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VOORWOORD 
Voor de afronding van mijn masterstudie Architecture Building 

& Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven heb ik een 

afstudeeropdracht uitgevoerd binnen de capaciteitsgroep Con

structief Ontwerpen. 

De afstudeeropdracht behelst het maken van een integraal 

ontwerp voor een nieuw theater in Middelburg. 

Gedurende de afstudeerperiode zijn diverse mensen van onschat

bare waarde voor mij geweest, die mensen v,,jj ik vanaf deze 

plaats bedanken. 

Ten eerste de directie van Bouwbedrijf Sprangers te Breda. Zij 

hebben mij geheel belangeloos aan de benodigde achtergrond

informatie van dit project geholpen. Zonder deze fundamentele 

informatie had ik nooit aan dit project kunnen beginnen. 

Ook v,,jj ik vrienden en fam.ilie bedanken voor hun steun en luis

terend oor gedurende de gehele opleiding. 

Ten slotte wil ik mijn afstudeerbegeleiders dhr. C. Kleinman, clhr. 

A. Walraven en dhr E. Gerretsen bedanken voor hun deskundige 

begeleiding en aile inspanningen om dit project tot een succes 

te ma.ken. Door het geven van de juiste kritiek en een helpende 

hand als ik het spoor bijster was hebben jullie wezenlijk bijgedra

gen aan mijn algehele ontwikkeling. Bedankt voor het vele geduld 

en de steun. 

Kees Verhagen 

Eindhoven, maart 2010 
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1. PROBLEEMSTELLING 

1.1. GESCHIEDENIS 

In 1r1iddelburg bevindt zich sinds 2004 een bouwput welke vol 

water staat. De bouwput was bestemd als parkeergarage onder 

een theater wat hier gebouwd zou moeten worden. Tijdens het 

maken van de bouwput zijn er diverse lekkages in de wand van de 

bouwput ontstaan waardoor er verzak.kingen van de belendende 

bebouwing op zijn getreden. Als laatste redmiddel om deze ver

zakkingen een halt toe te roepen is de bouwput vol met water 

gezet zodat verdere i.nstroming van water en zand voorkomen is. 

Tot nu toe staat de bouwput vol met water en zijn er geen verdere 

bouwact:ivi.teiten waar te nemen. 

< referentiebeelden bouwput 

1.2. DOELSTELLINGEN 

De doelstelling van dit afstudeerproject is om Nfiddelburg alsnog 

een theater te geven op deze veelbesproken locat:ie. 

H.iertoe wordt een ni.euw architectonisch ontwerp voor het 

theater gemaakt wat voldoet aan de hui.dige eisen en wat een 

meerwaarde Ievert voor deze locati.e. Doe! is om het ontwerp tot 

op definit:ief ontwerp ni.veau ui.t te werken, waarbij aile essent:iele 

constructi.eve en bouwku.ndige knelpu.nten opgelost worden. De 

hui.dige bouwput vormt de basis voor het theater en deze zal dus 

ook stabiel en waterdicht gemaakt moeten worden. 

Dit verslag bestaat ui.t twee delen. Het eerste deel betreft de 

peri.ode tussen het begin- en het tussencolloqui.um. Hierin leest u 

een stedenbouwku.ndige analyse van de locat:ie, het daaruit voort

vloeiende beeldkwaliteitsplan en de tot stand koming van het 

architectonisch ontwerp. 

Het tweede deel bestaat uit de peri.ode tussen het tussen- en het 

eindcoUoquium. H.ieri.n leest u het construct:ief en bouwfysisch 

on twerp. De terugkoppeling tussen het construct:ief, bouwfysisch 

en het architectonisch ontwerp en tot slot de technische u.itwer

ki.ng per bouwdeel. 
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2. STEDENBOUW 

2.1. MIDDELBURG 

l\fiddelburg is de hoofdstad van de provincie Zeeland, gelegen 

op het schiereiland Walcheren. Met een inwonersaantaJ van + / -
47.000 mensen valt l\fiddelburg in het niet bij steden als Utrecht, 

Rotterdam of Amsterdam. Middelburg kenmerkt zich echter 

door haar historische stadscentrum met ruim 1200 monumenten, 

talrijke winkels en gezellige terrasjes en restaurants. Dit sfeervolle 

geheel bezorgt Middelburg jaarlijks vele toeristen uit binnen- en 

buitenland. 

referentiebeelden historisch 
stadscentrum Middelburg 



2.2. GESCHIEDENIS 

In de zestiende en zeventiende eeuw vormde Middelburg samen 

met Amsterdam het hart van Nederland. Vanaf de kaden voeren 

vele schepen uit om rijkdommen te vergaren in het Verre Oosten 

en Zuid-Amerika. D e rijke geschiedenis van Middelburg is nog 

steeds terug te vinden in tal van monumentale panden, unieke 

gevelstenen en verborgen steegjes. 

