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• In dit boekje doe ik verslag van 

mijn afstudeerproject. We zijn ge

start als afstudeeratelier ARE-QUI. 

TECTURE met een brede om

schrijving van het aanloopproject 

naar afstuderen: it wil he diflicult 

but rewarding. 

Via de woorden van Peter Zumthor, 

filosofieën over de architectuur 

van de toekomst en twee ontwerp
opdrachten zijn we tot de locatie 

van ons afstuderen gekomen: het 

Droogdokkeneiland in Antwerpen. 

Vanuit de gezamenlijke analyse en 

een ontwerp voor een masterplan 

kwamen de individuele afstudeer

projecten naar voren: architec

tonische invulling geven aan een 

droogdok. 

Ik heb deze afstudeerperiode als erg 

leerzaam en uitdagend ervaren. Het 

klinkt wat cliché maar ik heb veel 

geleerd over mijzelf en over het vak 

van architect. Door mijn atelier

genoten en begeleiders voelde ik 

me geïnspireerd en uitgedaagd om 

nieuwe manieren van ontwerpen te 

onderzoeken en mijn onzekerheden 

te overwinnen. 

Ik wil mijn begeleidersJan Sche-

Tijdens het eerste 
bezoek aan de 
droogdokken in Ant
werpen is er overal 
bedrijvigheid. 
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vers, Jan Westra en Jan Timmers 

bedanken voor de vele begeleidin-

tot stand brengen van dit mooie 

project. 

gen, goede adviezen en heldere in- Ik presenteer u het Theaterdok. 

zichten. Jan Schevers heeft mij laten Veel leesplezier. 

inzien dat een goed concept zonder 

uitwerking niet veel waard is. Hij 

heeft mij gestimuleerd om het 

concept te vertalen naar een helder 

gebouw. Jan Westra is door zijn 

enorme referentiekader belangrijk 

geweest voor nieuwe inzichten in de 

architectuur. Door rake opmerkin-

gen te maken legde hij de vinger op 

de zere plekken. Jan Timmers stelde 

de kritische vragen die belangrijk 

zijn geweest voor de beargumente-

ring van de keuzes in het ontwerp. 

Ik heb van hem veel geleerd over 

bouwvolgorde en detaillering. 

Ook wil i.kJanneke Smale bedan-

ken die mij heeft geholpen bij de 

layout van dit verslag. Ze heeft me 

laten delen in haar kennis over de 

grafische opbouw van teksten en de 

samenhang met de afbeeldingen. 

Als laatste bedank ik papa en mama 

voor hun steun en enthousiasme 

tijdens mijn hele studie en in het 
bijzonder het afstuderen. 

Hartelijk dank voor het mede 

Willemijn van de Wetering, juli 

2009 
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• Het ontwerp van een masterplan 

voor het Droogdokkeneiland in 

De elementen zijn uit elkaar gep

laatst om daglichttoetreding tot op 

Antwerpen is de onderlegger van de de bodem van het dok mogelijk te 

architectonische invulling van één 

van de droogdokken. Het master

plan is ontworpen in atelierverband 

waarna de individuele opdrachten 

gericht zijn op de negen droogdok

ken op het eiland. 

maken. Onderling zijn de gebou

wdelen verbonden door trappen en 

loopbruggen, die door de toepass

ing van hout op de vloer refereren 

naar de loopbruggen die een schip 

met de kade verbinden. 

Droogdok Zes is het onderwerp van Drie zalen, een buitenzaal en een 

het ontwerp van het Theaterdok. grote en kleine zaalliggen op de 

Vanuit associatie en fascinatie voor 

een Grieks theater is de functie van 

het ontwerp ontstaan. De karakter

istieke getrapte vorm is de letterlijke 

fundering van het gebouw. Deze 

trappen vormen de basis voor het 

concept van het gebouw. Het con

cept bestaat uit een stapeling van 

kokervormige en verdiepingshoge 

constructieve elementen, die op de 

treden van het dok liggen. De grote 

bodem van het dok. De stenen 

treden en houten tribunes vormen 

de zitplaatsen voor het publiek. 

De overige functies in het gebouw 

bewegen zich in hoogte verspring

end en geschakeld door het dok. De 

gegolfde vorm van de constructieve 

elementen verdeelt het gebouw in 

drie zones. De eerste zone bevindt 

zich onder de constructie, en heeft 

het dok als vloer en wand en een 

overspanningen van trede naar plafond dat bestaat uit de vloer van 

trede zijn geconstrueerd volgens het de nieuwe gebouwdelen. Oud en 

principe van de vierendeelligger. 

Dit constructieprincipe maakt het 

mogelijk dat de elementen mak

kelijk onderling verbonden kunnen 

nieuw komen hier samen en raken 

elkaar zichtbaar. De zone in de 

nieuwe constructie heeft via vides 

en doorkijkjes van een afstand zicht 

worden door de grote rechthoekige op de stenen massa van het dok. 

gaten tussen de constructiedelen. De derde zone ligt op het maaiveld. 

Hijskabels aan de 
oude havenkranen. 
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Hier is het in de grond verzonken 

droogdok en het gebouw dat erin 

gelegd is, in zijn geheel te zien. De 

constructie verdwijnt en verschijnt 

tussen de verspringende gebou
wdelen. 

Het gebouw is een afgeleide van 

het dok en kan niet bestaan zonder 

deze bijzondere getrapte vorm. Het 

Theaterdok is een krachtig gebouw 

met een duidelijk concept. 



• Dit afstudeerproject bestaat uit 

het ontwerp van een theater in een 

historisch droogdok in de oude 

haven van Antwerpen. 

De probleemstelling bestaat uit 

het ontwerpen van een gebouw in, 

op of naast het dok, waarbij het 

monumentale karakter en de mari

tieme kenmerken behouden blijven. 

Daarnaast is het een uitdaging om 

de sterke associatie die ik heb met 

een Grieks/Romeins theater in rela

tie tot het dok daadwerkelijk te ver

talen naar een functioneel gebouw. 

Theater is een fascinerend en tot de 

verbeelding sprekend gegeven. Het 

Theaterdok is een modern theater 

geworden met alle bijbehorende fa

ciliteiten en als decor het prachtige 

historische droogdok. 

Naast het maken van een ontwerp 

heb ik voor mijzelf tijdens dit 

project een aantal doelen gesteld. 

Competenties die ik wil ontwikke

len. Deze competenties zijn vooral 

gericht op de visualisering van 

het project. Ik wil computerpro

gramma's als Phototshop, Illus

trator en lndesign beheersen om 

mijn concepten en ideeën visueel 

te kunnen ondersteunen. Ook wil 

ik het maken van een 3D model en 

renderings onder de knie krijgen 

door het leren van Archicad en een 

bijbehorend renderprogramma. 
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De start van het afstudeerproject duidelijke plannen geformuleerd: 

met het afstudeeratelier. 

H .L atelier bestaat uit vijf studen

ten; Sander Bouw, Lars Bouwrnan, 

Krarner,Joren Vis en ikzelf. 

De opdracht is het vinden van een 

locatie voor het afstudeerproject. 

het Droogdokkeneiland. Dit gebied 

in het noorden van 'Het Eilandje' 

ligt op een prachtige plek in de 

bocht van de Schelde tussen de 

historische binnenstad en de nieuwe 

moderne havens. 

Het gebied bestaat ruwweg uit drie 

a de constatering dat we alle vijf zones. De groene strook langs de 

oude en verlaten havengebieden erg Schelde is heerlijk rustig en je hebt 

interessant en inspirerend vinden, 

zijn we al een hele stap op weg. 

We komen uiteindelijk terecht in 

~'-"' 1-pen de grootste havenstad 

van België. Een stad die volop in 

ontwikkeling is. Veel wijken en 

stadsdelen worden opgeknapt of 

geherstructureerd. Eén van de 

,gruotslc projecten is de herstructu

rering van een gebied met de naam 

'Het Eilandje' . Dit gebied bestaat 

uit een aantal (schier)eilanden die 

een prachtig uitzicht over de stad 

als je over de dijk langs het water 

loopt. Het gebied in het midden 

van het eiland bestaat vrijwel 

helemaal uit braakliggende grond. 

De doorgaande route vanuit het 

noorden van 'Het Eilandje' naar 

het centrum loopt door dit gebied. 

De derde zone is het gebied met 

negen droogdokken. Deze zijn 

een attractie op zich. De enorme 

getrapte gaten in de grond zijn fas-

omgeven worden door het water cinerend om te zien en vragen om 

van de Schelde en de oudste dokken een uitgebreide ontdekkingstocht. 

van de stad. Voor de Oude Dokken, 

bel Montevideo-eiland, Mexico

eiland en het Cadix-eiland zijn de 

platm 1 ontwikkeld en gedeeltelijk 

Sommigen staan vol water, anderen 

zijn leeg en in twee dokken liggen 

schepen waar druk aan gelast en 

geschilderd wordt. 

i. c rd. Voor het mooiste deel Over het hele eiland zijn ver-

'Het Eilandje' zijn nog geen der elementen uit de rnaritieme 

Luchtfoto van het 
Droogdokkeneiland 
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Groene zone aan 
de Schelde met een 
weids uitzichting 
richting de oude bin
nenstad. 

Onbestemd midden· 
gebied. Bestrating 
en verkeer overheer· 
sen. 

Rond de droogdok· 
ken staat groot 
materieel 

geschiedenis zichtbaar. Er staan 

oude havenkranen die vroeger 

de goederen uit en in de schepen 

laadden, verroeste onderdelen van 

schepen liggen op de kade en in de 

oude havenloodsen zijn goederen 

en machines opgeslagen. 

Bijzondere en monumentale be

bouwing, die kenmerkend is voor 

het gebied, heeft een plek in het 

masterplan. De groene strook aan 

de Schelde heeft de kwaliteit van 

een rustpunt dicht bij de stad. Het 

gebied is echter moeilijk bcrcikba ,. 

en niet goed onderhouden. De 

Het Droogdokkeneiland hebben we steigers raken in verval en de door

grondig geanalyseerd en onderzocht gaande routes zijn onderbroken. 
door het gebied meerdere malen te De routes zijn weer aangesloten op 

bezoeken, contact op te nemen met het noordelijk havengebied en de 

de gemeente en het havenbedrijf en groene zone is verbonden met de 

door het stadsarchief in te duiken. droogdokken. 

Uit het onderzoek is een ontwerp 

voor een masterplan, D.DOK. 9, 

gekomen dat rekening houdt met 

de bestaande situatie en omgeving 

en de plannen die daarvoor ontwik

keld zijn. Dit ontwerp hebben we 

uiteindelijk gepresenteerd aan de 

projectgroep van 'het Eilandje' van 

de gemeente Antwerpen. 

Visie 

Op en rond het Droogdokkeneiland 

is een aantal stedenbouwkundige 

kenmerken aanwezig die opge
nomen zijn in een visie voor het 

gebied. 

Het verbinden van de groenstruc

tuur aan de Schelde en de droog

dokken is een belangrijk punt in 

het masterplan. Tussen het gebied 

van de droogdokken en de groene I 
strook aan de Schelde bevindt zich 

een kaal onbestemd gebied; er loopll 

een drukke verkeersader met een 

aantal problematische bochten. De 

b . ' di di b' d I arnere e t ge 1e vormt tussen 

de dokken en het groen is in het 

plan opgeheven. 

De droogdokken zijn historisch erf

goed en hebben in het masterplan 

een bijzondere plek. Een , hit ct • 

nische invulling zorgt ervoor dat ze 
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Schematische teke
ning van het concept 
voor het masterplan. 

een belangrijke trekpleister voor het het groen van de Schelde-oever 

gebied zijn. door naar de droogdokken. Aan de 

In het noorden van het Droogdok

keneiland is de bebouwingsdicht

heid van Mexico-eiland en Cadix

eiland meegenomen. Hierdoor 

wordt de aansluiting op de nieuwe 

haven met grote loodsen en op

slagsilo's ook duidelijker. Tevens is 

de overgang naar de toekomstige 

Lange Wapper, een dubbeldeks 

brug die de ring om Antwerpen 

afinaakt, minder hard. 

Concept 

De structuur van de bestaande 

situatie is de basis van het mas

terplan. De bestaande primaire 

centrale verkeersas op het Droog

dokkeneiland blijft bestaan. De 

twee scherpe bochten maken 

plaats voor secundaire routes voor 

bestemmingsverkeer. De ruimte die 

ontstaat tussen de verkeersroutes 

zijn ingevuld door bouwblokken. In 

deze blokken zijn sneden gemaakt 

voor een fysieke en visuele verbin

ding tussen het gebied langs de 

Schelde zijn de verbindingen voor 

langzaam verkeer hersteld in de 

vorm van een 'Scheldeboulevard', 

waar mensen kunnen wandelen en 

fietsen. De boulevard verbindt de 

Scheldekaaien van de binnenstad 

met de noordelijke havens. Grote 

en hoge bouwvolumes sluiten in he:: 

noorden aan op de bebouwings

schaal van het nieuwe havenge

bied, Mexico-eiland en de 'Lange 

Wapper'. De organische structuur 

van het Droogdokkeneiland gaat 

hier over in de orthogonale struc

tuur van het Mexico-eiland. Vier 

hoogteaccenten, geplaatst op de 

belangrijkste hoeken van het plan, 

markeren het eiland en geven een 

gezicht aan de Schelde. 

Er is een plan ontstaan dat de his

torie van het eiland respecteert en 

aansluit bij de schaal van Antwer

pen. 

Vanuit het masterplan hebben we 

besloten om het afstuderen van 

Schelde en de droogdokken. Een ieder van ons te richten op de dok-

snede in de vorm van een park trekt ken. Langs het Kattendijkdok en de 



... . , . :· 
.. 

l 

p~ • 

•• 

' ............... 

• 
• 

• • 19 



droogdokken is de culturele-as, die 
haaint ;..", do b!"" + .J 1 



droogdokken is de culturele-as, die 

begint in de binnenstad, doorgezet. 

De droogdokken hebben in aan

sluiting op deze as een culturele en 

recreatieve functie. Mijn keuze voor 

de functie van theater past goed bij 

de invulling die we willen geven aan 

de dokken. 

Vogelvlucht over 
het ontwerp van het 
masterplan 

21 





• Toen ik de droogdokken voor het 

eerst zag, dacht ik: theater, Grieks 

of Romeins. De stenen treden en 

de ronding aan de kop van het 

dok deden me sterk denken aan de 

Arena di Verona. In dit prachtige 

Romeinse amfitheater worden in de 

zomermaanden beroemde opera

voorstellingen gegeven. 

