimtes. Naast gemeentelijke financiering zet het museum zich actief in 

om externe fondsen te werven. 

 

Investeren in cultuur 

Wethouder Jan-Jaap de Haan: “Leiden is de vierde cultuurstad van Nederland en wil blijven investeren in 

de cultuursector. Dat heeft een gunstig effect op de aantrekkingskracht van onze stad. Museum De 

Lakenhal is sterk verweven met de stad. Dankzij dit besluit kan Museum De Lakenhal haar positie als 

onderscheidend 21
e
-eeuws kunstmuseum verder verstevigen en een basis leggen voor een duurzame 

toekomst, aantrekkelijk voor een groeiend publiek.” 

 

Geschiedenis 

Al vanaf 1948 bestaat de behoefte tot uitbreiding en restauratie van het museum. In 1951 werden de 

eerste panden aangekocht. Daarna kwamen de plannen stil te liggen door gebrek aan financiële 

middelen. In 2009 nam de gemeenteraad het besluit ‘Lakenhal op Orde’; een pakket aan maatregelen om 

de achterstanden te kunnen oplossen. Toen reserveerde de gemeenteraad 13,5 miljoen euro. Het 

kaderbesluit dat het college van B en W vandaag nam, beschrijft hoe Museum De Lakenhal door 

uitbreiding en restauratie toekomstbestendig wordt gemaakt. 

 

Museum De Lakenhal 

Directeur Meta Knol is blij met het collegebesluit: “Dit is een historische kans om de restauratie en 

uitbreiding van het museum eindelijk vorm te geven op basis van een haalbaar plan. Het college heeft 

een moedig besluit genomen. We hopen nu van harte op de steun van de gemeenteraad.”  

 

Museum De Lakenhal is het enige museum van kunst en geschiedenis in Leiden met een hoogwaardige 

collectie van (inter)nationaal belang. Het museum maakt beeldende kunst, kunstnijverheid en 

geschiedenis in Leiden toegankelijk voor een breed publiek om hen te inspireren en bij te dragen aan hun 

ontwikkeling. Grote meesters als Rembrandt, Jan Steen, Theo van Doesburg of Erwin Olaf zijn in het 

museum te bewonderen. www.lakenhal.nl 
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071- 516 50 55 

persvoorlichting@leiden.nl 

 
Dit bericht is verstuurd naar de pers en ter informatie naar raadsleden, college van B en W van de gemeente Leiden. Wilt u geen 
persberichten meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar persvoorlichting@leiden.nl met de melding:afmelden persberichten. 
 
Volg het nieuws van de gemeente Leiden ook via Twitter.  
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