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PERSBERICHT
De collecties van moderne en hedendaagse kunst van de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België collecties zullen verhuizen naar de
voormalige Vanderborght winkels
De voormalige Vanderborght winkels ontvangen de collecties van moderne en hedendaagse
kunst van Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB), dat is wat Karine
Lalieux, Schepen van Cultuur van de Stad Brussel, Philippe Courard staatssecretaris voor
Wetenschapsbeleid en Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen
vandaag bekend maakten.
De Ministerraad heeft inderdaad vanochtend de lancering van de studies goedgekeurd voor
de renovatie van oude Vanderborght winkels in de optiek om de slapende collecties die zich
sinds 2011 in de reserves van de KMSKB bevinden en de sluiting voor de renovatie van het
gebouw dat het zal huisvesten. Het werd noodzakelijk om snel een plek te vinden waar het
publiek de werken opnieuw kan bewonderen.
De voormalige Vanderborght winkels zijn uitstekend gesitueerd, op het einde van de
Koningen en Koninginnegalerij. Zij vormen de ontbrekende schakel in de weg die leidt van de
Grote Markt, via de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen en de kathedraal van Sint-Michiels en
Sint-Goedele, naar de BOZAR en het MIM en vervolgens het Koningsplein. Met haar 7000
vierkante meter en zijn enorme reserves, is het een ideale plek om een groot aantal werken
en een groot publiek te ontvangen.
Concreet zal de Stad Brussel de voormalige Vanderborght Winkels, door middel van een
erfpacht van 30 jaar, voor een symbolische euro ter beschikking stellen. De Stad zal ook het
werk aan de buitenkant van het gebouw financieren. De Regie der Gebouwen zal de studie
(750.000 euro) ten laste nemen. De Musea zullen investeren in de opbouw van de boetiek,

de zalen, de bewegwijzering, de multimedia, de installatie van de bescherming van de
kunstwerken en de communicatie.
“Deze beslissing is het resultaat van een intelligente samenwerking tussen de federale
regering en de Stad Brussel. Dit is een belangrijke dag voor het Federaal Wetenschapsbeleid,
voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, maar ook meer in het algemeen
voor de toegang tot cultuur en de economie van ons land en haar hoofdstad” zegt Philippe
Courard.
“Na het leveren van belangrijke inspanningen, kan de Stad Brussel vandaag de eerste steen
leggen van het toekomstige Museum van Moderne en Hedendaagse Kunst en dat doet me
veel plezier. Deze overeenkomst zal de samenwerking tussen de musea van de Stad en de
federale musea versterken ten voordele van het Brussels Museumaanbod, de uitstraling van
de stad, en vooral haar bezoekers” aldus Karine Lalieux.
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