Een deel van het speelvlak, waar 

vroeger de gladiatoren rondrenden, 

is vol met stoelen gezet. Dit zijn de 

eersteklas zitplaatsen. Het andere 

deel is ingericht als podium waar de 

opera opgevoerd wordt. Wij zitten 

op de eeuwenoude stenen treden. 

Italiaanse families zitten gezellig om 

ons heen op zelf meegebrachte kus

senties en met enorme manden met 

eten en drinken. Wij hebben ook 

wel broodjes mee, maar uit de Itali

aanse manden komen hele pizza's, 

salamiworsten en liters wijn. 

De opera bestaat uit vijf bedrijven, 

waarbij telkens het decor gewis

seld wordt. In de pauzes komen er 

verkopers te voorschijn die om het 

hardst schreeuwen om hun panini! 

of gelati! aan de man te brengen. 

Impressie van het 
theaterdok bij een 
openluchtconcert. 
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Het slavenkoor 
tijdens de opera 
Nabuco in de Arena 
di Verona. Op de 
achtergrond als 
decor het practige 
Romeinse gebouw. 

Tijdens het hele spektakel wordt 

het langzaam donker, lichteffecten 

zorgen voor een indrukwekkend 

schouwspel. De acteurs zingen 

vol passie prachtige Italiaanse 

aria's met op de achtergrond grote 

decors die op de schuin oplopende 

stenen treden van het theater 

staan. Tijdens één van de bedrijven 

verschijnt er zelfs een groep ganzen 

op het toneel. Na vijf uur is het 

voorbij. Met pijnlijke billen, wij 

hadden natuurlijk geen kussen* 

meegenomen, maar erg onder de 

indruk lopen we naar de auto. Wat 

was dat prachtig. 

Gedurende mijn hele studie is het 

concept van (openlucht)theater 

terug te vinden in mijn ontwerpen: 

een multicultureel gebouw in Am

sterdam Osdorp met een binnen/ 

buiten zaal, een buurt met starters

woningen in Schijndel die aftopend 

een tribune vormen en een nieuwe 

faculteit van Industrial Design in 

het hoofdgebouw van de TU Ie met 

op het dak een openlucht theater. 

In deze ontwerpen was het the

aterelement een bijzaak. Tijdens 

mijn afstuderen wil ik een ontwerp 

maken voor de functie die mij altijd 

heeft aangetrokken en geïnspireerd. 







• Theater bestaat al sinds mensen

heugenis. Deze kunstvorm komt 

voort uit de gewoonte van mensen 

om elkaar verhalen te vertellen. Het 

woord theater komt van het oud 

Griekse theatron (8ta-&pov), dat 

'plek om te zien' betekent. Door 

de eeuwen heen heeft het theater

gebouw vele verschijningsvormen 

gehad. 

Grieks theater 

Tegelijk met de opkomst van 

de theatercultuur in de Griekse 

oudheid, vormde het halfronde 

openluchttheater het eerste bouw

werk dat het theater een bijzondere 

plaats gaf in de stad. De tribune 

bestond uit een trapsgewijs oplo

pende cirkel rondom het speelvlak, 

de orchestra. Tegenover de tribune 

werd aan de rand van de speelruim

te een toneelgebouw, de skene, ge

plaatst. Deze ruimte deed dienst als 

kleedruimte en magazijn. Omdat 

het theater tegen een heuvel werd 

aangebouwd kende het Griekse the

ater geen buitenarchitectuur. Het 

theater en het landschap vormden 

een harmonieus geheel. Ook in 

Het theater van 
Epidauros is een 
van de best bewaard 
gebleven Griekse 
theaters. Het werd 
in de 4e eeuw v.Chr. 
gebouwd door de 
architect Polycletus. 
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------------------------------------~.-----

Sabralha in Libiê, 
De indrukwekkende 
scaena heeft meer
dere verdiepingen. 

Romeins theater van 
Orange. Hier worden 
in de zomermaanden 
vele voorstellingen 
gegeven. 

functioneel opzicht werd gebruik tribune en het toneelgebouw een 

gemaakt van het omringende land- vaste eenheid vormden. Binnen 

schap. Door de ronde vormgeving het theater kreeg vooral de scaena, 

ontstond een zeer directe relatie tus- de scènewand, steeds meer nadruk 

sen publiek en acteurs en werden de en bereikte als stedelijk decor zijn 

toeschouwers steeds met elkaar en 

het omringende landschap gecon

fronteerd. Hoewel de acteurs ge-

hoogtepunt in het theater van 

Sabratha in Libië. In Europa is het 

theater van Orange een goed voor-

maskerd waren en er gebruik werd beeld van het Romeinse theater. 

gemaakt van decorstukken was er in Doordat het podium, het pmseeni

het Griekse theater geen sprake van urn, door de scaena een bijzondere 

een illusionaire wereld. uitstraling kreeg en het soms zelfs 

Een van de bekendste Griekse met gordijnen van het publiek afge-

theaters is het theater van Epidau

ros dat omstreeks 350 v Chr. werd 

gebouwd en plaats biedt aan 14000 

toeschouwers. 

Romeins theater 
De typologie van het Griekse 

theater vormde lange tijd hét 

sloten kon worden, werd de afstand 

tussen acteurs en publiek vergroot. 

De stad en het landschap werden 

buitengesloten, hierdoor werden de 

mogelijkheden om een illusionaire 

wereld te creëren in het Romeinse 

theater verder vergroot. 

Een andere vorm van Romeins 

uitgangspunt voor theatergebouwen theater is het amfitheater. In deze 

en werd in hoofdlijnen ook door de theaters met rondom het gehele 

Romeinen overgenomen. Omdat 

het theater door de Romeinen ech

ter vaak op een vlakke ondergrond 

werd geplaatst en niet tegen een 

heuvel, ontstond automatisch een 

buitengevel. Het theater werd een 

representatief bouwwerk waarin de 

speelvlak tribunes, werden gladia

torenspelen gehouden. Onder de 

tribunes en het speelvlak bevonden 

zich de catacomben voor de gladi

atoren en ilde dieren. Via luiken en 

hekken kon het speelvlak betreden 

worden. Voorbeelden van dit soort 



theaters zijn het Colosseum in 

Rome en de Arena di Verona. 

Middeleeuws theater 

In de middeleeuwen werd het 

theater opnieuw onderdeel van de 

stedelijke ruimte. Het marktplein, 

waar acteurs op karren speelden 

tussen het rumoerige publiek en 

hun handelswaar, was de theater

plaats bij uitstek. Voor de mysterie

en passiespelen werd aanvankelijk 

ook gebruik gemaakt van het 

kerkgebouw, maar ook hier verhuis

de het podium op den duur naar 

buiten. Hoewel er gebruik gemaakt 

werd van kostuums, maskers en 

decors was er geen sprake van een 

illusionaire wereld. De realiteit van 

de stedelijke omgeving vormde het 

decor bij uitstek. 

In de late middeleeuwen en het 

begin van de Renaissance werd 

wel gebruik gemaakt van vernuf

tige decorbouw die de wonderlijke 

gebeurtenissen uit bijbelse taferelen 

zo reëel mogelijk moest maken. Met 

name de vernuftige decorconstruc

ties van Bruneilesebi en Leonardo 

da Vinci zijn beroemd. 



Renaissance theater 

In de Renaissance greep men terug 

op het klassieke theatergebouw 

en kreeg het theater opnieuw een 

eigen plaats in de stad. De typo

logie komt duidelijk naar voren in 

het Teatro Olimpico van Pallaclio 

in Vicenza. In dit theater werd de 

vaste achterwand uitgevoerd als een 

driedimensionaal stadsgezicht om 

het perspectief van de doorlopende 

stedelijke ruimte als de natuurlijke 

plaats van theater te versterken. 

Hiermee veroorzaakte het Renais

sance theater opnieuw een breuk 

tussen het theatergebouw en de 

stad. De referentie aan een stede

lijke buitenruimte bleef weliswaar 

behouden, maar het theater onttrok 

zich nu definitief aan de realiteit 

van de openbare ruimte. In Italië 

ontwikkelde het theatergebouw zich 

verder tot het zogenaamde hoef

ijzertype. In feite is deze typologie 

gebaseerd op het idee van een over

dekt stadsplein. De halfronde zaal 

werd omgeven door een binnenge

vel van een aantal verdiepingen met 

loggia's. Vanuit deze loggia's keek 

de gegoede burgerij uit over het 



gewone volk en de toneelspelers op Onder invloed van een nieuwe the

het theaterplein. Het spel van zien atervorm, opera, waarin men veel 

en gezien worden, werd daarmee in spektakel vertoonde, werd de lijst-

het theater geïntroduceerd. werking verder vergroot. Het toneel 

Ook in het bekende Globe-Theatre groeide uit tot een hoog volume 

in Londen werd deze ruimtelijk waarin plaats was voor ingenieuze 

opbouw toegepast. Centraallag een decorstukken en hijsmachines. 

niet overdekt plein voor de ' one De mogelijkheden om illusionaire 

penny groundlings' en daar omheen werelden te scheppen werden steeds 

een cirkelvormige stadsgevel met 

drie verdiepingen loggia's voor de 

burgerij. 

Barok theater 

groter. Het decor van het logethe-

ater Communale in Bologna van 

Antonio Bibiena is hier één van de 

eerste voorbeelden van. 

Aan de andere kant van de lijst 

Langzaam maar zeker verlieten de werd het spel van zien en gezien 

acteurs het open podium en trokken worden steeds belangrijker. Zo bleef 

zij zich terug in de bescherming van tijdens de voorstelling het licht aan 

de achterwand. Zo ontstond de pro- en ook de publieke ruimtes rondom 

I 

seemurnboog die het kenmerk zou 

worden van het barokke lijsttheater. 

Hoewel de oplopende toeschouwer-

ruimte nog steeds werd uitgelegd 

in een U-vorm, bevond zich nu 

tussen het publiek en de acteurs een 

toneelwand met een brede opening 

die bekroond werd met een rijk ver

sierde lijst. Theater werd letterlijk 

als een schilderij ingelijst en voort

aan werd het publiek tegenover het 

'kunstwerk' geplaatst. 

de theaterzaal kregen steeds meer 

aandacht. Het theater werd ruim 

van opzet met veel rijk versierde 

salons, foyers en ontvangstzalen. De 

stad leek op kunstmatige wijze het 

gebouw binnen te dringen. 

Theater van de 19e eeuw 

De theaters uit de 19e eeuw bouw

den voort op de typologie van het 

baroktheater. Vooral de Parijse 

Opera uit 1874, die door Garnier 

Een middeleeuws 
tafereel vastgelegd 
door Bruegel. 

Teatra Olimpico in 
Vicenza. 

Zicht op het podium 
van het Globe the· 
a ter. 
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werd ontworpen als een reusach

tige, feestelijke cultuurbasiliek, is 

hier een voorbeeld van. Net als het 

stationsgebouw werd het theater 

een kleine, rijkversierde stad, waar 

men kon flaneren, kijken en beke

ken worden. 

Door de voortschrijdende inzichten 

in de (bouw)techniek werd de inde

ling van zalen en de rangschikking 

van de tribunes verder geoptima

liseerd. Zo werd in het Bayreuth 

Festspielhaus uit 1876 van Semper, 

Wagner en Bruckwald, dat overi

gens veel soberder is dan de opera 

van Parijs, de tribune voor het eerst 

als een waaier vormgegeven. In 

diverse theaters werd ook de schik

king en vormgeving van balkonlo

ges sterk verbeterd. Onder invloed 

van de sociale revoluties berustte de 

indeling van de zaal aan het eind 

van de l9e eeuw steeds minder op 

de hiërarchische indeling van de 

samenleving. Door de cirkelvormige 

stoelenrijen werd het zicht op het 

podium voor vrijwel iedereen gelijk. 

Achter de lijst van het podium werd 

een uitgebreid stelsel van ruimtes 

ontwikkeld, dat diende om een 



steeds grotere illusie op te wekken. 

Hier kreeg de theatertechniek de 

ruimte om een machinerie te ont

wikkelen die een gelijke tred hield 

met de wetenschappelijke vooruit

gang: elektrisch licht, hydraulisch 

katrollen en hefplateaus. 

Theater van de 20e eeuw 

In de eerste decennia van de 20e 
eeuw kwamen in heel Europa de 

avant -gardistische theaterstromin

gen op. Op alle fronten probeerden 

deze theatermakers te breken met 

de bestaande tradities. Nieuwe 

decors braken met het idee van de 

illusionaire wereld en de eenvoud 

als kern van het theaterspel werd 

geplaatst tegenover het publiek in 

de rijkversierde zalen van rood plu

che. Nieuwe typen van theaterge

bouwen, die ruimte boden aan deze 

Door een vernuftige kunstverlich

ting ontstond een toverachtige sfeer. 

Het idee van het open podium werd 

verder uitgewerkt in het U-theater 

van Molnar uit 1924. Het podium 

was zelfstandig in de ruimte opge

steld en werd aan drie kanten door 

publiek omgeven. Net als in het 

Griekse theater ontstond er in dit 

theater opnieuw een directe relatie 

tussen publiek en acteurs. 

De technische mogelijkheden van 

de 20e eeuw werden door Walter 

Gropius optimaal benut in zijn 

ontwerp voor het Totaltheater uit 

1927. Door de tribunes op draai

bare schijven te plaatsen, kon de 

opzet van de zaal in dit theater 

telkens opnieuw veranderd wor

den. Hoewel dit theater nooit is 

gebouwd vormde het ontwerp wel 

de voorloper van de flexibele en 

nieuwe stromingen, werden geïntro- multifunctionele theaterzalen die 

duceerd. In 1919 bouwde Poelzig later gebouwd zouden worden. 

in Berlijn een oude markthal om tot Ondanks alle inspanningen toonde 

een onderkomen voor volkstheater. het grote publiek aanvankelijk 

Dit Grosses Schauspielhaus bestond weinig belangstelling voor deze 

uit een als een grot vormgegeven 

hal waarin geen onderscheid werd 

gemaakt tussen zaal en podium. 

nieuwe theatervormen. Tot in de 

jaren zestig van de vorige eeuw 

bleef het traditionele lijsttheater de 

Opera van Parijs met 
prachtig versierde 
balkons. 

Het Festspielhaus in 
Bayreuch kenmerkt 
zich door een sobere 
elegantie. 
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~ Het Totaltheater 
van Gropius. 

[] Voorbeeld van een 
black-box theater
zaal. 

De foyer van het 
Muziekkwartier in 
Enschede. 

meest toegepaste theatertypologie. 

