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Schikking bereikt tussen Naturalis en Verheijen 
 
Tussen Stichting Naturalis Biodiversity Center (Naturalis) en de heer Fons Verheijen, 
architect, is een schikking bereikt ter beëindiging van het tussen hen lopende geschil 
over de verbouwing van het Naturalisgebouw. Onderdeel van deze schikking is dat zij 
dit persbericht gezamenlijk naar buiten brengen. 
 
De heer Verheijen is de architect van het door Naturalis geëxploiteerde 
Naturalisgebouw. Naturalis is voornemens dit gebouw ingrijpend te laten verbouwen 
en daarnaast nieuwbouw te plaatsen, een en ander op basis van een door Neutelings 
Riedijk Architecten B.V. ontworpen plan. 
 
De heer Verheijen heeft vanaf het moment van kennisneming van de bedoelde 
plannen aan Naturalis laten weten dat Naturalis met uitvoering van deze plannen 
inbreuk zou maken op zijn auteursrechten, dat hij zich hiertegen zou verzetten en dat 
hij niet geïnteresseerd was in financiële compensatie in ruil voor het accepteren van 
deze inbreuk op zijn rechten. 
 
Zodra de heer Verheijen kennisnam van het definitieve ontwerp voor de verbouwing 
van het Naturalisgebouw, is hij een rechtszaak begonnen bij de rechtbank Den Haag, 
waarin hij onder meer heeft gevorderd dat Naturalis verboden wordt uitvoering te 
geven aan de voorgenomen verbouwing van het Naturalisgebouw. 
 
Naturalis heeft er toentertijd voor gekozen de voorgenomen verbouwing van het 
Naturalisgebouw voort te zetten. In dat laatste kader heeft Naturalis onder meer in de 
zomer van 2016 het museum gesloten voor het publiek en heeft zij een aannemer,  
J.P. van Eesteren B.V., gecontracteerd.  
Daarmee aanvaardde Naturalis, ondanks alle destijds genomen maatregelen, 
belangenafwegingen en verkenningen, ten behoeve van de nieuwbouw, het risico dat 
zij in een vergevorderd stadium van de voorbereiding geconfronteerd zou worden met 
een rechtelijk verbod op uitvoering van de betreffende plannen.  
 
In de rechtszaak heeft de rechtbank bij vonnis van 25 januari 2017 geoordeeld dat 
Naturalis bij uitvoering van de bedoelde plannen voor verbouwing van het 
Naturalisgebouw inbreuk maakt op de auteursrechten van de heer Verheijen. De 
rechtbank wenste echter eerst nader geïnformeerd te worden alvorens te beslissen 
over de door de heer Verheijen ingestelde verbodsvordering. 
 
In vervolg op het bedoelde vonnis heeft Naturalis gesteld dat toewijzing van het 
verbod tot tientallen miljoenen Euro's schade, ten minste viereneenhalf jaar vertraging 
voor de opening van het museum en grote gevolgen voor de werkgelegenheid bij 
Naturalis zal leiden en voorts tot substantiële schade zal leiden bij door Naturalis 
ingeschakelde derden. 
 
Omdat de heer Verheijen wilde voorkomen dat de handhaving van zijn rechten de 
door Naturalis geschetste gevolgen zou hebben, is hij ermee akkoord gegaan dat 
Naturalis de voorgenomen verbouwingsplannen alsnog zal doorzetten.  



In ruil voor deze tegemoetkoming is een reeks maatregelen overeengekomen die 
onder meer tot doel hebben ervoor te zorgen dat deze schikking niet als beloning voor 
het door Naturalis gevoerde beleid kan worden ervaren.  
Om die reden zal Naturalis een bedrag van €1,5 miljoen overmaken aan een nog door 
Verheijen op te richten ideële stichting die tot doel heeft het bevorderen van 
wetenschappelijk onderzoek en van architectuur in brede zin. Deze gelden zullen niet 
ten goede komen aan de heer Verheijen. Wel zullen de door de heer Verheijen 
gemaakte advocatenkosten en andere kosten door Naturalis worden voldaan en hij zal 
een tegemoetkoming ontvangen in de door hem geleden schade. 
 
Naturalis zal gedurende ten minste tien jaar een virtueel museum beschikbaar stellen 
waarin het gehele interieur van het voormalige museum in het door de heer Verheijen 
ontworpen Naturalisgebouw raadpleegbaar zal zijn. 
 
Naturalis heeft de heer Verheijen excuses aangeboden voor de wijze waarop zij deze 
kwestie heeft behandeld. 
 
De heer Verheijen wenst dat alleen nog de van het Naturalisgebouw onderdeel 
uitmakende toren aan hem zal worden toegeschreven. Na verbouwing beschouwt hij 
de rest van het Naturalisgebouw niet langer als zijn werk. 
 
Buiten dit bericht zullen de heer Verheijen en Naturalis (behoudens in het geval van 
elkaars toestemming) geen uitspraken doen over de inhoud van de overeenkomst of 
over het geschil dat hen verdeeld heeft gehouden. 
 


