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Drie jonge architecten begin-
nen in 1993 een bureau: Winy 
Maas, Jacob van Rijs en Nathalie 
de Vries. De eerste letters 
van hun achternamen vormen 
samen de bureaunaam: MVRDV. 
Zij vinden verandering nood-
zakelijk en hun ontwerpen zijn 
creatief. Ze maken futuristische 
plannen voor hoe we met zijn 
allen beter zouden kunnen wo-
nen, werken, leven. Ze durven 
te dromen en visionair te zijn. 
Tegelijkertijd zijn ze praktisch. 
Precies die combinatie maakt 
hen typisch Nederlands.

hun doel de wereld beter maken 
met architectuur. Hun ontwer-
pen worden gedreven door on-

Architizer roept 
MVRDV in 2018 uit 
tot Firm of the Year

MVRDV: GROEN, SOCIAAL & HUMAAN 
van Rotterdam te vieren.
Wat MVRDV ook ontwerpt, het 
resultaat is niet altijd per se wat 
de klant voor ogen stond toen 
hij de opdracht gaf. ‘Soms moet 
je juist niet doen wat wordt 
gevraagd, maar laten zien hoe 
het beter kan,’ is het motto van 
het bureau.  Eigengereidheid zit 
diep in het DNA. 

Anno 2018 zijn 200 mensen in 

derzoek, maar hun gebouwen  
zijn ook fun en bevatten altijd 
een knipoog. De drie hebben 
een fascinatie voor het radicale. 
Menselijk, visionair,  moedig, 
groen, levendig, democratisch, 
opwindend en vooral relevant, 
zijn etiketten die je op het werk 
van MVRDV kunt plakken.

In 25 jaar tijd ontwerpt MVRDV 
vele gebouwen en masterplan-
nen: van kantoorvilla’s tot een 
paviljoen voor de Expo 2000. 
Van groene woontorens tot de 
Markthal, die een nieuw stuk 
stad aan Rotterdam heeft toe-
gevoegd. Van een masterplan 
voor Parijs tot de installatie van 
De Trap, om 75 jaar heropbouw 

dienst bij MVRDV, die alleen al 
dit jaar werken aan 141 projecten 
in 25 landen. Na Shanghai is in 
mei een nieuw kantoor geopend 
in Parijs. Architizer roept MVRDV 
uit tot ‘Firm of the Year 2018’. 
Vanwege de dynamiek van 
MVRDV en omdat het bureau 
durft te experimenteren. ‘If there 

-
capsulates why so many people 
get excited about architecture, it 
is MVRDV.’  
Tijd om rustig aan te gaan doen? 
Integendeel. MVRDV is dagelijks 
bezig met het bedenken van op-
lossingen voor de toekomst, met 
nadruk op het verdichten van de 
stad en creatieve oplossingen 
voor het publieke domein. 

MVRDV bestaat 
25 jaar. Op deze 
pagina’s een im-
pressie van het 
bureau dat sinds 
1993 ruim 800 
projecten deed 
en daarvoor 
meer dan 100 
prijzen ontving.
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Didden Village  
(Rotterdam, 2007)
Deze dakopbouw is 
bescheiden qua omvang, 
maar de kleur blauw 
springt eruit. Didden 
Village, eigendom van de 
familie Didden, is een vaste 
stop geworden bij architec-
tuurtours door Rotterdam. 

Balancing Barn  
(Thorington, Suffolk, 2010)
Een woning in de vorm van een schuur, 
maar dan met een metalen gevelbekle-
ding. Dit vakantiehuis is te huur en maan-
den van tevoren geboekt. Een mooie 
manier om het Engelse platteland eens 
anders te ervaren.

Boekenberg (Spijkenisse, 2012) 
Een van de opvallendste gebou-
wen in Spijkenisse is de Boe-
kenberg. Voor 10 miljoen euro 
neergezet, bieden de 9.300 m2 
niet alleen plek aan boeken, maar 
ook aan kantoren en een schaak-
café. Onder meer bekroond met 
Red Dot Design Award 2013 en 
uitgeroepen tot ‘beste bibliotheek 
van Nederland’. 

Kantoor MVRDV 
(Rotterdam, 2016) 
Het MVRDV-kantoor 
is gevestigd in het 
voormalige Industrie-
gebouw in het Hoog-
kwartier. Elke ruimte 
kreeg een andere 
kleur, van kobaltblauw 
tot felgeel.  Er wordt 
dagelijks gezamenlijk 
geluncht aan een lan-
ge tafel, om ook met 
200 man het familie-
gevoel uit de begintijd 
vast te houden.