De architectuur van het classicisme 

en eclecticisme werd echter inge

ruild voor een moderne stijl. In het 

theatergebouw zette de versobering 

door die aan het begin van de eeu" 

al was ingezet. 

Black-box theater en het thea
tercomplex 
Eindjaren '70 ontstaat naar 

aanleiding van experimenten in de 

theaterwereld en de voortschrij 

dende techniek een nieuwe thea

tertypologie. De theaterzaal wordt 

steeds verder omgevormd tot een 

niet-architecturale, multifunctionele 

doos. In dit zogenaamde black-box

theater kan door beweegbare podia 

en tribunes en door gebruik van ge

avanceerde licht- en geluidtechnie

ken de ruimte totaal gemanipuleerd 

worden. Er zijn geen vaststaande 

gegevens over de verhouding tus

sen de zaal en de toneel vloer qua 

oppervlakte, oriëntatie of functie. 

Al naargelang de behoeft kan het 

publiek bij de voorstelling worden 

betrokken of kan juist de ultieme 

illusie worden opgewekt 



In veel recent gebouwde theaters 

word gekozen voor een uitgebreid 

1 programma van verschillende 

lzaaltypen. Het traditionele lijst

theater, flexibele vlakke vloerzalen 

en de black-box worden naast 

elkaar gerealiseerd; zo ontstaat het 

multifunctionele theatercomplex. 

Deze gebouwen worden onder 

invloed van de vercommercialise

ring van het theater ook gebruikt 

voor congressen of bedrijfsbijeen

komsten. Mede onder invloed van 

de postmoderne beweging lijkt de 

feestelijke en veelkeurige architec

tuur weer in het theater te zijn 

teruggekeerd. De theaterstraat in 

het Chasse-theater in Breda en de 

foyers van het nieuwe Luxor-theater 

in Rotterdam en van het Nationaal 

Muziekkwartier in Enschede zijn 

hier goede voorbeelden van. 

Locatietheater 
De ontwikkeling van het theater tot 

een black-box of een multifuncti

oneel complex dat geen specifiek 

karakter meer kent, heeft in de 

afgelopen jaren een tegengesteld 

verlangen opgeroepen bij publiek 



Rondrijdende 
theatershow op het 
strand van Terschell
ling tijdens Oeral 
2009 

en theatermakers. In een poging 

om te ontsnappen aan de beknel

ling van lijsttoneel of zwarte doos 

gingen met name de meer avant

gardistisch theatergezelschappen 

koortsachtig op zoek naar locaties 

met een krachtige architectuur of 

ruimtelijkheid. Verlaten fabriekshal

len en zwembaden, viaducten en 

havenloodsen, maar ook natuurlijke 

landschappen worden zo regelmatig 

omgevormd tot tijdelijke theater

plaatsen voor locatietheater. Het 

publiek wordt hierbij vaak actief 

deelgenoot van het spel gemaakt. 

Tijdens het theaterfestival Oerol dat 

jaarlijks op Terschelling gehouden 

wordt, worden toneelvoorstel

lingen gegeven in de duinen, op 

het strand, in het bos of in oude 

schuren. 

Het Griekse woord theatron be

tekent letterlijk vertaald: 'plek om 

te zien'. Deze 'plek' is de tribune 

voor het publiek. Hier gaan mensen 

zitten om de acteurs, het decor en 

het stuk te zien. Tegenwoordig is 

het woord theater de omschrijving 

van een kunstvorm, die gebruik 

maakt van een podium, acteur en 

decors. Het woord theater is ook 

de omschrijving van een gebouw 

waar toneelvoorstellingen gegeven 

worden. Het woord slaat dan niet 

alleen op de tribune maar ook op 

het podium, de kleedkamers, foyers, 

restaurants etcetera. 

Als ik het woord theatron koppel 

aan de associatie die ik heb met het 

droogdok, klopt de letterlijke verta

ling erg goed. De treden vormen 

één grote tribune, een theatron, een 

theater. 







• Antwerpen heeft een groot aantal 

theatergebouwen. Elk met een 

eigen visie, uitstraling en publiek. Ik 

heb de bijzondere en meest tot de 

verbeelding sprekende gebouwen 

en concepten beschreven. 

Souriaschouwburg 

De Bouriaschouwburg is een klas

sieke schouwburg met circa 900 

plaatsen. Het is de thuishaven van 

theatergezelschap het Toneelhuis. 

Het gebouw is opgetrokken in 

neoclassicistische stijl en werd in 

opdracht van de stad ontworpen 

in 1827 door stadsarchitect Pierre 

Bourla. 

Het Toneelhuis brengt repertoire

theater met een nieuwe stijl, waarbij 

het vaak gaat om bewerkingen van 

literair materiaal. Er wordt gewerkt 

aan een toneeltaal waarin de tech

nologie een onverwachte verdieping 

van emoties uitlokt. 

de Singel 

De Singel is een multidisciplinaire, 

grootschalige en internationale 

kunstcampus met een unieke infra

structuur: een middelgrote concert-

Overzicht van de 
theatergebouwen in 
de stad Antwerpen. 
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zaal, 968 plaatsen, een grote zaal 

voor theater en dans, 80 1 plaatsen, 

en een kleine zaal voor lezingen, 90 

plaatsen. In de gangen vinden ar

chitectuurtentoonstellingen plaats. 

De kunstencampus presenteert he

dendaagse en internationale kunst 

voor een zo breed mogelijk publiek. 

deRoma 
Deze oude bioscoop is een ge

bouw voor een breed aanbod van 

culturele activiteiten: film, theater

voorstellingen, tentoonstellingen en 

concerten, galabals en feestelijke 

evenementen. 

De Roma speelt een belangrijke 

sociale rol in het buurtleven en in 

de strijd tegen verloedering van de 

wijk. 

Echt Antwaarps Teater 
Dit theater is opgericht in 1981 en 

brengt sindsdien boulevardtheater 

in het echt Antwaarps (Antwerps 

dialect). De voorstellingen zijn een 

komische opeenvolging van gebeur

tenissen. 

Het gezelschap heeft een eigen ge

bouw met een klassieke uitstraling. 



Missie Wereldculturencent rum 

l uiderpershuis 
Het Wee Zuiderpershuis is een 

podiumkunstenorganisatie met als 

doel de artistieke communicatie 

tussen westerse en niet-westerse 

culturen en gemeenschappen tot 

stand te brengen. Dit doel wordt 

gerealiseerd via een continu jaar-

repeteren. Rataplan wil op een 

laagdrempelige manier de (socio-) 

culturele ongelijkheid in de wijk 

oplossen door een kwalitatieve pro

grammering te bieden, met films, 
theaterstukken, cursussen, muziek

groepen en kinderactiviteiten. 

De programmering wordt gemaakt 

op maat van de buurt, in een zaal 

programma met het accent op de waar mensen zich thuis voelen. 

culturen uit het zuiden. Deze zaal bevindt zich in een oud 

Het Zuiderpershuis, een monumen- omgebouwd kantoorpand. 

taal gebouw aan de Waalse Kaai in 

Antwerpen, deed vroeger dienst als Het Paleis 
hydraulische krachtcentrale voor Het Paleis is een theaterhuis voor 

de bediening van sluizen, bruggen kinderen, jongeren en kunstenaars 

en kranen in de haven. Deze oude in het hart van Antwerpen. De 

fabriek is gerestaureerd en omge- instelling biedt vooral twee typen 

bouwd tot een culturele kracht- theater: grote zaalcreaties die al dan 

centrale, een kunstencentrum voor niet reizen en kleinschalige voorstel-

etnische kunst en cultuur met een Jingen en projecten die specifieke 

multidisciplinair karakter. doelgroepen uitnodigen tot dialoog. 

Het gebouw beschik over een grote 

Rataplan theaterzaal en een ruime moderne 

Dit kunstencentrum in Borgerhout serre waar gerepeteerd kan worden 

heeft een ruim aanbod van theater, of voorstellingen gehouden kunnen 

muziek, film en workshops. Daar- worden. 

naast stelt Rataplan een werk-

plaats ter beschikking waar jonge, Openluchttheater Rivierenhof 

professionele theatermakers kunnen Dit openluchttheater ligt in het 

Zicht op het po
dium van de Bourla
schouwburc;~. 

De indrukwekkende 
c;~evel van het Zuider
pershuis aan het wa
ter van de Schelde. 
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Het statige pand van 
AIR op het Droog
dokkeneiland. 

De binnenplaats van 
het verbouwde pand 
van wp Zimmer. 

provinciaal domein Rivierenhof in en repetitieruimte. 

Deurne, vlakbij het centrum van 

Antwerpen. Het dient als zomerver

blijf van de Arenbergschouwburg. 

Het theater biedt een uitgebreid 

programma met onder meer pop

en rockconcerten, cabaret, comedy 

en familievoorstellingen. 

wp Zimmer 
wp Zimmer is een werkplaats in 

Antwerpen met een sterk internati

onale inslag: een plek waar starten

de kunstenaars hun werk kunnen 

ontwikkelen. 

wp Zimmer huurt sinds 1993 een 

pand in het multiculturele Ant

werpen Noord, op de grens van de 

'probleemwijken' Stuivenberg en 

Seefhoek. Het pand in de Gasstraat 

is aan de straatkant herkenbaar aan 

de grote gietijzeren blauwe poort. 

Het gebouw werd van oorsprong 

gebruikt voor de opslag van groen

ten. Hiervan zijn nog duidelijk de 

sporen zichtbaar in de vorm van 

de dikke wanden en deuren van de 

verschillende koelcellen. In de jaren 

'90 werd het gebouw grondig gere

noveerd en heringericht tot theater 

AIR 
AIR (artists in residence) Antwer

pen is een internationaal residentie

project voor kunstenaars, gevestigd 

in de voormalige dokmeesterwo

ning op het Droogdokkeneiland. 

Dit gebied ligt op de grens tussen dt 

oude en de nieuwe haven, nabij het 

stadscentrum. 

AIR Antwerpen is een broedplaats 

voor buitenlandse kunstenaars waar 

hedendaagse kunst ontwikkeld 

wordt en aan artistiek onderzoek 

wordt gedaan. 

Noordteater 
Het Noordteater zit al een aantal 

seizoenen in één van de mooiste 

historische panden aan de Sint

Nicolaasplaats. Het gebouw wordt 

verder uitgebouwd om aan de eisen 

van de 21 e eeuw te voldoen. Het 

theater biedt een gevarieerd reper

toire voor een groot publiek. Samen 

met vier andere culturele instel

lingen en een eetcafé is het plein als 

geheel een nieuwe trekpleister voor 

de stad. 



Koninklijk Ballet van Vlaanderen 
Het Koninklijk Ballet van Vlaan

deren (1969, Antwerpen) is de 

grootste instelling voor hedendaagse 

klassieke dans en ballet in België. 

Het Koninklijk Ballet van Vlaande

ren heeft haar permanente basis in 

Theater 't Eilandje in Antwerpen, 

waar ook de studio's, de ateliers en 

de repetitieruimtes zijn onderge

bracht. 

TRI X 
Trix biedt muzikanten, dj's en 

muziekliefhebbers de kans om zich 

creatief uit te leven en om creatief 

te groeien. TRIX fungeert als werk

en ontmoetingsplaats, faciliteiten

centrum, concertzaal/ organisator 

en als plaûorm voor diverse muzi

kale initiatieven. 

In de Trix Club is plaats voor ruim 

450 personen. Deze plek is zeer ge

schikt voor de organisatie van club

concerten, feesten en middelgrote 

evenementen. De Trix Bar biedt 

plaats aan 150 personen en heeft de 

uitstraling van een hip café. 



Het podium en de 
zaal van de ver· 
bouwde kerk van het 
AMUZ. 

De houten tribune 
van Comp. Marius. 

Zalen van de ZOO 

De Koningin Elisabethzaal is één 

van de moderne zalen die onder

deel zijn van een groot historisch 

complex waar ook de dierentuin 

deel van uitmaakt. In de zaal is 

plaats voor 2000 mensen. Het zicht 

op het podium is optimaal vanuit 

elke hoek en vanuit comfortabele 

stoelen kan genoten worden van 

grote spectaculaire shows als klas

sieke concerten en rockconcerten. 

Augustinus Muziekcentrum 

Augustinus Muziekcentrum is een 

dynamisch muziekcentrum midden 

in de stad. Het presenteert een ge

varieerd programma. De basis be

staat uit oude muziek die gekoppeld 

wordt aan andere genres, culturen 

en kunstuitingen. Zo ontstaan er 

in de programmering van AMUZ 

confrontaties tussen oude en heden

daagse, tussen westerse en niet

westerse muziek. AMUZ besteedt 

ook speciale aandacht aan genres 

die niet of zeer weinig aan bod 

komen. Het centrum is gevestigd in 

een verbouwde kerk. De kerk en de 

foyer in de winterkapellenen zich 

goed voor evenementen met een 

historisch decor. Daarnaast kan oo~ 

de opnamestudio worden gehuurd 

voor radio- en cd-opnamen. 

Comp. Marius 

In 2001 ontwierpen en bouwden 

de spelers van Comp.Marius (toen 

nog de Onderneming) een houten 

tribune, naar voorbeeld van de 

houten circustribune waarmee zij in 

1999 de voorstelling Marius en in 

2000 Nagras speelden. 

Het hout van de tribune bestaat uit 

yellow pine, Noorse den en gever

nist ijzer. Het hout wordt on behan

deld overgeleverd aan de natuurele

menten. De maanvormige tribune 

biedt plaats aan 200 toeschouwers. 

Met deze tribune speelde Comp. 

Marius ondertussen meer dan 

vierhonderd voorstellingen in open

lucht, in tientallen steden in België, 

Nederland, Frankrijk en Spanje. 

Theaterfestival 

Het Theaterfestival brengt aan het 

begin van het nieuwe seizoen de po· 

di urnkunsten in kaart. Een jaarlijks 

wisselende jury kiest de voorstellin-



gen die vernieuwend zijn. 

Naast het tonen van voorstellingen 

organiseert het festival ook andere 

activiteiten. Er wordt teruggeblikt 

naar het verleden, acteurs en pu

bliek worden bij elkaar gebracht en 

amateur-voorstellingen worden ge

toond en er wordt gereflecteerd en 

gediscussieerd over actuele thema's 

en ontwikkelingen. 

Moussem 
Moussem Festival heeft zijn wortels 

in de Marokkaanse cultuur. Het 

festival heeft twee edities, lente en 

herfst. Er wordt geïnvesteerd in 

een sociaalartistieke fundering en 

structurele samenwerkingsverban

den met een aantal cultuurhuizen 

en cultuurinitiatieven. 

