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Nieuwe onderhoudspartij voor het oudste  

stedelijk museum van Nederland  

 
BWE Adviseurs heeft het Centraal Museum te Utrecht 
ondersteunt met de Europese aanbesteding en de  
contractvorming van een nieuwe onderhoudspartij  
voor de gebouwgebonden E- en W-installaties. 
 
Het Centraal Museum te Utrecht (CMU) is het oudste 
stedelijk museum van Nederland. Het museum heeft de 
grootste Rietveld-collectie ter wereld, het originele Dick 
Bruna-atelier is in het Centraal Museum gevestigd en 
verder heeft het museum een uitgebreide collectie aan 
oude kunst, moderne kunst, toegepaste kunst en vorm-
geving en stadsgeschiedenis. Ook verzamelt en presen-
teert het museum al 100 jaar mode. Jaarlijks trekt het 
Centraal Museum tussen de 250.000 en 300.000 bezoe-
kers.  

Opdrachtgever 

Centraal Museum te Utrecht 

 

Projectleider 

Frank Koedijk 

 

Periode 

2017-heden 

 

Oppervlakte 

Ca. 15.000 m2 

 

Installateur 

BAM Bouw en Techniek 

De installaties van het Centraal Museum worden ingezet om diverse kunstcollecties 
onder strenge klimaatcondities ten toon te stellen. Hiervoor moeten de klimaatcondi-
ties in de diverse tentoonstellingszalen permanent gewaarborgd worden.   
 
Het CMU is enige tijd geleden geconfronteerd met het faillissement van het de installa-
teur welke sinds lange tijd het onderhoud verrichte aan de gebouw gebonden installa-
ties van haar objecten. Om de klimaatcondities te garanderen zijn gedegen, vakkundig 
en consequente onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk om uitval en storingen te 
voorkomen.  
 
BWE Adviseurs is gevraagd om het onderhoud opnieuw aan de markt uit te vragen. 
BWE heeft na een inventarisatie van de onderhoud behoevende E- en W- elementen 
het Centraal Museum geadviseerd over de toe te passen contractvorm welke aansluit 
bij de (facilitaire) organisatie van het Museum. Op basis van deze gegevens heeft BWE 
geadviseerd over de toe te passen aanbestedingsprocedure.   
 
Uiteindelijk is het onderhoud op basis van een inspanning- én prestatiecontract middels 
een niet-openbare Europese procedure aan de markt uitgevraagd. Na afronding van de 
procedure heeft BWE het Centraal Museum ondersteunt bij de implementatie van het 
onderhoudscontract. Een opdracht waarbij veel specialistische kennis samenkomt:  
kennis over aanbesteden, kennis over contractvormen én ervaring met beheer en on-
derhoud.   


