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De Nederlandse divisie van muziekzender MTV groeide na de 

aankoop van andere kinder-en jongerenzenders, waaronder 

het concurrerende TMF, uit de oude huisvesting S tudio 

Concordia in Bussum. Het nieuwe onderkomen is de voor

malige timmerwerkplaats uit 1926 op de MediaWharf op het 

NOSM-Ierre in in Amsterdam-Noord. Het gebouw is gestript 

tot op het geraamte en gerenoveerd door Max van Aerschot 

Architecten. Dit gebeurde in samenwerking met QuA. die ook 

verantwoordelijk is voor het interieurontwerp. Het programma 

vroeg om een opnamestudio, een reg iekamer, montagenHm

tes, een archief en kantoren. Daarbij moest het de organosa

tieverandering fac iliteren die MTV met de verhuizing w ol de 

inzetten. Door het contact tussen de verschillende zenoers :e 

verbeteren, zou er meer worden samengewerkt en zouoen 

medewerkers gemakkelijker naar een andere zender kun'1e" 

doorstromen. 

Hart van het ontwerp van QuA IS een hoge, cennate ha . 

omringd door vier verdiepingen met open werkvloe•en Doo· 

twee stijgpunten aan te brengen, links een lift en ·ec--1-< ~~

trap achter de receptiebaloe, kunnen medewerkers : P · · e:e

hoe ze naar hun werkplek gaan. HierbiJ komen ze;; : c .,-gs 

andere afdel ingen. Het grote trappenhuis lonks ooeo: . c -:lC· ~ -

de plek om halt te houden en een praatje te maken. Uiteraard 

zijn de opnamestudio van 600 vierkante meter en de monta

gekamers op de begane grond wel af te sluiten. De ruimtes 

voor de direc tie en andere leidinggevenden zijn van de werk· 

vloer afgescheiden door glazen wanden. 

Omdat de mensen de plek moeten maken, is de ruimte terug· 

houdend gemateroaliseerd. Het belangrijkste materiaal in het 

atrium is hout. een verwojzing naar de oude timmerwerkplaats. 

Brede houten traopen lopen langs de entree en door de 

voorgeve neen to: aan het plein. De groen uitgeslagen giet· 

JZe·en oraagcor'Slructoe en de orig inele sheddaken herinne· 

·en e·. enee~s aar1 oe vroegere functie van het gebouw. 

D" ·ode doos boven de entree, waarin Nickelodeon is geves· 

: go o~ . oeosc-;er·nen aan de linkerwand. de graffiti en de 

.,.. - ,., a ,. de r"edewerkers ze lf aanbrengen, geven de 

· .• -·:->::- ., e" · QuA heeft niet de jongerencultuur, muziek of 

. _" ~ . ",. orooere '1 te verbeelden. maar heeft in p laats daarvan 

9":0. -: - "ar een vormentaal die de organisatie van MTV ver

·~2~- .·. oororgl. Het eondresultaat is een modern dorpsplein. 

_ " . · « ·<> - ~<~' .. ar 'vlTV als een jong en sociaal bedri jf heeft QuA 

... -- g,;ge .en door voldoende plekken voor informeel overleg 

_". · 7 ·. •• e·arc:1osch georganiseerde werkvloeren te creëeren. 
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1 Televisiezuilen en beamer· 

projecties le iden de bezoeker 

naar de receptie van het 

hoofdkantoor van de 

Nederlandse Publieke Omroep 

in Hilversum, waarvoor COEN' 

het interieur ontwierp. 

2 Doordat de spots van kleur 

veranderen, ontstaat in de 

entreehal een dynamisch 

plafond. 

3 Het testbeeld op wand· 

panelen zorgt samen met 

houten kopieerbogen en 

spiegels voor variatie in de 

voorheen monotone gangen . 

4 De witte pixelbomen 

zorgen voor een ori ëntatiepunt 

in de lifthal. 
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1 Het open karakter van de 

voormalige timmerwerkplaats 

op de Amsterdamse NDSM

werf, nu het onderkomen van 

MTV, bleef in het interieuront

werp van QuA behouden. 

De centrale hal fungeert als 

dorpsplein, met daaromheen 

gerangschikt de vier 

werkvloeren. In de rode doos 

werken de mensen van 

cartoonzender Nickelodeon. 