Het Moussem Festival Lente is een 

toegankelijk en feestelijk gebeuren. 

In de herfsteditie staat 'het artistie

ke' centraal en is de factor 'publiek' 

minder bepalend voor het concept 

en de artistieke keuzes. 

Antwerpen Open 
Antwerpen Open heeft als doelstel

ling de organisatie van tijdelijke cul-



turele evenementen met een grote 

cultuurtoeristische uitstraling, die 

in het kader van de city marketing 

de internationale culturele uitstra

ling van Antwerpen en Vlaanderen 

bevorderen. Er zijn twee varianten 

van het evenement. 

"Zomer van Antwerpen" is een 

uitbundig, cultureel zomerseizoen 

dat in juli en augustus op de meest 

onverwachte plekken opduikt en 

voelbaar is in heel de stad. Het 

tweejaarlijks winterfestival ''Win

tervuur" is een laagdrempelig 

festival met een multidisciplinair 

programma met theater, muziek, 

stadswandelingen en tentoonstel

lingen, waaronder vooral vele gratis 

activiteiten in een cultuurluwe 

periode in de kerstvakantie. 

Villanella 
Villanella is een kunstencentrum 

voor kinderen en jongeren. Het 

doel is zoeken naar nieuwe stra

tegieën om hedendaagse kunst te 

confronteren met een publiek van 

kinderen en jongeren. Villanella 

vergelijkt zichzelf met een guerril

lastrijd. Het is een kunstencentrum 



zonder vaste stek, dat 'aanvalt' met De scheepvaart is een belangrijk 

kleine groepjes en snel weer weg onderdeel van de historie van de 

is. Ze stellen gerichte vragen en 

helpen voorzichtige antwoorden 

te formuleren door theater, dans, 

muziek, beeldcultuur, performance, 

kunstwedstrijden en literatuur met 

elkaar te laten praten. 

Compagnie KAiet 

Dit theatergezelschap wil theater 

op een nieuwe manier brengen en 

meer interesse wekken voor deze 

kunstvorm. Manieren waarop the

ater gebracht wordt zijn theater in 

de huiskamer, een one-man-musical 

in een antieke spiegeltent, een ten

toonstelling op cd of muziektheater 

op locatie. 

Antwerpen heeft een uitgebreid 

aanbod aan theatergebouwen en 

concepten. Elke vorm van theater is 

in meer of mindere mate vertegen

woordigd. Is een nieuw theater dan 

wel nodig? Deze vraag kan ik posi

tief beantwoorden door te zeggen 

dat het Theaterdok een gebouw is 

dat naast theater ook de maritieme 

geschiedenis van de stad laat zien. 

stad en door dit te combineren met 

een geliefde bezigheid, theaterbe

zoek, ontstaat er een unieke plek in 

de stad. De dokken gaan weer leven 

en bezoekers kunnen deze bijzon

dere constructies weer gaan ervaren 

als het decor van een toneelvoor

stelling. 

Wintervuur tijdens 
Antwerpen Open. 

Decorstuk van Com
pagnie KAiet. 
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• Toneelgroep De Appel speelt al 

33 jaar in het eigen Appeltheater 

aan de Duinstraat in Scheveningen. 

Van oorsprong was het gebouw de 
Voorgevel van het 

remise van de Haagse paardentram. Appeltheater. 

De Appel heeft het omgebouwd 

tot een flexibel en sfeervol thea-

ter. Het is een gebouw waarin het 

gezelschap naar eigen inzicht kan 

experimenteren en waar gezocht 

kan worden naar publieksopstellin

gen die passen bij het op te voeren 

stuk. Een uniek gebouw waar het 

publiek steeds wordt verrast en zich 

in een andere omgeving waant. 

Het Appeltheater beschikt over drie 

zalen waarin de voorstellingen wor

den gegeven, de grote zaal met een 

capaciteit van tussen de 300 en 500 

toeschouwers (afhankelijk van de 

tribune opstelling) en twee studio's 

met ieder ongeveer I 00 stoelen. 

Naast het eigen theater en de 

theaters in het land die met de reis

voorstellingen worden aangedaan, 

is het spelen op locatie een steeds 

prominentere plaats in de program

mering gaan innemen. Bijvoorbeeld 

de voorstellingen op het theaterfes

tival Oerol dat jaarlijks gehouden 49 



Kasten met tekst
scripten en rekwisie
ten staan verspreid 
door het gebouw. 

wordt op Terschelling. 

Het hart van het gezelschap wordt 

gevormd door een spelersensemble, 

onder leiding van Aus Greidanus. 

Bij vrijwel iedere productie worden 

ook gastacteurs aangetrokken. 

De theatergroep is bekend gewor

den bij het grote publiek door de 

De ongedwongen sfeer, waar alles 

lijkt te kunnen, roept een enorm 

gevoel van vrijheid op. Het gebouw 

is zoals gezegd een oude tranm~mi, 

van de Haagse paardentram. In de 

huidige foyer stonden vroeger de 

paarden en in de grote zaal stond n 
de rijtuigen. Overal is te zien dat 

marathonvoorstellingen Tantalus en het gebouw een geschiedenis heeft, 

Odysseus. dat het al een heelleven achter zich 

heeft. De Appel heeft het gebouw 

Huiskamer 

historie 

ongedwongen 

décor mystiek 

gezellig 

rommelig 

leven geborgenheid 

ambachtelijk 

knus geschiedenis 

los warm 

thuis vrij 

professioneel artistiek 

oorspronkelijk huiselijk 

eerlijk open gastvrij 

dynamisch 

Een aantal woorden die in me 

opkomen als ik denk aan de Appel. 

Wat maakt nu dat ik zo gefasci

neerd ben door dit theater? Ik vind 

het eigenlijk gewoon heel bijzonder. 

in de jaren '70 gekraakt en een 

theatergebouw gecreëerd waar 

een vrijgevochten soort theater 

wordt gemaakt met behulp van het 

gebouw. Ruimtes zijn met elkaar 

verbonden door smalle of iets bre

dere gangen. De verdiepingen zijn 

bereikbaar door bestaande oude 

krakende trappen of nieuwe trap

pen van staal en hout. Als er ergens 

een extra ruimte nodig is wordt dat 

gewoon aangebouwd. Alles kan. 

Decors van de vaak langlopende 

stukken zijn niet alleen onderdeel 

van het stuk, maar ook van het ge

bouw. Een verhoogd podium wordt 

betegeld met zalmkleurige tegels 

net als een deel van de muren. Een 

balkon wordt gebouwd en op een 



plek waar een deur moet komen 

wordt een gat in de muur gemaakt. 

Een gat in het dak om een takel 

die te veel geluid maakt te plaat-

sen is geen probleem. Als het voor 

een stuk belangrijk is dat de zaal 

onder water staat dan wordt dat 

gedaan. Eigenlijk is niets te gek of 

onmogelijk. Het gebouw is eigen

dom van de toneelgroep, waardoor 
de bouwkundige ingrepen een stuk 

gemakkelijker realiseerbaar zijn. 

Als publiek zie je maar een klein 

deel van het gebouw en de facili

teiten van de toneelgroep. Ik word 

meegenomen naar de ruimtes 

achter het toneel. De kleedkamer 

op de oude hooizolder is een gezel

lige woonkamer met banken, een 

keuken en een grote eettafel. De 

acteurs kleden zich hier om, maken 

zich op of rusten uit na een inspan

nende scène. Na een lange dag 

repeteren wordt daar met de hele 

crew gegeten aan de grote tafel. 

De technici maken deel uit van 

het team net als de acteurs, regis

seurs en andere medewerkers. Deze 

mensen zie je alleen nooit. Ze zitten 

verscholen in kleine donkere hokjes 51 



achter het toneel of hoog boven in 

de zaal achter een doek. Duizen-

den knoppen, snoeren, stekkers en 

lampjes moeten op tijd bediend 
Het hert dat tijdens 
de toneelvoorstellinQ worden om de voorstelling goed te 
Tantalus Is Qebruikt. laten verlopen. De lampen, snoeren 

De zolder boven de en kleurfilters liggen opgeslagen 
Qrote zaal is het een 
'kruip-door, sluip
door' ruimte met 
kabels en lampen. 

achter het toneel. Rekwisieten lig

gen verspreid door het hele pand 

in grote kasten. Koffers in alle 

soorten en maten, servies met een 

gouden randje en een hert met het 

toneelbloed nog aan zijn snuit. Een 

kroonluchter van trompetten ligt 

ergens op een bordes halverwege 

de trap. Geen duidelijke structuur, 

maar toch weet iedereen waar alles 

ligt. De kostuums hangen wel neges 

in een rij op lange rekken. Gesor

teerd op legeruniformen, trouwjur

ken en vechtpakken. Bh's, riemen 

en hoedjes liggen neges in een 

rekje. Het naaiatelier is de aangren

zende ruimte. De zon schijnt vrolijk 

naar binnen door de ramen. Colla

ges en foto's van kleding behangen 

de muren. Alles gebeurt binnen de 

muren van de Appel dus ook het 

ontwerpen en maken van de kos

tuums. De decors worden voor het 

grootste deel zelf in elkaar geknut

seld. Naast de grote zaal bevindt 

zich een werkplaats met cirk h. ger 

en boren. Aan de muur bakjes met 

spijkers en schroeven, bouten en 

moeren. De verf ligt in een ander 

kamertje, want dat moet... 

Zelfs een radiospotje wordt opge

nomen in de eigen geluidstudio. 

Gewoon een kamertje met wat 

extra schuim tegen de wanden, 

een microfoon en een mengpaneel. 

Kabels en buizen lopen overal 

langs de wanden en plafonds. Op 

plaatsen waar het nodig is gaan ze 

er doorheen. De wasruimte had 

een droogkast nodig, dus die staat 

er nu ook. Gat in de vloer kabels 

erdoor en klaar. Het is heel rauw 

en makkelijk en heel gezellig op die 

plekken waar daar behoefte aan 

is. Een kamer voor lampenopslag 

hoeft niet gezellig of mooi of zelfs 

heel schoon te zijn. De ruimten 

voor dramaturgie en administratie 

zijn dat wel. Veellicht en ruimte en 

een nette sfeer. Hier en daar zijn 

rekwisieten uit voorstellingen als 

Tantalus en Odysseus te zien, wat 

weer iets heel eigens geeft aan de 



kttmc . 

Een deur leidt naar het plafond 

van de grote zaal. Vakwerkliggers 

en gietijzeren balken vormen een 

wirwar van lijnen waar bruggen 

tussendoor lopen. Hier kruipen en 

klimmen de technici rond om de 

voorstelling te voorzien van licht 

en geluid. Lampen en hijsinstal

laties zijn gericht op de zaal die zes 

meter lager ligt. De zaal is sinds 

Odysseus volledig getransformeerd, 

ik ken hem niet meer terug. Het 

podium is weg net als de balkons 

en de kroonluchters. De steile 

tribune bij de entree is vervangen 

door vier lage tribunes rondom het 

speelvlak. De vloer is bekleed met 

een felrood tapijt en de wanden zijn 

bespannen met zwart doek. Twee 

gaten zijn bespannen met zwart 

gaas. Daar zitten de technici tijdens 

de voorstelling achter de 'grootste 

burka' van Nederland. Het zijn 

deze traditionele theater-elementen 

van rood pluche en zwarte coulis

sen die alle aandacht richten op een 

groot stuk doorzichtig plastic op de 

vloer. Tijdens de voorstelling van 

de avond wordt deze opgeblazen en 



Sacha Bulthuis 
voor de opgeblazen 
bubbel in ' Ben ik al 
geboren'. 
(foto: Serge Ligten
berg) 

zitten er zeven acteurs in die niets 

zeggen .... 

De garderobe en de foyer zijn 

leeg. Thee komt uit de automaat. 

Apart om in een ruimte te zijn die 

s'avonds vol staat met mensen die 

vol verwachting wachten op wat de 

voorstelling gaat brengen. De vloer 

is scheef en geplaveid met klinkers. 

Kolommen die ongeveer een meter 

uit elkaar staan laten de oorspron

kelijke functie van een paardenstal 

nog goed zien. Op de wanden 

zijn tientallen tegels geplakt in alle 

kleuren van de regenboog. Een 

overblijfsel van de tegels die getest 

werden in het decor van Odysseus. 

De achterwand van de barruimte is 

beschilderd met titels en teksten uit 

vroegere producties. 

Die avond om acht uur staat de 

hele ruimte vol met publiek. Snel 

nog een gratis kopje koffie of thee 

drinken en om tien over acht gaat 

de zaal open. De plastic bubbel is 

opgeblazen en vult bijna het hele 

speelvlak. Zeven acteurs in witte 

kleren staan, zitten of liggen in 

de bel van herinneringen. Het 

licht wordt gedimd en het begint. 

De acteurs lopen rond, omhelzen 

elkaar en mompelen af en toe wat. 

Het grootste deel van de tijd staan j 
ze stil. Achter onze stoelen begint 1 

een actrice te praten. Tijdens de 

monoloog herhalen de acteurs 

de bewegingen en het gemompel 

waardoor deze een reden krijgen en 

op hun plaats vallen in het verhaal. 

De plastic bubbel wordt langs de 

acteurs omhoog getrokken waarbij 

hij langzaam leegloopt. Als een 

stuiptrekkende luchtballon blijft hij 

tijdens de rest van het stuk boven 

de acteurs hangen. Het licht schijnt 

door het plastic en wordt naar alle 

kanten verspreid. Het verhaal gaat 

over het leven en de angst om te 

falen tegenover je familie en vrien

den. Doe ik het wel goed? Dat is 

altijd de vraag en daar kan je je hele 

leven over na blijven denken. De 

monoloog wordt steeds meer een 

dialoog tussen de actrice en de ze

ven acteurs die haar herinneringen 

verbeelden. Totdat de groep van ze

ven van het speelvlak verdwijnt en 

alleen de actrice overblijft. Zittend 

onder de vervormde luchtbel trekt 



! ze haar schoenen uit en eindigt de 

monoloog met de conclusie dat ze 

gefaald heeft. Wow, wat een bijzon

der stuk. Na vijf kwartier geboeid 

te hebben gekeken en geluisterd 

gaat het licht weer aan en wordt de 

' betovering verbroken. De acteurs 

buigen en het publiek klapt. In de 

garderobe hangt mijn jas boven de 

verwarming, lekker warm. Buiten 

komen langzaam flarden van de 

tekst terug. Het blijft je toch wel bij, 

die betovering van een uur. Ik heb 

genoeg stof tot nadenken als ik in 

de trein stap terug naar huis. 





