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Het iconische ontwerp van MVRDV gaat de hele wereld over.  

Nog voor de perspreview eind september stond de spiegelende “Soepkom”,  

of “Nieuwe Kuip”, zoals het Depot van Boijmans van Beuningen onder andere 

in de volksmond wordt genoemd, al op de cover van de New York Times.  

Om maar een publicatie te noemen. De preview voor de pers werd zeer  

goed bezocht. Zo’n buitenkansje lieten de journalisten zich niet ontgaan,  

ik ook niet als bijna-hoofdredacteur van vakblad Roofs. De volgende dag 

stond het bouwwerk, dat pas over een jaar in gebruik wordt genomen,  

in alle kranten en online vakbladen. Het weekend was gereserveerd voor de 

publiekspreview en ook daarvoor was de belangstelling overweldigend. 

Preview op hoogte
DEPOT BOIJMANS VAN BEUNINGEN

Tjerk van Duinen

Kunst is er voorlopig nog niet te bewonderen,  
maar ook zonder de ruim 150 duizend werken is het  
Depot een gebouw om je aan te vergapen. Het hart is  
een atrium van tien verdiepingen met een bijzondere  
compositie van trappen en liften. Het is zeker geen straf  
om je te voet of per glazen lift naar boven te bewegen.  
Uiteindelijk kom je dan aan op het hoogste niveau,  
op de daktuin die rond het toekomstige restaurant ligt en 
waar inmiddels 75 witte meerstammige berken zijn geplant. 

De Soepkom, De Nieuwe Kuip, De Pot...

Door de dakomheining is het  

Museum Boijmans van Beuningen zichtbaar.
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Op het dak ervaar je goed wat Harm Tilman in De Architect 
treffend omschreef als de centrifugale tegenhanger van de 
centripetale onderkant. Een prachtig, wijds uitzicht tegenover 
de vervormde reflectie die je op het maaiveld ervaart.  
Op dit rondom lopende dak heb je overal vrij uitzicht. 
Architect Winy Maas (MVRDV) vertelde kort daarvoor in zijn 
presentatie dat hij blij was met alle belangstelling en “dat de 
eerste prijs al binnen was” (Roof Award). Dat zal ongetwijfeld 
ook gelden voor bezoekers van dit gebouw. Die komen  
vanaf september 2021 naar kunst kijken; laat ze vooral niet 
vergeten even het verlengstuk van het park beneden te 
bezichtigen en van het uitzicht te genieten. ■

‘IN ONZE ONTWERPEN ZIJN DAKEN VAN GROOT BELANG.  
WE MAKEN ZE TOEGANKELIJK ALS TUIN, BOS OF EVENEMENTEN- 
TERREIN. HET DEPOT IS EEN SPECIAAL GEVAL; HET HEEFT EEN  
DUIDELIJKE PUBLIEKSFUNCTIE, EN BEVINDT ZICH IN HET  
ROTTERDAMSE MUSEUMPARK DAT WE NIET TE VEEL WILDEN  
AANTASTEN. DAT HEBBEN WE OPGELOST DOOR HET PARK  
NAAR 35 METER HOOGTE TE VERHUIZEN.’
WINY MAAS, MVRDV

Winy Maas beantwoordt vragen.

Spiegeltuin.Indrukwekkende routes naar boven.