Wanneer men een bovenaanzicht van Middelburg bekijkt is in 

een oogopslag duidelijk dat het een oude stad is. De grachten en 

kanalen hebben nog altijd de structuur van een vesting om de 

stad te beschermen. 

In de loop der jaren werd de stad zo g root dat zij geen huisvesting 

meer kon bieden binnen deze vesting en zijn er uitbreidingswij

ken buiten de vesting gebouwd. De grachten vormen echter nog 

altijd een scheiding tussen het historische centrum en het 'nieuwe 

Middelburg' buiten de vesting. 

> luchtfoto vestings tad 
Middelburg 
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2.3. LOCATIE ZUIDSINGEL 

De locatie voor het theater bevindt zich op een prominente plaats 

binnen de vestingwallen aan de noordzijde van Middelburg. De 

locatie bevind zich aan de rand van het stadscentrum op + / 
Smin. loopafstand van de markt met het voormalige stadhuis. 

Ten tijde van de VOC reikten de grachten tot diep in het centrum 

van ~fiddelburg. Tegenwoordig zijn een groot dee! van deze 

grachten gedempt om plaats te maken voor wegen of woning

bouw. Langs de lijn van de voormalige singe!, op de grens met het 

water, bevind zich de locatie voor het theater. 

De huidige singe! wordt begrensd door een park met daarop een 

28m hoge monumentale watertoren als eyecatcher. 

< situatietekening bestaande situatie 

referentiebeelden v.l.n.r.: 
- de Stoppelaartuin 
- de watertoren aan de Zuidsingel 
- luchtfoto lokatie Zuidsingel 

De locatie van het bouwterrein wordt aan de voorzijde begrensd 

door het park en de watertoren. De overige drie zijden van het 

bouwterrein grenzen aan een woonwijk. 

Door de lekkages welke opgetreden zijn tijdens de bouw van de 

parkeerkelder zijn een dee! van de woningen aan de Koningsstraat 

onherstelbaar beschadigd geraakt waardoor deze gesloopt dienen 

te worden. Door het slopen van deze woningen ontstaat achter 

het theater een grote open ruimte gevormd door de restruimte 

achter het theater en de stoppelaartuin. In het beeldkwaliteitsplan 

zal een suggestie gedaan worden om dit gebied te herinrichten. 



2.4. STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING 

De combinatie van een theater en een woonwijk is als water en 

vuur. Een theater is een gebouw wat voomamelijk 's avonds 

bezocht wordt. Dit betekend dater overdag een gebouw staat wat 

geen enkele vorm van bedrijvigheid uitstraalt naar de omgeving. 

's Avonds echter, is er volop bedrijvigheid met overlast naar 

de omgeving in de vorm van verlichting, rumoer en drukte als 

gevolg. 

Om het gebouw te integreren in haar omgeving is gezocht naar 

een functie welke gecombineerd kan worden met het theater en 

welke een meerwaarde voor de woonwijk betekend. 

Om een geschikte functie te vinden zijn eerst de bestaande 

voorzien.ingen rondom het theater in kaart gebracht. De locatie 

bevindt zich aan de rand van het stadscentrum dus winkels en 

restaurants zijn op loopafstand in overdaad aanwezig. 

Tegenover het theater bevindt zich een verpleegtehuis. Dit bracht 

me op het idee om het theater te combineren met een functie 

gericht op ouderen, mede ook omdat in de woonwijken random 

het theater relatief vee! ouderen wonen. 

De huidige overheid heeft als doelstelling ouderen zo lang 

mogelijk zelfstandig te Iaten wonen en heeft daarvoor een aantal 

pilotgemeenten aangesteld om hun plannen in de praktijk te 

brengen. Middelburg is een van deze pilotgemeenten. 

Om ouderen Ianger zelfstandig te Iaten wonen zijn een aantal 

voorzien.ingen nodig in een woonwijk om waar nodig hulp te 

verlenen . Deze voorzien.ingen worden vooral aangebracht in 
de nieuw te bouwen woonwijken. Bestaande wijken waarin zich 

relatief vee! ouderen bevinden worden tot nog toe over het 

hoofd gezien. 

