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Depot Boijmans Van Beuningen is ontworpen door MVRDV 
 
MVRDV 
Het internationale, in Rotterdam gevestigde architectenbureau MVRDV biedt eigentijdse oplossingen 
voor architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in alle regio’s ter wereld. MVRDV – in 1993 
opgericht door Winy Maas, Jacob van Rijs en Nathalie de Vries –werkt multidisciplinair en past 
daarbij zoveel mogelijk innovatieve en duurzame technologieën toe. Het resultaat zijn uitgesproken, 
vernieuwende projecten die onze steden en landschappen op weg helpen naar een betere 
toekomst.  De 250 architecten, ontwerpers en medewerkers van MVRDV creëren jaarlijks circa 145 
projecten met een grote reikwijdte, van gebouwen op diverse schalen tot masterplannen en visies, 
van installaties tot tentoonstellingen. MVRDV werkt volgens de BIM-werkmethodiek en heeft in house 
BREEAM- en LEED-beoordelaars. Samen met de TU Delft leidt MVRDV The Why Factory, een 
onafhankelijke denktank die zich bezighoudt met de stad van de toekomst. Het werk van 
MVRDV wordt daarnaast wereldwijd gepubliceerd. De monografische 
publicaties FARMAX (1998), KM3 (2005) en Buildings (2015) illustreren het werk van het bureau. 
Voor het ontwerp van Depot Boijmans Van Beuningen koos MVRDV voor een zo klein mogelijke 
footprint (40m2) en een rond gebouw dat dankzij de unieke vorm niet concurreert met de omliggende 
gebouwen. Dankzij de spiegelende gevel en een dakbos ter hoogte van crica 35 meter gaat het depot 
op in park en stad en is het een kunstwerk op zich geworden, een canvas voor andere kunstenaars. 
 
Deze initiatieven en kunstenaars werkten mee aan het interieur 
 
MTD Landschapsarchitecten 
MTD landschapsarchitecten is een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en urban design 
gevestigd in 's-Hertogenbosch. Het bureau werkt aan plannen voor zowel het landelijk als het 
stedelijk gebied; op diverse schaalniveaus. Steeds wordt er gezocht naar initiërende en 
voorwaardenscheppende plannen. MTD is een bureau met geschiedenis. Omstreeks 1954 vestigde 
Pieter Buys zich als landschapsarchitect in ‘s-Hertogenbosch. In de eerste jaren samenwerkend met 
ondermeer Hans Warnau en later met Bob van der Vliet binnen Buys & Van der Vliet. In 1998 is het 
bureau, onder de naam MTD landschapsarchitecten, voortgezet door Frank Meijer, Han Thijssen en 
Ruud Dubbeld. Het bureau is zich bewust van haar erfgoed. Het bureau kent een interdisciplinaire 
samenstelling; circa 25 stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ecologen, ruimtelijk 
vormgevers, communicatiedeskundigen en civiel- en cultuurtechnici werken samen in compacte 
teams. Materiaalkeuze, technische detaillering en budgettering spelen vanaf de eerste schetsen een 
volwaardige rol; zo ontstaan integrale, haalbare en realiseerbare plannen. Er wordt gewerkt met een 
eenduidige opdrachtformulering als vertrekpunt en een heldere, breed gedragen visie als 
eindresultaat. MTD ontwierp in samenwerking met MVRDV het daklandschap en de directe omgeving 
van het collectiegebouw en was verantwoordelijk voor de technische uitwerking. 
 
Concrete Amsterdam 
Het Amsterdamse Architectenbureau Concrete 
Amsterdam is mede-opgericht door Rob 
Wagemans dat met een team van vijftig  
multidisciplinaire makers concepten in 
architectuur, interieur, urban development en 
brand development ontwikkeld. Het bureau 
ontwierp citizenM, het woonconcept URBY in 
New York, New Jersey & Texas, Hotel Andaz in 
München, Neni en happyhappyjoyjoy in 
Amsterdam, The West Residential in New York 
en het Skypark Mongkok in Hong Kong. Voor 
Rotterdam en het depot ontwierp het bureau het 
dakrestaurant op de zesde verdieping. Het doel 
voor het restaurant was om het interieur in dienst 
te stellen van het multifunctionele gebruik van de 
ruimte en de eventuele kunst die er zal worden 
tentoongesteld. Concrete ontwierp een flexibele 
inrichting met tien lange permanente tafels, met als bijzondere eigenschap dat ze omhoog kunnen 
klappen. Dit dynamisch gebruik van kunst- en designobjecten die tegelijk een praktisch nut hebben is 
iets wat kenmerkend is voor Museum Boijmans Van Beuningen. De ruimte is in een handomdraai te 
transformeren naar een totaal andere sfeer, die in dienst staat van een andere functie. 
 