• Al meer dan 25 jaar is de Toneel

schuur in Haarlem een populair en 

eigentijds huis voor de Nederlandse 

toneel-, dans- en filmwereld. Begin 

jaren negentig maakte de groei 

van de publieke belangstelling het 

noodzakelijk om uit te kijken naar 

nieuwe behuizing. In opdracht 

van de Toneelschuur ontwierp de 

Haarlemse tekenaar en ontwerper 

Joost Swarte in 1996 een schets

plan. Mecanoo architecten uit Delft 

is in 1998 gevraagd het schetsplan 

in nauwe samenwerking met Joost 

Swarte verder uit te werken en uit

voeringsgereed te maken. De bouw 

startte in in april 200 1 en de feeste

lijke opening vond op 10 mei 2003 

plaats. De locatie van de nieuwe 

Toneelschuur bevindt zich op een 

historische locatie in de Haar

lemse binnenstad. De verschillende 

functies zijn verdeeld in een aantal 

bouwdelen die fysiek aansluiten op 

een 'technische schijf'. Deze schijf 

is de ruggengraat van het gebouw, 

waarin alle technische voorzie

ningen zijn ondergebracht. Aan 
weerszijden van de technische schijf 

liggen de twee theaterzalen, de twee 

Karakteristiek Joost 
Swarte element in de 
foyer van de Toneel
schuur In Haarlem. 
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Glazen dak bij de 
overgang van oud 
naar nieuw. De rode 
bakstenen van de 
kantoren contras
teren mooi met het 
groen gepatineerde 
koper van de nieuw
bouw. 

filmzalen, de foyers, het theatercafé het glazen dak zijn een verrassing. 

en de garage voor het laden en Vanuit de gezellige personeelskan-

lossen. De kantoren zijn onder

gebracht in een aantal bestaande 

tine gaan we eerst snel naar de 

grote zaal, want over een half uur 

oude panden, die in het complex als is er een kindervoorstelling. Door 

geheel zichtbaar worden geïnte- de foyer komen we via een sluis in 

greerd en refereren aan de histori- een gang die rondom de theaterzaa 

sche bebouwing. Voor het publiek is loopt. De vloer is van hout en de 

de ruime foyer op de begane grond 

het hart van het gebouw. 

Maandagmiddag 13:00, ik heb een 

afspraak bij de Toneelschuur in 

Haarlem. Vanaf het station loop 

ik de historisch binnenstad in. Het 

theater ligt ingeklemd tussen kleine 

oud-Hollandse huisjes en de Prul

harmonie, het oude concertgebouw 

dat door Frits van Dongen van de 

Architekten Cie in 2001 grondig 

verbouwd is. De receptioniste kan 

de deur aan de Lange Begijnestraat 

wanden zijn lichtblauw aan de ene 

kant en antracietgrijs aan de andere 

kant. Via grote houten deuren is er 

toegang tot de zaal. Een decor van 

gekleurde kisten staat klaar voor de 

kindervoorstelling. 

Ik wordt even in de personeelskan

tine geparkeerd zodat de kinderen 

naar binnen kunnen en de zaal 

ingeloodst kunnen worden. De 

kantine is een lange open ruimte 

met een groot keukenblok in het 

midden. Twee grote tafels staan aar 

niet open krijgen en zegt dat ik even weerszijden. Hier wordt gezellig 

een stukje door moet lopen naar 

een steegje links van het gebouw. 

Door de groene deur kom ik bin

nen, de trap op en ik ben in het 

verbindingsstuk tussen de oude 

panden waar de kantoren zich 

bevinden en het nieuwe theater. 

De houten vloer en het licht door 

gegeten met technici, acteurs en 

personeel. Nieuwsgierig loop ik een 

trap op naar een dakterras waar ge· 

rookt kan worden en waar iedereen 

kan genieten van de zon. Inmiddels 

hoor ik kindergegil en gelach. Ze 

rennen door de foyer en gooien hur 

jassen in een hoek. Van boven kan 



ik goed zien hoe zij langzaam als 

een kudde schaapjes de zaal inge

leid worden. De deur gaat dicht en 

opeens is het weer heel stil. Verder 

met de tour. De verbinding tussen 

oud en nieuw is licht en hoog. Het 

contrast tussen de bakstenen wand 

van de oudbouw en de koperen 

schubben van de nieuwbouw is 

heel bijzonder. Via een houten trap 

komen we een verdieping lager. Op 

de begane grond is een bibliotheek 

en administratieve ruimte. Via de 

toiletten lopen we naar de foyer. 

De garderobe is dicht en de jassen 

liggen tegen het raam opgestapeld, 

een grappig beeld. Het theatercafé 

is toegankelijk via een enorme 

houten taatsdeur die verrassend 

makkelijk open en dicht gaat. 

Tijdens de pauze van voorstellingen 

is de deur open en vormt het café 

één geheel met de foyer. Vanaf de 

begane grond van de foyer zijn alle 

ingangen van de zalen zichtbaar. 

De grote zaal op de begane grond, 

de kleine zaal en de kleine filmzaal 

op de eerste verdieping en de grote 

filmzaal op de tweede verdieping. 

Ook is een klein balkon te zien 



boven de balie van de kaartverkoop 

Een grapje van de ontwerpers dat 

er per sé moest komen, het is maar 

één keer gebruikt. In de kleine 

zaal wordt gerepeteerd, maar we 

mogen toch even kijken. Deze zaal 

is een kleinere versie van de grote 

zaal. Wanden zijn van horizontale 

houten planken, een verwijzing 

naar de oude Toneelschuur, die 
echt een schuur was. De acteur op 

de toneelvloer is het niet eens met 

de geluidsman. Een bepaald geluid 

wordt niet op het goede moment 

gestart. Hij begint op een velg van 

een fiets te tikken op het ritme van 

de muziek en kijkt uiteindelijk toch 

goedkeurend op. Gelukkig is er 

weer overeenstemming als we de 

zaal verlaten. We lopen de donkere 

regiekamer van de grote zaal in. 

De voorstelling is in volle gang. 

Lampjes knipperen en monitoren 

lichten op. De kinderen kijken vol 

bewondering naar de twee ac-

teurs op de toneelvloer. Een nieuw 

bedieningspaneel staat werkeloos in 

een hoek, want niemand weet hoe 

het werkt ..... Twee smalle trapjes 

omhoog is de ruimte voor de lucht-



b rwt d li11g. Een smalle donkere 

ruimte met brommende machines. 

Via ruimtes met lampen en snoeren 

komen we in een lange gang met 

kantoorruimtes waar het muf en 

"tweede verdieping'' van de foyer. 

Het trappenhuis is open, hoog en 

licht. Glas in het dak en de vloeren 

zorgen overal voor veel daglicht. 

Ik mag even op het dak kijken. 

warm is, de ramen mogen niet open Prachtig uitzicht over de oude stad. 

van de brandweer. Aan deze gang Goed is te zien hoe alle verschil-

liggen ook de kleedkamers voor de lende volumes aan elkaar geplakt 

grote zaal. Mooie lichte ruimtes met zijn. Onverwachte hoekjes duiken 

de karakteristieke gloeilampen rond op en overal is daglicht aanwezig. 

de spiegels. Via een box kunnen 

acteurs horen wat er gebeurt in de 

zaal. Weer een trap naar beneden 

en we komen bij de laad- en los

ruimte. Vanuit de vrachtwagen kan 

een decor rechtstreeks het podium 

opgeschoven worden. Een deur 

leidt naar de sluis van de grote zaal. 

Met een lift komen we bij de kleine 

filmzaal. Klassieke rode pluche 

stoelen en een zwart omlijst projec

tiescherm. In de projectorruimte is 

een technicus bezig een film op de 

projector te leggen. Er wordt nog 

De kleur paars van het blok waar 

de filmzalen zich in bevinden vind 

ik wel een beeye vreemd. 

De kindervoorstelling is inmid-

dels afgelopen en we gaan nog 

even naar de grote zaal. Vanaf 

de brug kijk ik naar beneden. De 

acteurs zijn bezig het decor af te 

breken. Overal zijn stopcontacten 

aangebracht om lampen makkelijk 

in te kunnen pluggen. Een trek

kensysteem loopt tussen de bruggen 

door. In de kleine zaal wil men een 

dergelijk systeem ook wel, maar dat 

gewerkt met oude filmrollen die met is veel te kostbaar. Opeens wordt 

een lift van de ene cabine naar de 

andere kunnen worden verplaatst. 

Het is lekker licht door de ramen 

en hier kunnen ze wel open. Via 

de grote filmzaal komen we op de 

het licht. De luiken voor de ramen 

gaan open. Daglicht stroomt naar 

binnen. We lopen langs het tech

nisch hoogstandje dat niet gebruikt 

wordt; een regiecabine waarvan de 

De personeelsruimte 
is licht en ruim. a 
Aan de grote tafel 
kan gezamenlijk 
gegeten worden. 

De techniek in de 
grote zaal is duidelijk 
zichtbaar boven de 
tribune. 
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Ticketbox in de foyer 
met Qlazen r;~evel. 

wanden met een druk op de knop 

omhoog en omlaag geschoven kun

nen worden. De technici van geluid 

en licht willen gewoon in de zaal 

zitten en in direct contact staan met 

de zaal en de mensen. Al dat hippe 

gedoe is helemaal niet nodig. 

Na een kop thee in de gezellige 

keuken van het theater sta ik weer 

buiten. Wat een bijzonder gebouw. 

Het oogt chaotisch, maar het werkt 

erg goed. De ruimtes voelen ruim 

en prettig aan. Daglicht op plekken 

waar je het niet verwacht, maar 

waar heel goed over nagedacht is. 

Een vergelijking met de Appel is 

snel gemaakt. Dit gebouw heeft een 

heel professionele uitstraling waar 

eigenlijk ook alles mogelijk is. Het 

spreekt me erg aan. Ook in een 

zorgvuldig ontworpen theaterge

bouw kan een ongedwongen en ge

zellige sfeer gemaakt worden zoals 

ik heb ervaren in het Appeltheater. 





I 
I 



heaterervarinqen I parktheater I 

• De klassieke Stadsschouwburg 

van Eindhoven was midden jaren 

negentig aan vernieuwing toe. 

Architect Arie van Rangelrooy van 

Architecten-en-en, die eerder het 

Eindhovense stadhuis heeft gere

noveerd, ontwikkelde een nieuw 

concept voor het theater. De nieuwe 

kleine zaal met een capaciteit van 

500 plaatsen is geïnspireerd op het 

Teatro Central in Sevilla, dat ter 

gelegenheid van de wereldtentoon

stelling van 1989 werd gebouwd. 

Een flexibele zaal met een vlakke 

vloer waarbij zaal en toneeltoren 

elkaar geheel overlappen. Een 

verplaatsbare tribune maakt allerlei 

indelingen mogelijk. De nieuwe 

theaterzaal heeft een apart omlijst 

"theaterraam". Hiermee kan de 

buitenwereld bij een theaterstuk 

getrokken worden of er kunnen 

buiten voorstellingen gegeven wor

den voor bezoekers binnen. 

Het raam brengt ook daglicht in 

de theaterzaal zodat het prettiger 

werken is bij de opbouw. Via een 

vouwwand is het raam volledig af 

te sluiten. 

De nieuwbouw is als een vrijstaand 

Het theaterraam 
in de gevel van de 
nieuwe zaal van het 
Park theater. 
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De orkestbak voor 
het podium en de 
comfortabele rood 
pluche stoelen. 

object vormgegeven en via een glas

strook verbonden met het bestaan

de gebouw. 

In Eindhoven ga ik naar het 

Parktheater. Lekker op de fiets. Ik 

sta natuurlijk eerst bij de verkeerde 

ingang. Bij de receptie wordt 

gezegd dat ik even mag gaan zitten 

om te wachten op degene die mij 

een rondleiding zal geven. Dit is wel 

even iets anders dan de Appel of de 

Toneelschuur. Overallopen mensen 

rond en de telefoon gaat constant. 

Dit is echt een groot theater met 

grote commerciële producties. 

Mijn " rondleider" is er en we gaan 

meteen naar de grote zaal waar het 

decor voor :Joseph and the amazing 

technicolor dreamcoat' opgebouwd 

word. Twee leeuwen staan op een 

schuin vlak en trekken een kar. 

Het toneel is enorm groot. De 

speelvloer is omgeven door zwarte 

coulissen en aan de achterkant en 

de twee zijkanten liggen ruimtes die 

net zo groot zijn als het podium, 

de zijtonelen. Maar wat eigenlijk 

nog veel indrukwekkender is, is de 

hoogte van de ruimte. Het is niet 



goed te zien waar het plafond is. te loeien om een warmtebuffer in 

Kabels, decordoeken en coulissen de toren te krijgen. We lopen door 

verdwijnen in de zwarte hoogte van en het trappetje blijkt een behoor-

de toneeltoren. Het gekke is dat ik lijke trap te zijn waarmee we nog 

de zaal niet kan zien. Ik ben een eens negen meter hoger komen. 

beetje mijn oriëntatie kwijt. Een Een enorme lage ruimte strekt 

dikke, rode branddeur scheidt de zich voor mij uit. Over de vloer 

zaal van het podium. Met één druk van persroosters met hele grote 

op de knop gaat de deur open en de gaten lopen tientallen stalen kabels. 

zaal komt tevoorschijn. Een koude 

luchtstroom komt me tegemoet, als 

alle mensen erin zitten wordt het 

wel warm. De stoelen zijn rood en 

in een schelpvorm naar het podium 

gericht. Ik sta aan de rand van het 

toneelvlak en kijk de orkestbak in. 

Vanavond is het hier een enorm 

spektakel met licht- en geluidef-

Grote rollen, aangedreven door een 

hele rij motoren staan her en der 

verspreid. Nu moet ik een stukje 

lopen over het rooster met de grote 

gaten..... Dat is toch wel even wen

nen. Ik heb geen hoogtevrees, maar 

nu sta ik bijna dertig meter boven 

het toneel. Ik loop door en dan kijk 

ik naar beneden naar een ruimte 

feeten en wisselende decors. Apart die zes meter lager ligt waar de rest 

om hier te staan. Het is erg overwel- van de rollen staat. Ik denk dat het 

digend, er gebeurt zo veel. Overal er zestig zijn. Vanaf de rollen loopt 

lopen kabels en touwen. Kisten en 

decorstukken worden heen en weer 

geschoven. 