14 

Om de ouderen die in de woonwijken rondom het theater won en 

oak de mogelijkheid te geven Ianger zelfstandig te blijven func

tioneren wordt het theater gecombineerd met een wijkcentrum 

gericht op ouderen. De exacte functies welke zich in het wijkcen

trum zullen bevinden worden verderop besproken. 

afbeelding voorzieningen Middelburg 
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3. WIJKCENTRUM 

3.1. DE FElTEN 

Nederland vergrijst, dat is bekend. Vanaf 1995 neemt het aandeel 

65-plussers in de bevolking tot 2025 naar verwachcing toe van 

13,3 tot 21,2 pro cent. In aan tal is dat een groei van ruim 2 miljoen 

tot 3,7 miljoen. 

De provincie Zeeland is naar verwachting in 2010 koploper met 

een bevolkingspercentage van 17% wat ouder is dan 65 jaar. 

Vee! ouderen wonen in de oude stadskernen zoals Middelburg 

deze heeft. Vee! oudere woningen in deze stadskernen voldoen 

voor de jongere generaties niet meer aan de woonbehoefte met 

als gevolg dat de jongeren wegtrekken uit de stadscentra naar 

nieuwe uitbreidingswijken. Ouderen zijn veelal gehecht aan hun 

woning en proberen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven in hun 

vertrouwde leefomgeving. 

De overheid stimuleert dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 

blijven wonen. Middelbu.rg is door het ministerie van Volksge

zondheid, Welzijn en Sport aangewezen als een van de vijf lande

lijke pilotgemeenten om dit beleid verder vorm te geven. 

3.2. WOONSERVICEZONES 

Om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen zijn speciale 

voorzieningen nodig. De gemeente Middelbu.rg biedt dit, net als 

de vijf andere Nederlandse pilotgemeenten, aan in een doorsnee 

woonomgeving. De zogeheten woonservicezone is een wijk 

of een kern met allerlei typen woningen plus een of meerdere 

wooncomplexen met zorgwoningen. In dit wooncomplex wonen 

ouderen en/ of gehandicapten die zorg nodig hebben, in ruime 

appartementen. Wonen, zorg, welzijn en diensten staan centraal 

1n een woonservtcezone. 

16 

In de woonservtcezone organiseert de Stichcing Welzijn Mid

delburg het welzijn voor de hele wijk. In een grandcafe of wel

zijnsaccommodatie vinden allerlei activiteiten plaats door en 

voor wijkbewoners. U kunt dan denken aan creatieve workshops, 

bewegen voor ouderen, kooklessen, maar ook taallessen, ouder

en-kind-cafe of computerlessen. De welzijnsaccommodaties 

zitten midden in de woonservicezones en zijn voor iedereen 

makkelijk toegankelijk. 

El < 13" (1) 
, ... 

D 13 tot 14" (0) 

• 14tot 15" (3) 

• 15 tot 16" (4) 

• >= 16" (4) 

afbeelding percentage 65+ in 2010 



3.3. WIJKCENTRUM ZUIDSINGEL 

Zoals gezegd bevinden zich in de omgeving van het theater 

geen voorzieningen om van de woonwijk een woonsevicezone 

te maken. Er bevindt zich weleenswaar een verpleegtehuis waar 

de nodige zorg verleent wordt, dit complex is er echter niet op 

gericht om welzijnsactivitieiten aan te bieden aan senioren die 

nog zelfstandig wonen. 

Om deze zelfstandig wonende senioren de kwaliteiten van een 

woonservicezone te bieden wordt het theater gecombi.neerd met 

een wijkcentrum gericht op ouderen. Het wijkcentrum zal gere

aliseerd worden op de begane grond en zal gericht zijn op de 

woonwijk. 

3.4. DE FUNCTIES 

De functies in het wijkcentrum zijn gericht op het bieden van 

zorg, welzijn en diensten op wijkniveau. Het gaat hierbij om 
welzijn (culturele, recreatieve, sportieve activiteiten en dergelij

ke), maatschappelijk werk, ondersteuning bij sociale netwerken, 

mobiliteit en hand- en spandiensten, zoals hulp bij financie!e 

admin.istratie, klussendienst en maaltijden. 

De ruimten welke in het wijkcentrum gerealiseerd worden zijn 

de volgende: 

Grand cafe: een ontmoetingsruimte met barfunctie, deze 

ruimte is tevens geschi.kt als expositieruimte. 

Multifunctionele ruimten: ruimten geschikt voor het 

geven van workshops, vergaderi.ngen, maatschappelijk 

werk e.d. 

Bewegi.ngsrui.mte: ruimte gericht op de vitaliteit van 

ouderen. 

Zorgpost voor de nodige gezondsheidszorg, tevens 

geschi.kt als medicijnuitgifte. 