 
 



  Persfactsheet 

 
Noot voor de redactie  
Voor meer informatie zie de mediakit: https://boijmans.pr.co/media_kits of neem contact op met persvoorlichter 
Sharon Cohen op telefoon +31 (0)611886879 of op pressoffice@boijmans.nl 

Marieke van Diemen  
Marieke van Diemen is beeldend kunstenaar 
en studeerde aan St. Joost Breda en de 
Rijksakademie, Amsterdam. Zij exposeert in 
binnen- en buitenland en ontving 
verschillenden prijzen voor haar werk. In haar 
autonome werk onderzoekt zij haar fascinatie 
voor ‘het tonen’ en de perceptie hiervan door 
de toeschouwer in relatie tot het museale 
instituut. Gefascineerd door alledaagse 
voorwerpen ontwerpt zij installaties met eigen 
verzamelingen. Zij fotografeert sinds jaren 
museumramen (Museum View), een ingelijste 
levendige rechthoek dat veelal onopgemerkt 
blijft door de museumbezoeker. Naast werk in 
opdracht, zoals het ontwerp met witmarmeren 
bustes van oude BN-ers voor de Staten 
Passage in de Tweede Kamer (2001-2018), 
ontwerpt Van Diemen ruimtes voor musea waarmee zij condities schept voor het inrichten van 
tentoonstellingen. Voor Museum Boijmans Van Beuningen ontwierp zij het Prentenkabinet en 
zichtbare depot in 2008. Met haar artistieke en conceptuele blik leverde Marieke van Diemen leen 
belangrijke bijdrage aan het ontwerp voor het Atrium. Aangezien het Depot geen 
tentoonstellingsruimte wordt is de belangrijkste vraag: ‘hoe stel je niet tentoon?’ Van Diemen 
ontwikkelde het concept van een 3D-doolhof: het tegenovergestelde van ‘geregisseerd waarnemen’. 
Het kenmerkt zich door vele verschillende, niet-geregisseerde routes die de bezoekers zelf kunnen 
bepalen. Dit is vertaald, in samenwerking met MVRDV, in een ontwerp met zwevende vitrines en 
wanden om werken op niet-hiërarchische wijze te tonen. De vitrines bieden een dynamisch zicht op 
de ruimte die in de volle hoogte en breedte wordt benut. In totaal zijn er dertien enorme vitrines in het 
Atrium die vanaf de verdiepingen en zigzag-trappen vanuit talloze zichthoeken te zien zijn. 

John Körmeling 
John Körmeling is architect. Hij 
realiseerde vele opdrachten in de 
openbare ruimte en nam deel 
aan tentoonstellingen in binnen- 
en buitenland. Körmeling 
studeerde bouwkunde aan de TU 
in Eindhoven en komt steevast 
met verrassende, out-of-the-box 
ideeën. Zo maakte hij in 1999 
een reuzenrad voor auto's in 
Utrecht: 'Drive-in wheel'. Bij 
Körmeling zijn vorm en inhoud 
vaak op zodanige manier met 
elkaar in overeenstemming dat 
beide in een oogopslag duidelijk 
zijn. Körmeling had in 1998 een 
tentoonstelling in Museum De 
Pont in Tilburg, in 1999 in het Van Abbemuseum in Eindhoven en in 2004 in The Power Plant in 
Toronto. In 2006 creëerde hij een paviljoen voor het Openluchtmuseum voor beeldhouwkunst 
Middelheim te Antwerpen. Voor de Expo 2010 in Shanghai ontwierp hij het Nederlandse paviljoen 
Happy Street. In Takamatsu Japan realiseerde hij Watchtower.  De Argusmast op de Zandmotor en 
het platvorm voor vogelaars op de Prins Hendrikzandijk,Texel zijn ook van zijn hand. Voor het Depot 
ontwikkelde Körmeling het interieur van de entreehal. Lockers, winkel, bar, kassa. Om het 
grondoppervlak in de Entree zo veel mogelijk vrij te houden voor het publiek is in de ruimte van de 
zich verwijdende schaal een balkonring bedacht waaraan de lockers hangen en bovenop staan. De 
wand tussen de overslagruimte, de ruimte waar kunst ingepakt wordt en klaar staat voor vervoer, is 
van glas.  
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Pipilotti Rist 
De Zwitserse Pipilotti Rist is vooral bekend als 
videokunstenaar. Rist maakt surreëel, intiem, 
abstract en feministisch werk en studeerde 
commerciële kunst, illustratie en fotografie in 
Wenen en videokunst in Basel. Ze vestigde bij 
haar afstuderen in 1986 direct haar naam met 
de video ‘I’m Not The Girl Who Misses Much’. 
Hierin speelt ze zelf de hoofdrol: dansend als 
een marionet. Aanvankelijk maakte ze 
‘gewone’ videofilms, later werden het steeds 
vaker ruimte-vullende installaties. Ook de rol 
van de bezoekers veranderde: zij werden als 
het ware onderdeel van het kunstwerk. De 
kunstenaar creëert de omgeving waarin de 
toeschouwer haar videowerk bekijkt en ervaart. 
Daarbij neemt ze de bestaande architectuur als 
uitgangspunt. Rist's werk is te vinden in de 
permanente collecties van het MoMA, Solomon R. Guggenheim Museum, San Francisco MoMA en 
Utrecht Centraal Museum en ze won verschillende prijzen. Voor Museum Boijmans Van Beuningen 
maakte ze het werk ‘Laat je haar neer’, de installatie die ze bovenin een trappenhuis van het museum 
heeft gemaakt. Rist werkt niet alleen in, maar ook buiten musea. Zoals ‘het rode tapijt’ in de Zwitserse 
plaats Sankt Gallen. Rist ontwerpt in de buitenruimte vooral audiovisuele installaties, waar bewegend 
beeld en geluid elkaar aanvullen in een overrompelende totaalervaring. Zo ontwikkelde ze voor het 
Centre Pompidou in Parijs het videowerk ‘A La Belle Étoile’ dat werd geprojecteerd op het plein.  
Het kunstwerk voor het depot is opnieuw een mix van video- en omgevingskunst ditmaal aan de 
buitenzijde van het depot, waar omstanders deel worden van het kunstwerk.  

 