Met de lift gaan we naar boven 

naar de rollenzolder, we moeten 

nog wel even een 'wentel trappetje' 

naar boven voor het laatste stukje. 

Als ik de lift uit kom is het heel 

warm. De verwarming staat enorm 

een web van draden omhoog naar 

de rollenzolder. Heel bijzonder om 

dit een keer te zien. Weer over de 

grote gaten naar de wenteltrap. Via 

nog meer trappetjes en bruggen 

komen we in de ruimte waar ik net 

van boven af in keek. Al die draden 

en katrollen, ongelooflijk. Weer 
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verder zijn we op het niveau van 

het toneel. Door het laad en los 

gedeelte lopen we naar de nieuwe 

zaal. Hier zijn ook allemaal mensen 

bezig met de vloer oprollen en ka

bels verhangen. De ruimte is hoger 

en groter dan ik had verwacht. 

Wel veel rustiger van uitstraling. 

De techniek is echt geïntegreerd in 

de constructie van het gebouw en 

in het ontwerp van de zaal. Ik zie 

in eerste instantie niet het element 

wat me zo mooi lijkt; het theater

raam. Dat komt omdat het dicht 

is. De grijze panelen zijn gesloten. 

Jammer, dat had ik wel willen zien. 

Ook hier gaan we naar boven, deze 

keer helemaal met de lift. Deze rol

lenzolder ziet er een stuk moderner 

uit. Maar ook minder mysterieus 

en spannend. Alles is heel strak en 

slim opgelost. De vloerelementen 

kunnen kantelen zodat losse trekken 

makkelijk geplaatst kunnen worden. 

Naar beneden gaan we met de trap. 

Alles is net wat breder en ruimer 

opgezet dan in de oude zaal. Boven 

het publiek hangen aan trekken 

plastic geluidsdragers. Het geluid 

kwam maar tot halverwege de zaal 



en door deze ingreep kunnen de man zijn hier geen uitzondering. In 

mensen nu ook achterin horen wat één van de lounges zijn een aantal 

er gezegd wordt. Aan de rand van prachtige doorkijkjes gerealiseerd 

de toneelvloer staan telescopische 

lichtbruggen die horizontaal in en 

uit kunnen schuiven. De vloer en 

de achterwand zijn bekleed met 

hout. De stoelen in de zaal hebben 

variërende bruine kleuren. De sfeer 

is mooi en rustig. Ik wordt er heel 

kalm van. De regiekamer zit hoog 

achterin de zaal, maar liever gaan 

de technici met hun panelen en 

knoppen aan een tafel tussen het 

publiek zitten. 
Van de nieuwe zaal gaan we via de 

verbinding tussen oud- en nieuw

bouw naar het restaurant, de foyer 

en de loungeruimtes. De verbin

dingsruimte is ruim en licht. Een 

naar het nieuwe gedeelte van het 

gebouw. In de andere lounge 

staan twee maquettes. Eén van 

het gebouw in oude staat en één 

van het nieuwe ontwerp. Een deur 

leidt naar de catacomben van het 

gebouw, de kleedkamers, briefing

rooms, productiekamers en keu

kens. Enorm veel gangen en kamers 

vullen de ruimtes rondom de thea

terzaal. Het trappenhuis is de enige 

ruimte van het gebouw dat nog 

helemaal in de originele staat is. De 

zwart/witte tegels en balustrades 

met zwarte kunststof leuning doen 

denken aan een schoolgebouw uit 

de jaren '30. Uiteindelijk eindigt de 

glazen dak zorgt voor een zee van rondleiding in de kantoortuin van 

licht. De bakstenen buitenmuur van het theater. Losse werkmodules en 

het oude gebouw bestaat uit een re

liëf met een lichte zandkleur. Door 

het vele licht en de palmen die er 

staan is de sfeer bijna strandach

tig. De bar en foyer van het oude 

theater zijn overweldigend groot. 

Een enorme raampartij zorgt voor 

heel veel licht. Feestjes voor 1500 

rode concentratieruimtes wisselen 

elkaar a( De directie, administratie 

en projectleiding zitten allemaal 

door elkaar. Ik krijg nog een aantal 

plattegronden mee en dan is de 

rondleiding afgelopen. 

Buiten is het toneelraam goed te 

zien. Een omkaderd raam dat kan 

De spannende 
ruimte boven het 
podium met kabels 
en katrollen. 

Techniekzolder bo· 
ven de nieuwe zaal. 
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Zicht op de hoge en 
lichte foyer tussen 
het oude en nieuwe 
deel. 

fungeren als podium voor semi

openlucht voorstellingen. Dit vind 

ik het meest bijzondere element van 

de nieuwe zaal. 

Door deze bezoeken heb ik een 

beter beeld gekregen wat ik wil 
bereiken met het ontwerp van het 

Theaterdok. De losbandige charme 

van de Appel en de gezellige profes

sionaliteit van de Toneelschuur 

vormen een mooie combinatie. 

Het toneelraam van het Parkthe

ater waar voorstellingen gegeven 

kunnen worden voor mensen in het 

park, vind ik een goed voorbeeld 

van een extra dimensie voor een 

theatergebouw. 

Met het theaterdok wil ik een 

ontwerp maken dat deze drie ken

merken verenigt. Geen standaard 

theatergebouw, maar een plek die 

inspireert en telkens weer verrast. 

De omgeving en de theatrale vorm 

van het dok spelen hier een belang

rijke rol in. Het moet een onge

dwongen en professioneel gebouw 

worden waarin het dok een extra 

dimensie geeft aan het geheel. 











• De locatie die ik heb gekozen 

voor mijn ontwerp is droogdok zes. 

Het dok is gebouwd aan het eind 

van de 19e eeuw om de scheeps

bouw in de havens van Antwerpen 

te stimuleren. Via de sluisdeuren 

mondt het dok uit in het Katten

dijkdok Aan de kop staat een aan

tal karakteristieke, witte havenar

beidershuisjes die vroeger bewoond 

werden door de werklieden van de 

haven. De grond rond de dokken is 

geplaveid met kasseien en er liggen 

verroeste onderdelen van schepen 

en machines. 

De kenmerken van het dok zijn 

een lineair karakter, een verweerd 

uiterlijk, zware massieve stenen, 

traptreden en door de houten sluis

deuren naar binnen sijpelend water. 

Het dok is opgebouwd uit blokken 

grijze natuursteen. 

De afmetingen van het dok zijn 

in de lengte 135 meter en in de 

breedte 24,60 meter. 

Droogdok zes wordt 
nog gebruikt voor 
het repareren van 
schepen. 
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Een schip in het dok 
rustend op kielblok· 
ken. Loopbruggen 
verbinden de dok· 
rand met de boot. 

Naar aanleiding van de analyse van 

het dok heb ik een aantal doelstel

lingen en uitgangspunten voor het 

ontwerp geformuleerd. 

In het ontwerp wil ik de karakteris

tieke kenmerken versterken en ge

bruiken. Het belangrijkste kenmerk 

is getrapte opbouw van het dok. 

Deze gelaagdheid vormt samen met 

de langgerekte vorm een decor met 

horizontale lijnen. Het toevoegen 

van verticale elementen zorgt voor 

een onderbreking van deze lijnen. 

Op deze manier wordt de lineaire 

vorm verdeeld in kleinere ruimtes 

die beter aansluiten bij de mense

lijke maat. 

Het zware en massieve ondergrond

se volume wordt de fundering van 

het gebouw. De krachten kunnen zo 

via het dok afgedragen worden naar 

de grond. Het ontwerp wil ik rich

ten op de vorm en de kenmerken 

van de vorm van het dok. Op deze 

manier ontstaat er een gebouw dat 

speciaal en alleen op deze plek kan 

staan. Zonder dok geen gebouw. 







• Met de uitgangspunten die ik 

geformuleerd heb voor het ontwerp 

in mijn achterhoofd heb ik een 

uitgebreide maquettestudie gedaan. 

Tijdens deze studie is het concept 

voor het gebouw ontstaan. 

Met behulp van een maquette van 

1:100 heb ik geëxperimenteerd met 

de vorm van het dok en vormen die 

hierop aan zouden kunnen sluiten. 
Op de treden heb ik achtereen

volgens vloeren, wanden, portalen 

en vierkante kokers gelegd die de 

ruimte overspannen van trede naar 

trede. Door consequent elementen 

met gelijke hoogte op de treden 

te leggen ontstaat er een vorm die 

door het dok golft. De elementen 

staan haaks op de richting van het 

dok waardoor de golf een afgeleide 

van de getrapte vorm vormt. 

De golvende vorm bestaat uit veel 

losse elementen die moeilijk tot 

een gebouw te smeden zijn. Tevens 

zorgen de vele elementen voor een 

gefragmenteerd geheel met weinig 

plaats voor grote ruimtes, waaraan 

in een theater behoefte is. Via een 

tussenoplossing van portalen en 

losse vloeren zijn de smalle elemen-

De vorm sluit aan op 
de treden waardoor 
het volume een 
afgeleide is van de 
getrapte vorm lood
recht op de richting 
van het dok. 

• De ontwikkeling 
van het concept in 
maquettes 
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Schematische 
weergave van de 
elementen in het dok 
met de verschillende 
functies. 

ten ontwikkeld tot verdiepingshoge verbindingen bestaan uit trappen 

rechthoekige elementen die vari- en loopbruggen die via de vides me1 

ëren in hoogte en breedte, afhan

kelijk van de functie. Door deze 

glasdak van element naar element 

lopen. 

elementen achter elkaar te plaatsen Op het maaiveld bevind zich de 

op de verschillende hoogtes ontstaat derde zone. Het gebouw rijst op uit 

een dynamische en gelaagde vorm. het dok en daalt dan weer de diepte 

De plaatsing van de elementen in 

het dok zorgt ervoor dat er een 

drietal zones ontstaat met een eigen 

uitstraling. In de eerste zone bestaat 

de vloer uit de bodem van het dok 

en de wanden zijn de getrapte 
stenen treden. Het plafond wordt 

gevormd door de nieuwe construc

tie. In deze ruimtes komen dok 

en gebouw dicht bij elkaar. Het 

combineren van oud en nieuw, 

ruwe steen en strakke constructie 

elementen, horizontale en verticale 

lijnen, zorgen voor een gevarieerd 

beeld met doorkijkjes en zichtlij

nen. Door de gelaagde constructie 

bereikt het zonlicht de dokbodem in 

smalle stroken. 

De tweede zone bestaat uit de 

ruimtes in de nieuwe constructiede

len. Er is door vides en openingen 

rondom zicht op de stenen treden 

en de bodem van het dok. De 

in, waardoor het dok afwisselend 

zichtbaar en onzichtbaar is. 







• De elementen waaruit het 

gebouw bestaat overspannen van 

trede naar trede. De grootste over

spanning is 24,60 meter en neemt 

vervolgens per trede met 1,20 

meter af. Door de constructiedelen 

verdiepingshoog te maken kan de 

volledige hoogte van het element 

gebruikt worden. Een voor de hand 

liggende constructie met vakwerk

liggers is problematisch door de 

aanwezigheid van diagonalen. In 

het ontwerp is het van belang dat er 

verbindingen tussen de verschillen

de elementen mogelijk zijn. Hierom 

heb ik gekozen voor een ander 

constructieprincipe: de vierendeel

ligger. Het is een verwijzing naar 

het constructieprincipe waarmee 

vooral spoorbruggen aan het begin 

van de 20e eeuw gebouwd werden. 

In België is nog een aantal van deze 

bruggen te vinden. Het constructie

element werd door de Belgische 

ingenieur Arthur Vierendeel 

uitgevonden. De vierendeelligger is 

een heldere, simpele en duidelijke 

structuur waar makkelijk doorgan

gen in gemaakt kunnen worden 

omdat diagonalen ontbreken. De 

Een impressie van 
de vierendeellig
gers in het dok. De 
loopbruggen liggen 
loodrecht op de 
grote constructie 
elementen. 
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constructie is echter een stuk zwaar

der dan een vakwerkconstructie, 

omdat de verticalen momentvast 

aan de liggers bevestigd moeten 

worden. Door de grote omvang van 

het dok en de massieve stenen vorm 

staat _de constructie van de liggers in 

verhouding tot het dok. 

De afmetingen van de stalen kokers 

waaruit de liggers opgebouwd zijn 

komen voort uit een sterktebereke

ning van de ligger met de grootste 

overspanning. Om de bruikbaar

heidtoestand van de kokers binnen 

de voorwaarden te houden zijn de 

kokerprofielen ruim overgedimen

sioneerd. 

De oplegging van de kokers op de 

treden van het dok gebeurt door 

middel van een scharnier en een 

rol. In het dak zijn stabiliteitsver

banden aangebracht in de vorm 

van kruizen. 

De vloer en het dak van de kokers 

bestaan uit raatliggers, om leiding

doorvoer mogelijk te maken, met 

daarop een staalplaat betonvloer. 

De loopbruggen en trappen zijn 

eveneens geconstrueerd met het 



vierendeelprincipe. De vloeren van 

de loopbruggen en de treden van de 

trappen bestaan uit houten plan

ken, een referentie naar de houten 

loopbruggen die van de kade naar 

de schepen lopen. 

IJ De eerste vieren· 
deelbrug bij Avel
gem. De 'Waterhoek' 
had een overspan
ning van 42 meter 
en werd gebouwd in 
1904. 

Schematische 
weergave van het 
constructieve con
cept. 





• Het theater is een plek waar je 

naartoe gaat om verrast en ver

baasd te worden. Het is spannend 

om de zaal in te lopen en niet 

tief medewerkers. Wat is nu echt 

belangrijk? Tijdens gesprekken met 

een aantal mensen die betrokken 

zijn bij het maken van theater kom 

precies te weten wat je te wachten ik erachter dat er in essentie maar 

staat. Het licht in de zaal gaat uit en twee dingen nodig zijn om theater 

de spots op het toneel gaan aan. 

Theater heeft veel vormen. Com

merciële producties voor de massa, 

kleine gezelschappen die van thea

ter naar theater reizen, straatfesti

vals of locatietheater zoals Oerol op 

Terschelling. 

Wat is theater nu eigenlijk en hoe 

komt het dat het zo fascineert? 

Theater is mysterie, beleving, 

betovering en verbazing. Tijdens 

een voorstelling bevindt je je in een 

imaginaire wereld. Alles om je heen 

vergeet je even. Het toneelstuk is 

de nieuwe werkelijkheid. Pas bij het 

applaudisseren kom je weer terug in 

de werkelijkheid en besef je dat de 

acteurs gewoon mensen zijn die een 

nieuwe wereld scheppen. Maar niet 

alleen de acteurs zijn belangrijk. Al

les en iedereen heeft een rol en een 

plek. Technici voor geluid en licht, 

decorbouwers, kostuumontwerpers, 

te maken: een speelvlak en publiek. 

