
Richard Rogers ontwerpt de gebouwen van de 
"Pôle de conservation du musée du Louvre" 
in Liévin bij Lens

De 250.000 niet tentoongestelde kunstwerken van het Louvre zullen worden 
ondergebracht in een gebouw van 20.000 m!, dat naast het Louvre Lens wordt 
opgetrokken, en waar ze toegankelijk zullen zijn voor conservators, onderzoekers, 
restaurateurs, kunstfotografen, en al wie beroepshalve met de collecties te maken 
heeft.  Als alles naar wens verloopt, wordt het gebouw eind 2018 opgeleverd.

Op 7 juli meldden het Musée du Louvre en de Conseil régional Nord-Pas de Calais 
dat een multidisciplinair team, onder leiding van het architectenbureau Rogers Stirk 
Harbour & Partners, de  "Pôle de conservation du musée du Louvre" mag bouwen.  
Het schetsontwerp is  klaar, het terrein is beschikbaar, de financiering is rond (voor 
bouw én beheer), en er ligt een planning op tafel waarin staat dat de  oplevering 
van het gebouw eind 2018 kan gebeuren.  Nadien zal er allicht nog lang verhuisd 
moeten worden, vooraleer de 250.000 kunstwerken in Liévin ondergebracht zijn. 
Daarmee komt dan een einde aan de  toch wel delicate  situatie, waarbij enerzijds de 
kunstwerken in de reserves van het Parijse  Louvre onvoldoende tegen extreem 
hoge waterstanden beschermd zijn (als het water van de crue centennale komt, 
heeft men slechts drie dagen om alles weg te  halen, wat lang niet volstaat), en 
anderzijds een belangrijk deel van de collectie over een zestigtal plaatsen in de 
Parijse regio en elders verspreid ligt.
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Het gebouw meet 20.000 m!, waarvan 9950 m! voor de collecties, en de rest als 
werkruimten, voor onderzoek, restauratie, behandeling, fotografie, voor- en na-
bereiding voor transport, anoxie (een zuurstofloze omgeving) en quarantaine.
De collecties zelf worden in zes grote  zalen ondergebracht, die 3 tot 6 meter hoog 
zijn, en die dank zij de hoge thermische inertie van het gebouw, zeer constante 
bewaarcondities verzekeren.
De eigenlijke bouwkost en inrichting wordt op 35 miljoen euro geraamd, exclusief 
btw, voor een totale  projectprijs van 60 miljoen, die  voor 49% door de regio, en 
51% door het Louvre gedragen wordt. 
De werking van de "Pôle de conservation" wordt gefinancierd door een deel van de 
opbrengsten van het "fonds de dotation" van het Louvre.  Dat is een stichting die 
private fondsen ontvangt en beheert.

De persmededeling beschrijft het project en zijn kwaliteiten, maar wat ze  — in deze 
fase van het beslissingsproces — niet echt meer vermeldt, en even belangrijk blijft, 
is de keuze van Liévin. 
Uiteraard is de nabijheid van het Louvre Lens een troef, die de Conseil régional ten 
volle heeft uitgespeeld, maar de keuze  voor een Noord-Franse locatie  is toch 
uitzonderlijk.  Nog niet zolang geleden meldden de kranten dat het Parijse 
personeel (conservators, onderzoekers, restaurateurs... ) niet meteen enthousiast 
was om voor de collecties naar le Nord  — in concreto: le Pas-de-Calais — te 
moeten reizen.  

De keuze voor Liévin betekent immers een breuk met twee Franse tradities, en de 
bevestiging van een derde.

De eerste traditie  houdt alles in Parijs.  Het is een hele krachttoer een prestigieuze 
instelling, een onderzoekslaboratorium, een hogeschool, een wetenschappelijk, 
cultureel of academisch instituut uit Parijs weg te  halen.  (Het Louvre Lens en het 
Centre Pompidou in Metz zijn slechts bij-huizen. Hun  hoofd-huizen bleven in Parijs.)  
Vaak lukt het niét: de  synchrotron of deeltjesversneller Soleil is niet naar Villeneuve 
d'Ascq gekomen, en evenmin naar Caen, maar in Orsay-Saclay gebleven, ten 
zuidwesten van Parijs.  En ook de  verhuis van de  eliteschool ENA (École Nationale 
de l'Administration) naar Straatsburg heeft heel veel voeten in de aarde gehad — 
en is na een kwarteeuw nog niet volledig.  
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De tweede traditie houdt in dat alles wat waardevol is al sinds meer dan een eeuw, 
weg van de Belgische en Duitse grens, en de schrik voor invasies, naar het zuiden 
van Frankrijk wordt verhuisd.  De  luchtvaartindustrie in Toulouse en de  laboratoria 
in Grenoble zijn er sprekende voorbeelden van.  Dat heeft de nijverheid en het 
wetenschappelijk onderzoek in het noorden en het oosten van het land geen goed 
gedaan. 

Dat zo'n belangrijke instelling én collectie toch naar het noorden verhuist, is dus 
erg ongewoon. 

De derde traditie — die  wel in ere  wordt gehouden — houdt in dat zoiets slechts 
mogelijk is, als de lokale overheden mee de kosten dragen, wat voor de "Pôle de 
conservation du musée du Louvre" zeker het geval is. De helft van de financiering 
komt van de regio, met een kleine bijdrage van de agglomeratie en de gemeente. 
De andere helft vindt het Louvre in de royalties die het uit Abu Dhabi ontvangt.

De "Pôle de conservation du musée du Louvre" in Liévin wordt veel maar dan een 
opslagplaats. Het is een bedrijf, en een instrument voor research, bescherming en 
behandeling van kunst op wereldniveau.  Parijzenaars redeneren dan in termen van 
"naar Liévin moeten gaan" om hun werk te  doen.  Het ontgaat hen dat onder-
zoekers, restaurateurs, fotografen, intendanten… ook  in het Noorden kunnen 
wonen, of er hun thuisbasis hebben.  Of in het Belgische en verdere buitenland.  
Wellicht is de "Pôle de conservation du musée du Louvre", meer nog dan het Louvre 
Lens, een beloftevol project voor de ruime regio. 

Jef, 30 juli 2015
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