Vraag ze niet naar hun favoriete projecten, want ‘het 
beste’ uit 25 jaar werk kiezen voelt een beetje als kiezen 
tussen hun kinderen. Winy Maas (59): ‘Elk project vertelt 
een deel van het verhaal. Sommige ontwerpen zijn klein, 
andere groot en avontuurlijk. Je hebt als bureau beide 
nodig. Diversiteit is een waarborg voor continuïteit.’  
‘Elk project heeft zijn eigen charme,’ zegt Jacob van Rijs 
(54). ‘Het is natuurlijk fantastisch om aan een iconisch 
project als de Markthal te werken, maar een meer 
bescheiden gebouw kan net zo opwindend zijn. Ik hou 
ervan als idee en ontwerp samenkomen.’  
Nathalie de Vries (52): ‘Mijn favoriete projecten zijn alle 
ontwerpen die een stad transformeren, of van grote be-
tekenis zijn in de levens van mensen.’ Van Rijs: ‘Misschien 
ben ik wel het meest trots op ons kantoor als geheel, dát 
is ons meest geslaagde project. Tweehonderd mensen 
afkomstig van over de hele wereld die verdeeld over 
verschillende designteams samen aan projecten werken 
in meer dan 25 landen.’
Toen MVRDV in 1993 in Rotterdam werd opgericht, was 
dat nog zonder strak business model of designfilosofie. 
Van Rijs: ‘Als je net begint droom je niet van iconische 

gebouwen of een groot kantoor, maar wil je 
vooral zelfstandig zijn.’
Die bedrijfsfilosofie is inmiddels wel uitge-
kristalliseerd en verwoord: of het nu gaat om 
architectuur, het ontwikkelen van master-
plannen of stedenbouw, MVRDV heeft een 
fascinatie voor het radicale en onderzoek is 
een belangrijke motor voor de ontwerpen. 
Stapeling van functies in een gebouw kan 
het handelsmerk worden genoemd: werken, 
wonen en uitgaan worden zoveel mogelijk 
gemengd en groen heeft een belangrijke rol.

Als de drie oprichters hun bureau kort 
zouden moeten typeren, wat zouden ze 
dan zeggen? ‘We zijn avontuurlijk, we willen 
verrassen. En we zijn niet snel tevreden,’ zegt 
De Vries. Van Rijs: ‘Vrijheid van vorm en stijl 
is een belangrijke rode draad. We hebben 
geen vaste stijl die we overal opplakken. Elk 
ontwerp kan een andere vorm, schaal en uit-
straling hebben.’ Maas: ‘We zijn een sociaal 
en progressief bureau dat zoveel mogelijk 
experimenteert.’ Dat experiment is mogelijk 
omdat MVRDV klanten heeft die wat durven. 

‘De toekomst van de stad 
is een belangrijk thema 
voor MVRDV’

’DROMEN VAN EEN BETERE WERELD’
‘Architectuur is voor ons niet iets statisch of 
historisch. We houden niet zo van terugkij-
ken, wél van fantaseren over de toekomst,’ 
zegt De Vries.

De toekomst van de stad, en hoe je natuur 
terugbrengt in een stedelijke omgeving, is 
een belangrijk thema voor MVRDV. Steden-
bouw zou effectiever kunnen, in hogere 
dichtheid. Waarom de stad niet als een drie-
dimensionaal bouwwerk beschouwen en 
de hoogte in gaan? Ook op nog ongebruik-
te grond is veel mogelijk, als je je fantasie 
maar gebruikt, zo laten toekomstige projec-
ten zien als het Urban Interactive District in 
Amsterdam, Hyde Park in Hoofddorp en de 
Sax in Rotterdam. Maar ook Oosterwold in 
Almere, waar mensen hun eigen woningen 
kunnen bouwen maar ze de voorzieningen 
zelf moeten regelen, is een typisch voor-
beeld van een MVRDV-project. 
‘Al 25 jaar dromen we van een wereld die 
vrijer, gelijker, experimenteler en ecologi-
scher wordt. Oosterwold is ‘urbanism light’. 
Het is niet van bovenaf opgelegd. Mensen 
die hier wonen, moeten zelf hun wegen 
maken, het landschap mee-ontwerpen. We 
beginnen met 400 woningen, het moeten 
er uiteindelijk 20.000 worden.’

De grootste uitdaging voor de toekomst? 
Betekenisvolle gebouwen en prettige om-
gevingen blijven ontwikkelen die duurzaam 
zijn en relevant. En het kantoor, dat in 
korte tijd is verdriedubbeld,  op een goede 
manier aansturen, zeggen Van Rijs en De 
Vries.  Ze willen duidelijk aanwezig blijven in 
Nederland, en ver daarbuiten.
Maas: ‘In de kwart eeuw dat we bestaan is 
de wereld veranderd. Er is meer aandacht 
voor duurzaamheid gekomen en politici 
hebben oog gekregen voor groen. Tegelijk 
gaat de klimaatverandering razendsnel. We 
moeten ervoor zorgen dat we het momen-
tum als bureau benutten en tegelijk scherp 
blijven, daarbij slim de mogelijkheden 
gebruiken die technologie ons biedt.’ 
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Silodam  
(Amsterdam, 2002)
Een kans om een nieuwe 
typologie neer te zetten, uit te 
dagen, vraagtekens te zetten 
bij dat wat in Nederland de 
norm is. Bewoners van dit 
complex genieten elke dag 
van hun woning en hun uit-
zicht. ‘Water verveelt nooit’. 