Het speelvlak kan overal zijn: in 

het bos, op zee, op het dak van een 

flat, in een voetbalstadion of waar 

dan ook. De situatie is eigenlijk het 

decor van het theater. 

In het theaterdok heb ik de belang

rijkste kenmerken en voorwaarden 

voor theater proberen te verenigen. 

Het droogdok is een decor, tribune 

en speelvlak in één. Door het toe

voegen van licht en geluid kan een 

bijzondere, illusionaire sfeer gecre

ëerd worden. Op de stenen treden 

kan het publiek, van dichtbij, toekij

ken. De essentie van theater, speel

vlak en publiek, is op deze manier 

gerealiseerd. Echter de opdracht 

bestaat uit het ontwerpen van een 

theatergebouw. Een gebouw waarin 

theater gemaakt kan worden en de 

faciliteiten aanwezig zijn die het 

theater versterken en ondersteunen. 

regisseurs, grimeurs en administra- In de hedendaagse theaters is de 

Scene uit 'Odysseus' 
van toneelgroep de 
Appel. (foto: Serge 
Ligten berg) 
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Door de houten 
sluisdeuren stroomt 
water. Het is een 
mooi decor voor een 
gebouw. 

techniek erg belangrijk geworden. 

Veel toneelhuizen worden ontwor

pen in samenwerking met theater

technici, bijvoorbeeld de Toneel

schuur in H aarlem. De techniek 

bestaat uit lichteffecten, geluidrege

ling en decorinstallaties.Je kan ook 

denken aan apparatuur om video's 

te projecteren en installaties die het 

kunnen laten regenen, waaien of 

misten. In het theaterdok heeft de 

techniek een belangrijke plek. Er 

zijn drie speelvlakken die de hulp 

van apparatuur nodig hebben. De 

technische ruimtes hangen boven 

de zalen, steunend op de treden 

van het dok. Vaak zijn technische 

ruimtes donker en laag, niet echt 

prettig om een hele dag te werken. 

Tussen de dichte constructie is 

ruimte opengelaten om daglicht 

toe te laten. Het opstellen van het 

decor en het installeren van licht en 

geluid kan bij daglicht gebeuren. 

Het publiek kan door de plaatsing 

van de techniek op maaiveld niveau 

een glimp opvangen van wat er al

lemaal gebeurt achter de schermen. 

De overige functies zijn rond de za

len gestapeld en onderling verbon-

den met loopbruggen en trappen. 

Aan de kant van de sluisdeuren 

hangen drie gebouwdelen vrij in de 

ruimte. De verbinding is gemaakt 

door afgesloten loopbruggen en 

trappen. Onder de drie volumes is 

een ruimte ontstaan waar goed de 

opbouw van het dok en het gebouw 

te zien is. Vanaf deze plek is ook 

de oude sluisdeur, die gehandhaafd 

blijft in het ontwerp, goed zichtbaar. 

De architectuur van het gebouw 

wordt, letterlijk, ondersteund 

door het droogdok. In de vorm en 

opbouw van het theater komt de 

architectuur van het dok op een 

duidelijke en logische manier naar 

voren. Beide onderdelen versterken 

en respecteren elkaar. 







• Over de oude kasseien van het 

Droogdokkeneiland loop ik tussen 

oude loodsen en stukken verroest 

staal naar het Theaterdok. Lang

zaam wordt het gebouw zichtbaar, 

het glimt in de zon. Vanuit de 

grond komen rechthoekige blokken 

omhoog in een soort golf vorm. De 

blokken lijken een beetie op zeecon

tainers die vaak opgestapeld in ha

vengebieden staan. Als ik dichterbij 

kom zie ik dat de blokken op de 

treden van het dok liggen. Ze staan 

ook niet tegen elkaar aan, maar zijn 

gescheiden door een strook glas en 

verspringen in hoogte. Ze steken 

hoog boven het de kop van het dok 

uit, dalen af tot de bodem zichtbaar 

wordt en gaan dan weer omhoog. 

Ik ben benieuwd hoe het er van 

binnen uitziet. 

Via een trap vanaf de rand kom 

ik in de ruime entree. De vloer 

is knalgroen en zonlicht stroomt 

naar binnen door de grote ramen. 

De metalen kolommen en plafond 

glanzen in het licht. In een houten 

huisje bevindt zich de kaartverkoop 

en daarnaast is een ruime garde

robe. Door een vide met glazen dak 

Het Theaterdok in 
vogelvlucht. 
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De ruime entree met 
groene vloer. 

- ------------ - - -------

kijk ik naar beneden. Ik kan in de 

regiecabine kijken en daar onder 

is de bodem van het dok zicht

baar. Bijzonder dat overal rondom 

stukken ruwe steen zichtbaar zijn 

tussen de gladde metalen kolom

men. Ik wordt meegenomen over 

een loopbrug naar de ruimte boven 

de regiecabine. De vloer heeft een 

warme bordeauxrode kleur. Kasten 

met dimmers voor de vele lampen 

staan zacht te zoemen. Via een vol

gende loopbrug kom ik op de tech-

kleine variant van de techniekzol

der. Vanuit de hoogte kijk ik neer 

op de ronding van het dok. Het lijkt 

echt wel een Grieks of Romeins 

theater. In de zomer worden hier 

kleine voorstellingen gegeven in de 

buitenlucht. Een kussentje meene

men, op de stenen zitten en genie

ten van theater. Net Verona ..... 

Ik loop weer naar binnen langs 

opslag ruimtes vol met lampen 

en snoeren. Nu zie ik ook twee 

ruime kleedkamers met de bekende 

niekzolder van de kleine zaal. Het is lampen om de spiegels. Via een 

een wirwar van loopbruggen, kabels trap komen we in de regieruim te. 

en lampen. Het is ook opvallend Door een groot raam kan ik de 

licht. Ook hier zijn de elementen zaal inkijken. Het decor is al bijna 

uit elkaar geplaatst en verbonden klaar en de bouwers rusten even 

met een glasstrook Wel plezierig uit op de ruwe houten tribune. 

om met daglicht de zaal voor te be- Opeens komt er uit de hoogte een 

reiden op een voorstelling. Beneden scherm naar beneden en de lampen 

in de zaal op de bodem van het dok knipperen. Dat was de test of alles 

zijn technici bezig met het opbou

wen van een decor. Ook op de tre

den zijn decorstukken neergezet. Ik 

dacht dat de treden alleen bedoeld 

waren om op te zitten ... 

Aan het eind van de loopbrug is 

een deur. Nieuwsgierig doe ik hem 

open en ik sta opeens buiten op een 

het goed doet voor de voorstelling 

van vanavond. De zaal is ruim en 

hoog maar niet overdreven groot. 

De achterwand bestaat uit een 

opslagruimte voor decorstukken en 

rekwisieten. Het blok is bekleed met 

cortenstaal, het doet me denken 

aan de verroeste stalen scheeps-







onderdelen die ik zag toen ik hier 

naartoe liep. Met een druk op de 

knop schuiven twee grote deuren 

open en kijk ik vanaf de bodem 

in aanraking komen. Ik neem de 

rechtse flauwe trap naar de repetitie 

ruimte. De glimmende houten vloer 

doet me denken aan een balletstu-

omhoog naar het buiten theater. Het dio. Als ik naar links kijk vang ik 

is een indrukwekkende en inspire

rende plek. Ik heb de neiging om 

een act te doen, maar dat laat ik 

maar even achterwege. 

Ik kan niet te lang blijven dromen, 

want het gebouw is groot en ik 

moet verder. Door de foyer met de 

bar onder de tribune lopen we via 

de wc's naar de grote personeels

ruimte. Er staat een grote eettafel 

en een keukenblok. Hier kunnen 

acteurs en personeel even ontspan

nen en samen eten na een voorstel

ling. Via openslaande deuren in de 

glazen gevel komen we in de patio. 

Hier bevind ik me op een beschut 

plekje tussen de dokwanden en het 

nieuwe gebouw op de bodem van 

het dok. Er staan een paar tafels 

en ligstoelen. Terug in de kantine 

ga ik de trap op naar het 'dak' van 

het toiletblok. Van hieruit lopen 

allemaal trappen en een lift naar 

de verschillende functies. Personeel 

en publiek kunnen zo met elkaar 

een glimp op van een kantoorruim

te met een diepblauwe vloer. Een 

grote en lichte ruimte met houten 

meubels en grote planten. Ik loop 

verder via de loopbrug die over 

de patio heen loopt. Ik krijg even 

het gevoel dat ik zweef tussen de 

schuine dokwanden. De loopbrug 

komt uit in de kleedkamers van de 

grote zaal. Ook in dit theater de 

klassieke peertjes om de spiegels. 

Door de regie ruimte van de grote 

zaalloop ik de trap af naar de 

opslag onder één van de tribunes. 

Er staan meubels en grote borden 

met teksten. Ik schrik als ik bijna 

tegen een levensechte tijger aan

loop. Door een deur kom ik in een 

hoge ruimte tussen de blokken op 

de dokbodem. Boven mij zweven 

de kleedkamers en de laad- en 

losruimte. In één van de blokken op 

de bodem staan grotere decorstuk

ken, in de andere staat een grote 

machine voor de klimaatbeheersing 

Foyer van de kleine 
zaal. 
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De grote zaal. 

te brommen. Tussen de twee blok

ken zie ik de patio weer. In het hele 

gebouw zijn dit soort doorkijkjes 

te vinden, zodat alles indirect met 

elkaar in contact staat. 

Nu ga ik met de grote goederen-

lift naar boven, naar de laad- en 

losruimte. Een vrachtwagen staat 

half binnen op de betonnen vloer, 

ingewikkeld uitziende apparatuur 

wordt uitgeladen. Achterin is een 

werkplaats voor de techniek. Hier 

kunnen kleine technische reparaties 

uitgevoerd worden. Al die snoeren, 

draadjes en knopjes intrigeren me. 

Waar zou het voor zijn en wat voor 

effecten kan je er allemaal mee 

maken. 

Ik moet weer verder, het gebouw 

lijkt maar niet op te houden. Een 

deur leidt via weer een loopbrug 

naar de techniekzolder van de grote 

zaal. Nu kijk ik van boven af op de 

dokbodem. Ook hier overal kabels 

en lampen, maar geen daglicht. De 

luiken zijn dicht voor de ramen. 

Een slim systeem om de daglicht

toetreding te regelen. Ik loop door 

naar een klein kantoor voor de ad

ministratie. Een loopbrug leidt naar 







de entree van de grote zaal. Deze 

loopbrug loopt echter niet zoals de 

voorgaande door een vide maar is 

een soort koker. In de entree is de 

vloer weer frisgroen en lekker ruim. 

Via een grote geluidsluis kom ik in 

de grote zaal. De rode vloer van de 

sluis doet me denken aan de rode 

pluche stoelen in traditionele thea

ters. De grote zaal is eigenlijk niet 

heel veel groter dan de kleine zaal. 

Het verschil is dat hier twee houten 

tribunes staan. Hier kan het publiek 

helemaal rondom het speelvlak 

zitten en komen acteurs en publiek 

nog dichter bij elkaar. 

Ik ga nog even naar de foyer en het 

café om wat te drinken. Hiervoor 

loop ik weer omhoog over de tri

bune door de sluis en een 'koker

loopbrug'. De foyer en het café zijn 

elementen die helemaal vrij tussen 

de dokwanden hangen. Vanuit 

het zitgedeelte heb ik een prachtig 

uitzicht op de oude sluisdeuren. 

Het werkt als een decor voor het 

theatercafé. Met mijn drankje loop 

ik over de trap naar het terras. Dit 

ligt voor de sluisdeuren en onder de 

vrij hangende constructies van de 

Vanuit de sluis lopen 
trappen naar het 
cafe en de entree. 
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foyer en het café. De gelaagdheid ter de decors en de tribune komen 

en de opbouw van het gebouw zijn acteurs tevoorschijn. Ze zijn heel 

goed te zien. Het is nu ook heel dui- dichtbij en betrekken het publiek in 

delijk zichtbaar dat het droogdok het stuk. Lichteffecten maken van 

de fundering is van het gebouw. Als de dokwand een woeste en onher

het dok niet zou bestaan, zou er ook bergzame rots of een lieftijk glooi

geen gebouw mogelijk zijn. ende helling met bloemen. Plotse-

s' Avonds ga ik weer terug naar 

het T heaterdok. Ik heb kaartjes 

gekregen voor een voorstelling. 

Heel spannend om te zien hoe het 

gebouw er uit ziet als het donker 

is. Als ik aankom straalt licht me 

tegemoet vanuit de grond, er is een 

voorprogramma bezig in de bui

tenzaal. Het licht vormt bijzondere 

effecten op het glimmende metaal 

en de ruwe stenen. Ik loop naar 

binnen en daal via de trappen af in 

de mysterieuze ruimte van de foyer. 

Het doet een beeqe grotachtig aan. 

In de zaal heb ik de keuze om op 

de houten tribune te gaan zitten of 

op de stenen treden van het dok. Ik 

kies voor het laatste en ik krijg een 

rood kussentie om op te zitten, dit 

roept weer herinneringen op aan 

Verona. 

De voorstelling begint en vanach-

ling zit ik middenin een waterval. 

Zo lijkt het in ieder geval. Blauwe 

bewegende lichtstralen verande

ren de stenen van het dok in een 

waterstroom. Nu moet ik zeker mee 

gaan doen in het stuk .... . J a hoor, ik 

word 'gered' door de hoofdrolspe

ler, die daarmee de vloek opheft die 

al jaren op hem rust. 

Geweldige ervaring, doordat alles 

zo dichtbij is wordt je helemaal 

meegesleept in het verhaal. De licht 

en geluideffecten werken bijzonder 

samen met het dok. 

Ik loop nog even naar het theater

café aan de andere kant van het 

dok. Met op de achtergrond het 

geluid van stromend ~ater genietik 

na van het spektakel. Een bijzon

dere ervaring waar ik vaker voor 

terug zal komen. 

Het terras voor de 
sluisdeur. 

• Het Theaterdok in 
het donker. 
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• De opbouw van het gebouw be

gint op de bodem, niveau -2. Hier 

staan een zestallosse volumes. 

De opslag (1) voor de kleine zaal 

(2) en de buitenzaal (3) is tevens de 

scheiding tussen binnen en buiten. 