Foto Hans Fonk 
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Publieke Omroep vindt identiteit 

Anders dan op de MediaWharf geldt in het Mediapark in 

Hilversum de wet van de remmende voorsprong. Op enkele 

nieuwe gebouwen na, zoals Villa VPRO door MVRDV en het 

Commissariaat van de Media door Koen van Velsen, wordt 

het park gedomineerd door anonieme kolossen van zwart en 

groen uitgeslagen beton. Ook het interieur van de drie 

gebouwen waarin het hoofdkantoor van de Nederlandse 

Publieke Omroep (NPO) zetelt, is verouderd: weinig daglicht 

en lange gangen met daaraan rijen dichte kantoren. De Raad 

van Bestuur achtte het wenselijk de drie gebouwen op elkaar 

af te stemmen tot een uniforme omgeving, waarin de identi

teit van de NPO sterker aanwezig zou zijn. 

De opdracht ging naar COEN! bureau voor vormgeving, die in 

hetzelfde gebouw de 3FM-studio's heeft ingericht en ook ver-

antwoordelijk is voor andere interieurs op het Mediapark, 

zoals de Media Academie. Coen van Ham kreeg de opdracht 

om licht en persoonlijkheid aan de ruimtes toe te voegen. 

Omdat geen ruimtelijke ingrepen konden worden gedaan, 

zette hij kunstverlichting en kleur in om de werkplekken op te 

frissen: nieuwe verlichtingsarmaturen die een ruimtel ijk effect 

creëeren en gekleurde zitelementen in de gangen, evenals 

strakke meubels voor de koffie-, kopieer- en pantryruimtes. In 

de vergaderzalen is in de omlijst ing van de projectieschermen 

computergestuurde led verlichting geplaatst en Vitra-meubi

lair in verschillende kleurenthema's toegepast. 

Om de bezoeker alle activiteiten van de NPO te laten beleven, 

plaatste Van Ham in het tochtportaal bovendien drie rad iozui

len, waaruit na een druk op de knop de verschillende zenders 

klinken. In de entreehal bevinden zich televisiezuilen en in de 

grote ontvangstruimte twee internetzuilen, waarvan de scher

men zijn gevat in een mahoniehouten lijst. Het bruinrode 

mahoniehout keert terug in de liften en in de 'gepixeld' vorm

gegeven bomen in de lifthallen, waaraan monitoren 'groeien'. 

De houten accenten zorgen in deze frisse ruimtes voor een 

warme noot. De ontvangstruimte is vormgegeven als een 

televisiestudio, met een digitale versie van het televisietest

beeld op de transparante raambekled ing. en een zwart pla

fond met sterke spots. 

Dankzij deze extra laag, die zich op het raakvlak van grafische 

vormgeving en interieurstyling bevindt, krijgt de NPO zijn 

gezicht. Het resultaat is een lichte, kleurrijke en representa

tieve werkomgeving met een grote media-uitstraling. 

2 Onder de monumentale 

gietijzeren constructie en 

glazen sheddaken zijn de 

kantoren van directie en 

management ondergebracht 

Foto ieroen Musch 
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Warme enclave voor radio 

Sinds 2004 komen al le Radio 1 uitzendingen vanu1t een loca

tie: het Videocentrum. Om Radio 1 in deze 'televisieomge

ving' een eigen identiteit te geven, is besloten de studio's en 

redactieruimtes anders vorm te geven dan de rest van het 

interieur. Via reclamebureau KesselsKramer, dat de promotie

campagne voor Radio 1 maakte, kreeg ontwerpstudio Tjep. 

de opdracht de studio's en een ontvangstruimte een gezelli

ger en persoonlijke sfeer te geven. Tjep. zette net als in de 

reclamecampagne het cijfer één in deze interieurs centraal. 

De ontvangstruimte is vormgegeven als een grote, blankhou

ten radio met in het midden een grote één, waar gasten 

onder sfeervolle verlichting op zachte banken naar de uitzen

dingen kunnen luisteren en op een scherm televisie kunnen 

kijken. De kastenwand in de gang naar de studio's dient als 

opbergruimte voor de verschillende omroepen. Doordat de 

kastdeuren variëren in hoogte en in uiterlijk, worden de twee 

verschillend aangeklede studio's al aangekondigd. Deze zijn 

onderverdeeld in een spreek- en een technisch gedeelte, 

waarin de ontwerpers een modulaire akoestische wand, ver

schillende beklede panelen, gordijnen en objecten hebben 

aangebracht. Door te variëren in de wandbekleding ontstaat 

een warme en knusse sfeer, waarin de gasten in comforta

bele designstoelen worden geïnterviewd. In details als een 

twee- en driedimensionaal lichtgevend cijfer één, de als 

antennes vormgegeven kapstokken en de zitmeubels in de 

vorm van een één op zijn kant, tonen Frank Tjepkema en 

Janneke Hooymans hun handschrift. In contrast met de har

de, technische omgeving zijn de Radio 1-ruimtes een huise

lijk en warm nest, waarin de werknemers zich rustig kunnen 

terugtrekken uit de zoemende bijenkorf om hen heen. 