Villa VPRO  
(Hilversum, 1993)
De allereerste opdracht van 
MVRDV was meteen een gro-
te, voor de publieke zender 
VPRO. Hier werd het nieuwe 
kantoor uitgedacht, met open 
ruimtes, tapijten op de vloer 
en fijne banken, middenin het 
Mediapark.

Expo 2000 (Hannover, 2000)
Het was het hoogste paviljoen van de Expo 
2000, zes ecosystemen vormden op elkaar 
gestapeld een ‘hamburger’. Een nieuw 
verhaal over de verticale stad. Perfect 
voorbeeld van het integreren van ideeën en 
functies waarmee MVRDV groot werd.

Bałtyk (Poznań, Polen, 
2017) 
De Bałtyk is een voorbeeld 
van een geslaagd multifucti-
oneel gebouw met kantoren, 
een fitnessclub en een jazz-
club. De 25.000m2 tellende 
toren heeft van alle vier de 
zijden een totaal ander aan-
zicht en viel meerdere keren 
in de prijzen.

Skygarden (Seoul, 2017) 
De opdracht was een openbare 
weg om te vormen tot publiek 
park op 16 meter hoogte, 
middenin het centrum van 
Seoul. Het park bestaat uit een 
collectie kleine tuinen, en is 
‘s avonds blauw verlicht.

Bulgari (Kuala Lumpur, 2018)
De gevel van de nieuwe 
flagshipstore van Bulgari 
moest even glamourvol en 
uitbundig zijn als het bekende 
Italiaanse modemerk zelf. De 
gevel is gemaakt van beton 
met aderen van kunsthars. 
Door dit ‘nieuwe marmer’ 
kreeg de winkel een passende, 
luxe uitstraling.

Stedelijk Museum Schiedam (2014) 
Het museum onderging een grootscheep-
se metamorfose om het uitnodigender te 
maken. Dankzij de enorme rode boekenkast 
tot aan het plafond komen de historische, 
18e-eeuwse inrichting en de oude kapel 
nog beter uit. 

Casa Kwantes 
(Rotterdam, 
2016)
De bewoners 
wilden privacy 
en tegelijk zoveel 
mogelijk dag-
licht en open 
woonruimtes. De 
bakstenen gevel 
van deze villa 
van 480m2 is 
aan de straatkant 
gesloten, aan de 
binnenzijde open 
en golvend.

Lopende 
projecten 
in 2018:  
141 
ontwerpen 
verdeeld 
over 25 
landen

Nederland 65
België 1
Frankrijk 20
Spanje 1
Denemarken 3
Zweden 1
Duitsland 10
Tsjechië 1
Slowakije 1
Zuid-Korea 2
Zwitserland 1
Oostenrijk 1
Polen 2
Albanië 1
Rusland 2
Verenigde  
Staten 2
India 2
Sri Lanka 1
Taiwan 6
Indonesië 2
China 9
Thailand 2
Hongkong 2
Australië 1
Arabische  
Emiraten 2
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uitbundig zijn als het bekende 
Italiaanse modemerk zelf. De 
gevel is gemaakt van beton 
met aderen van kunsthars. 
Door dit ‘nieuwe marmer’ 
kreeg de winkel een passende, 
luxe uitstraling.

Stedelijk Museum Schiedam (2014) 
Het museum onderging een grootscheep-
se metamorfose om het uitnodigender te 
maken. Dankzij de enorme rode boekenkast 
tot aan het plafond komen de historische, 
18e-eeuwse inrichting en de oude kapel 
nog beter uit. 

Casa Kwantes 
(Rotterdam, 
2016)
De bewoners 
wilden privacy 
en tegelijk zoveel 
mogelijk dag-
licht en open 
woonruimtes. De 
bakstenen gevel 
van deze villa 
van 480m2 is 
aan de straatkant 
gesloten, aan de 
binnenzijde open 
en golvend.

Lopende 
projecten 
in 2018:  
141 
ontwerpen 
verdeeld 
over 25 
landen

Nederland 65
België 1
Frankrijk 20
Spanje 1
Denemarken 3
Zweden 1
Duitsland 10
Tsjechië 1
Slowakije 1
Zuid-Korea 2
Zwitserland 1
Oostenrijk 1
Polen 2
Albanië 1
Rusland 2
Verenigde  
Staten 2
India 2
Sri Lanka 1
Taiwan 6
Indonesië 2
China 9
Thailand 2
Hongkong 2
Australië 1
Arabische  
Emiraten 2
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