Grote schuifdeuren in dit volume 

kunnen open gezet worden om het 

speelvlak van zowel de kleine zaal 

of de buitenzaal te vergroten. Het is 

ook mogelijk om een toneelstuk van 

binnen naar buiten, of anders om, 

op te voeren. Op de houten tribune 

(4) van de kleine zaal kunnen 

ongeveer 90 mensen een zitplaats 

krijgen. Samen met de zitplaatsen 

op de doktreden is de kleine zaal 

goed voor 150 toeschouwers. Aan 

de kant van de foyer (5) is de houten 

tribune vormgegeven als een bar. 

Tegenover de bar ligt het blok met 

toiletten en opbergkasten (6). Dit 

blok vormt de tevens de dichte 

wand van de personeelsruimte, die 

aan de andere kant grenst aan de 

patio (7 &8). 

In het volgende volume zijn de de

coropslag en de installatieruimte (9) 

geplaatst. In een tussenruimte komt 

een grote goederenlift uit die de de-

Functies op de dok
bodem. 
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Niveau 1. 

corstukken vanaf het maaiveld naar 

de dokbodem verplaatst. De grote 

zaal heeft twee houten tribunes (10) 

, die onder het zitvlak plaats bieden 

aan een opslagruimte. In de grote 

zaal kunnen 250 mensen zitten. 

Het terras (11) voor de sluisdeuren 

is openbaar toegankelijk en kan 

bij mooi weer gebruikt worden als 

open podium of feestlocatie. 

Het volgende niveau bestaat uit 

ruimtes die op de treden van het 

dok gelegd zijn. Vanuit de regieca

bine (1) van de kleine zaal kan al 

het licht en geluid bediend worden. 

Via een trap is toegang naar de 

bovenliggende dimmerruimtes (2). 

Het dak van de toiletruimte (3) is 

een tussenniveau voor de trappen 

voor publiek en personeel die naar 

de foyer en de keuken leiden. Vanaf 

dit niveau leidt ook een trap naar 

een grote en lichte repetitieruimte 

(4). Deze is met een loopbrug ver

bonden met de kleedkamers (5) van 

de grote zaal. De regie (6) van de 

grote zaal wordt vanuit een zelfde 

cabine als in de kleine zaal gevoerd. 

De toegang tot de grote zaal bestaat 







uit een breed voorportaal (7). Vanaf 

het portaallopen trappen naar de 

foyer (8) en het theatercafé (9). 

Op het niveau van het maaiveld 

bevindt zich een groot aantal 

functies. De technische 'zolder' 

(1) van de buitenzaal staat los van 

het gebouw en bevindt zich net als 

de buitenzaal buiten het gebouw. 

Boven de kleine zaal bevinden zich 

een aantal bruggen voor de technici 

(2). In het hoogste element midden 

boven de zaal is de mogelijkheid 

om een trekkensysteem aan te 

brengen. Dit element fungeert dan 

als een kleine toneeltoren. Naast de 

bruggen zijn ruimtes voor de opslag 

van, lampen, snoeren en lichtfilters 

(3). De twee grote kleedkamers (4) 

van de kleine zaal bevinden zich op 

dit niveau. In de ruimte boven de 

regiecabine staan de dimmers (5) 

voor de lichtinstallatie. 

Het publiek komt via een trap die 

over de oude doktrap loopt in de 

entree (6) waar ook de garderobe en 

ticketoffice gesitueerd zijn. Naast de 

entree bevinden zich de kantoren 

(7) voor de administratie en pr. 

Maaiveld niveau. 
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De laad- en losruimte (8) is breed 

en ruim en door een grote goede

renlift verbonden met de bodem 

van het dok. In deze koker ligt de 

werkplaats van de technici (9), waar 

kleine reparaties aan de appara

tuur gedaan kunnen worden. De 

werkplaats en de expeditie staan in 

verbinding met de bruggen boven 

de grote zaal (10). Er is net als bij de 

kleine zaal naast de bruggen plaats 

voor materiaalopslag en er zijn twee 

kantoren voor technici ( 11 ). De 

entree met garderobe ( 12) is via een 

loopbrug verbonden met een klein 

kantoor ( 13). Hier bevindt zich een 

lift die naar de sluis van de grote 

zaal leidt. Een andere loopbrug 

leidt naar een toiletruimte (14). 



De keuze voor de materialen van verroeste ijzeren platen en onderde-

theaterdok komen voort uit de len van schepen en machines. 

Tussen de gebouwdelen komt het 

· bestaat uit zware stalen daglicht naar binnen door lichtstra-
• • , ~"-,,,, ,-n ."...r ,; .. A.,•n aansluitend op de ten. De kozijnen van het glasdak 

worden gedragen door houten 

balken die loodrecht aan de stalen 

• ·•)orko:mcn is de gehele constructie kokerprofielen van de vierendeel

sandwichpanelen. Het 

is grof geborsteld om 

geven en het niet te veel te laten 

. Aan de binnenkant is de 

De gevelopeningen zijn met 

materialen dichtgezet. 

aan te sluiten bij de rauwe sfeer 

de haven bestaan de panelen 

uit sloophout, golfPlaat of glas. 

De losse elementen op de bodem 

van het dok bestaan uit twee soor-

ten: opslag en tribune. De tribunes 

zijn geconstrueerd van ruw steiger

hout. Dit is een duurzaam en stevig 

liggers bevestigd zijn. De materi

alisatie van de constructie van het 

glasdak wijkt bewust af van de vie

rendeelliggers. De scheiding tussen 

de liggers onderling en de liggers en 

het glas wordt hiermee benadrukt. 

De loopbruggen en trappen zijn ge

construeerd in staal. De vloeren van 

de loopbruggen en de treden van 

de trappen zijn van hout, zodat het 

. slanke en lichte elementen worden 

die decleien van het gebouw onder-

ling verbinden. 

In het interieur van het gebouw ko

men de materialen die gebruikt zijn 

in de gevel terug. Op de vloeren en 

materiaal dat goed tegen een stooge zijn kleuren toegepast die verband 

kan. De opslagvolumes zijn bekleed houden met de functie van het 

met cortenstaal. Dit materiaal is betreffende gebouwdeeL 
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De toeQepaste ma· 
terialen: hout, Qolf· 
plaat, eertenstaal en 
aluminium. 

Met de keuze van deze materialen 

is het gebouw nog verder geïnte

greerd in de omgeving. De materi

alen zijn stoot vast en zullen in de 

loop van de tijd mooi verweren, net 

als het dok en de omgeving. 







De belangrijkste detaillering van het dak van de naastgelegen koker 

gebouw bestaat uit het inpak- kan stromen, waar het verder afge-

van de stalen hoofdconstructie voerd wordt. 

De treden worden 
aluminium sandwich panelen. 

isolatiemateriaal in de panelen Een belangrijk detail voor het ge- gebruikt om een 

voor een thermische buffer 

koudebruggen voorkomen 

wordt op deze manier 

glasvlak zonder de extra omka

van een kozijn. Ook de de-

is de staalconstructie overal 

n de buitenkant ingepakt. 

zijn ontworpen met een 

houten constructie met daarop glas

pi< t • die op hun plaats gehouden 

worden door aluminium profie-

len. Het glasdak is onder afschot 

geplaatst zodat het regenwater naar 

bouw is de oplegging van de vieren- schip te stabiliseren. 

deelkokers op de stenen treden van 

het dok. De liggers zijn opgelegd 

door middel van een rol en een 

scharnier. Met een stelplaat zijn de 

liggerdelen op de treden bevestigd. 

Hierdoor komen de liggers op een 

afstand van 200 millimeter boven 

de treden zodat de randen van de 

treden niet afbrokkelen bij doorbui

ging van de ligger. Verplaatsing en 

uitzetting in de lengterichting wordt 

opgevangen door een schuivende 

verbinding. 
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De uitgangspunten en doelsteilin

die ik opgesteld had zijn bijna 

en deze optimaal weet te benutten. 

Antwerpen heeft er een theater bij 

.,~ç'·'""'u verwerkt en gerealiseerd in dat recht doet aan de maritieme 

a.>w.-.nll<·n dat speciaal gericht is op 

getrapte vorm van het droogdok. 

~,onae1 het dok zou het gebouw 

kunnen bestaan. Het concept 

duidelijk en helder vertaald naar 

ontwerp van het gebouw. 

sfeer die in en rond het gebouw 

lt>ror;es~iionee I Het toepassen van 

u.-.Lc materialen nodigt uit tot 

gebruik van het gebouw zonder 

er steeds voorzichtig gedaan 

' L betreft het begrip theatron 

heb n de doktreden een tweeledig 

uitleg. In zijn pure vorm is het dok 

een theater ('een plek om te zien, 

een tribune), in het ontwerp hebben 

de treden ook de functie van decor 

gekregen. Er wordt niet vanaf maar 

náár het dok gekeken. 

I Het theaterdok is een gebouw met 
I 

een heel eigen karakter dat liefdevol 

omgaat met de bestaande situatie 

kracht en geschiedenis van de stad. 
Olievaten, koppel
stukken en buizen 
naast de dokken. 
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De brede omschrijving van het 

.-,rQle,ct had als voordeel dat we 

~~~ ~=•nrlkliill ons eigen project konden 

de functie van het gebouw was 
.,,, 1 ,.,." ,. ~. • vrij. Deze vrijheid heeft 

De competenties die ik mezelf als 

doel gesteld had zijn grotendeels 

gelukt. Met behulp van de compu

terprogramma's kan ik mijn ideeën 

beter visueel ondersteunen. Het 

leren van Archicad bleek wat te 

ambitieus. Ik kreeg het programma 

in een heel persoonlijk niet goed genoeg in de vingers om 

mijn hele project ermee te teke-

a-,~rsoo:nllilkc fascinaties en ontwik- nen. Ik heb wel met behulp van 

Sketch Up en Artlantis geleerd om 

van belang is gebleken voor realistische afbeeldingen van het 

ontwerp te maken . 
. ...... -,,..,.,, , is het bepalen van deadlines Tijdens het project heb ik ook kun

tussencolloquium 

en groen licht, stimuleerden tot 

het produceren van een helder en 

duidelijk ontwerp dat presentabel 

was. Beslismomenten zijn belang

rijk geweest om tijdens het ontwerp 

keuzes te maken en niet eindeloos 

door te gaan met het maken van 

nen werken aan het ontwikkelen 

van mijn presentatietechnieken. 

Misschien wel het belangrijkste dat 

ik heb ontdekt tijdens het afstude

ren is het besef dat ik architectuur 

erg boeiend en uitdagend vind en 

dat ik blij en trots ben dat ik deze 

studie gedaan heb. Tijdens eerdere 

projecten en vakken twijfelde ik wel 

schetsen maquettes van een soms eens, maar nu weet ik dat ik dit echt 

klein onderdeel. J e dwingt jezelf om wil. 
een keuze te maken voor een ont-

werpbeslissing en deze keuze goed 

te beargumenteren. 

Maquetteonderdelen 
hangen te drogen. 
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• Het Theaterdok is een krachtig 

gebouw met een duidelijk concept. 

Tijdens het ontwerpproces ben ik 

dicht bij de getrapte vorm van het 

droogdok gebleven. Het bleef me 

fascineren en inspireren tot het 

maken van een ontwerp speciaal 

voor dit mooie monument in de 

geschiedenis van Antwerpen. Ik ben 

ook dicht bij mijn gevoel geble-

ven en heb ik vertrouwd op mijn 

intuïtie, waardoor het ontwerp heel 

persoonlijk is geworden. 

Ik ben erg trots op het ontwerp van 

het Theaterdok. Het is een deel 

geworden van mijzelf en ik ben blij 

het met iedereen te kunnen delen. 

Zicht op de sluis
deuren vanuit het 
theatercafe. 
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te toetsen doorsnede: 

= 3300mm 

= 2500 mm 

= 5000mm 

h 

a 
a de berekening kan h hoger en/ of b kleiner ontworpen worden. De berekening zal in dit 

blijven voldoen. 

Uakbc:la.~llmg = 5 kNJm2 

ql = 3,75 x 5 = 18,75 kN/m 

Vloerbelasting = 10 kNJm2 

q2 = 3,75 x 10 = 37,50 kN/m 

j; llllllll ~ 
24600 mm 

111611111 

~1250m~~ 2500mm ~ 
We berekenen de uiterste grenstoestand (sterkte) met belastingfactoren. 

Permanente belasting rr= 1,2 

Veranderlijke belasting Yf = 1,5 

qtot = 1,5 x 18,75 + 1,2 x 3,75 = 73,12 kN/m 

I Toetsing buigend moment ( = toetsing van de normaalkracht in bovenste en onderste ligger). 
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Uitwendig moment 

Mmax = q12 = l/8 x 73,12 x 24,602 = 5531,20 kNm 

F = Mlh = 5531,213,3 = 1676,1 kN 

De normaalkracht is 1676,1 kN 

Op druk toetsen. 

Kniklengtelk = 3,3 m 

Formule van Euler: Fk = 1t2EJ I lk2 

1676,1 • 103 < 1t2EI I 10,9 • 106 

EI> 16761,1 • 103 x 10,9 • 1Q61 1t2 = 1,85 • 109 

F • 

Als E = 210000 Nlmm2, I= 1,88 • 1091 210000 = 8814,7 • 1Q3 mm4 

I> 8814,7 • 103 mm4 

N = 1676,1 kN + 1676,1 • 103 

a= NIA <( = 235 Nlmm2 rep 

Amin = 1676,1 • 103 I 235= 7132,3 mm2 

3,3m 



· ~ • 1ze profiel: rechthoekig buisprofiel naadloos gelast 

\. = 84SO mm2 

. =SOS • 103 mm3 

= 210000 Nlmm2 

' = 112 x 73,2 x 24,6 = 900,36 kN 

= 900,36 I 2 = 4SO,l8 kN 

Eis: 

't < frep x O,S8 = 23S x O,S8 = 136,3 Nlm2 

2SOmm 

300mm 

't = VSI bi= 4SO,l8 • 103 x SOS • 103 I 100 x 3808 • 104 = S9,7 Nlmm2 

Voldoet! 

Deze berekening is gericht op de uiterste grenstoestand (sterkte). Om ook aan de bruikbaar

heids toestand te voldoen zijn de kokers fors overgedimensioneerd. Het uiteindelijke profiel 

voor de doorgaande liggers bestaat uit een stalen kokerprofiel met de afmetingen: 2SO x 300 

millimeter met als wanddikte 16 millimeter. De verticalen hebben als afmetingen: 2SO x 600 

millimeter met als wanddikte 16 millimeter. 131 
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