In alle bovengenoemde projecten hebben de interieurarchi

tecten persoonlijkheid en karakter aan de huisvesting gege

ven. Het is jammer dat in het Mediapark de interieurs alleen 

per organisatie worden aangepakt. Hier is een wereld te win

nen. Wat dat betreft kunnen ze een voorbeeld nemen aan 

een kleine organisatie als MTV, die wil investeren in een goed 

interieurontwerp om de organisatie kracht bij te zetten. 

MTV Headquarters, Amsterdam 
Opdrachtgever Mediawharf, p/a 8VF, Limmen 

Ontwerp QuA Associates, Amsterdam; Max van Aerschot 

Archotecten, Haarlem 

Projectteam W . van Duijn, M. Duivenvoorde, P. Haasnoot, 
C. Wesselingh, A.A. Spaan 

Aannemer 188 Kondor, Oegstgeest 

Interieurbouwer P. van ' t Wout, Alphen aan den Rijn; 

URA, Limmen 

Meubelontwerp QuA Associates , Amsterdam 

Elektrische installaties Rijndorp, Zoeterwoude 

Wanden MAT Afbouw, Zaltbommel; Van Dijkenglas, 
Waddinxveen 

Vloeren De Kruijff, Amsterdam 

Losse inrichting Lensvelt. Ouinze & Milan, Arper, Vit ra 

Vloeroppervlakte 6800 m• 

Start ontwerp november 2004 

Start bouw januari 2006 

Oplevering februari 2007 

Bouwsom € 9.400.000 

Hoofdkantoor NPO Nederlandse Publieke Omroep, 
Hilversum 
Opdrachtgever Raad van Bestuur NPO Nederlandse Publieke 

Omroep, Hilversum 
Ontwerp COEN! bureau voor vormgevong. Eondhoven 

Projectteam Coen van Ham. ontwerpe•. Leo .a" Doorn. oroJect· 

leoder bouw 

Aannemer Overhage. Hilversum 

Interieurbouwer Giel issen. Eindhoven 

Meubelontwerp COEN! bureau voor vor'Tl gev ng E•ndhoven 

Elektrische ins tallaties SDR. Hilversum 

Verltchting SDR, Hilversum 
Wanden Posthumus, Hilversum 

Vloeren Peeters, Hilversum 

Losse inrichting PVO, Hilversum 
Beeldend kunstenaar (testbeeld kunst. medoazuol 4!n en 

pixelbomen) Coen van Ham, Eindhoven 

Vloeroppervlakte 600 m' 

Start ontwerp voorjaar 2003 

Start bouw voorjaar 2004 

Oplevering zomer 2006 

Radio 1 Studio's, Hilversum 
Opdrachtgever NOS - Radio I, Hi lversum 

Ontwerp TJep., Amsterdam 

Projectteam Frank Tjepkema, Janneke Hooymans, Joep Eerens 

Interieurbouwer Roord Binnenbouw, Amsterdam 

Meubelontwerp Tjep., Amsterdam 

Elektnsche mstallaties SDR, Amsterdam 

Verltchttng SDR. Amsterdam 

Vloeroppervlakte 150 m' 

Start ontwerp Januari 2006 

Start bouw meo 2006 

Op e<e<~ng Julo 2006 

Bou.,.som € 50.000 

1 Tjep. bekleedde de stud io's 

van Radio 1 met decoratief 

reliëfbehang, effen stoffen en 

vilten, golvende akoestische 

vlerkante elementen. om een 

knusse en warme sfeer te 

bereiken. 

2 Oe ontvangstruimte, waar 

nerveuze gasten wachten tot 

zij in de studio kunnen 

plaatsnemen, is vormgegeven 

als een grote, houten radio, 

met zachte banken en 

sfeerverlichting. 

3 In details als een 

lichtgevend cijfer I en 

zitmeubels in de vorm van 

een 1 op zijn kant. tonen 

Frank Tjepkema en Janneke 

Hooymans hun handschrift. 
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