Ouderenspeelplaats: Een nieuw rniddel om mensen 

langere tijd vitaal en zelfstandig te houden. Hierbij 

worden traini.ngen aan ouderen gegeven met behulp van 

speeltoestellen van een standaard kinderspeelplaats. Uit 

een aantal proefprojecten blijkt dat dit door de ouderen 

goed gewaardeerd wordt en ook een wezenlijke bijdrage 

Ievert aan de vitaliteit van de ouderen. 



4. BEELDKWALITEITSPLAN 

4.1. INLEIDING 

De basis van het architectonisch ontwerp wordt gevormd door 

randvoorwaarden uit de omgeving. Deze randvoorwaarden 

worden samengevat in het beeldkwaliteitsplan. 

Het begrip beeldkwaliteit kan in algemene termen worden 

aangeduid als "aile aspecten die van inv/oed zjjn op de voorspelbaarheid en 

be/eving van de mimtelijke omgeving en oijecten in de omgeving': 

Kernbegrippen bij beeldkwaliteit zijn structuur, identiteit en 

belevingswaarde. 

4.2. BEBOUWINGSSTRUCTUUR 

De locatie van het theater grenst aan de historische binnenstad 

van Middelburg. Deze binnenstad wordt gekenmerkt door histo

rische straatjes en steegjes met oude woningen. Deze woningen 

uit diverse bouwstijlen leveren een gevarieerd en fijnmazig straat

beeld op. Om het theater te integreren in de gebouwde omgeving 

zal in het ontwerp aansluiti.ng gezocht moeten worden bij deze 

fijnmazigheid . 

De bebouwing in de directe omgevi..ng van het theater bestaat 

hoofdzakelijk uit 2-3 laagse woningbouw met een bebouwings

hoogte van max. 12 meter. Een hoge en volurni.neuze bouwmassa 

zou detoneren in deze omgeving, daartoe zal de bebouwings

hoogte van het theater beperkt moeten worden tot max. 15 meter 

voor zijden die grenzen aan de genoemde woningen. 

> referentiebeelden bebouwing 
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Beeldkwalitei 
4.3. IDENTITEIT VAN DE LOCATIE 

De identiteit van de locatie wordt in sterke mate bepaald door 

de rustorie van de stad. De grachten die in de Gouden Eeuw tot 

ver in het stadshart reikten bepaalden de opbouw van de stad. 

Momenteel zijn deze grachten grotendeels gedempt, echter de 

structuur van de voormalige Zuidsingel met haar kenmerken

de lintbebouwing is nog altijd aanwezig. Om deze structuur te 

behouden client de voorgevel van het theater aan de Zuidsingel te 

grenzen zodat de lintbebouwing doorgezet wordt. 

Het meest prominente element in de nabije omgeving van het 

theater wordt gevormd door de 28 meter hoge monurnentale 

watertoren. Deze watertoren bevindt zich op het park direct voor 

het theater. Deze watertoren client de eyecatcher van het gebied 

te blijven. Om clit te verwezenlijken moet de bouwhoogte van 

het theater wezenlijk lager zijn dan de watertoren. Een maximum 

gebouwhoogte van het theater wordt gesteld op 23 meter. Dit is 

5 meter lager dan de watertoren. 

Kenmerkend voor de stad Middelburg is ook de schollenstruc

tuur. Hierbij is aile bebouwing geplaatst in gesloten bouwblok.ken 

waarbij men aan de straatzijden aileen voorgevels ziet. 

> referentiebeelden huidige singe! en de watertoren. 
lnzet: plattegrond Middelburg in de Gooden Eeuw. 

~I 
+snl ':)V\ 
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4.4. BELEVINGSWAARDE 

De huiclige belevingswaarde van het gebied random het theater 

wordt in sterke mate bepaald door het bouwterrein random de 

bouwput wat er al sinds 2004 ligt. Momenteel is clit dus geen 

aangename verblijfsplaats. De ruimte random het theater client 

een mooie entree van de stad te worden. Om clit te bereiken wordt 

het park condom de watertoren, wat momenteel sterk verwilderd 

en verwaarloosd is, gerev1taliseerd waardoor het een voortuin van 

het theater wordt. In clit park is ruimte om te recreeren zodat het 

een overgangsgebied vormt tussen het drukke stadse Ieven en 

een ontspannen theaterbezoek. 

Aan de achterzijde van het theater bevindt zich het wijkcen

trum. Aan deze zijde moet het gebouw vanzelf overgaan in de 

woonwijk. Om clit te bereiken wordt een relatie gelegd tussen 

de restruimte achter het theater en de Stoppelaartuin . De Stop

pelaartuin heeft de kwaliteiten van een stadsplein maar wordt 

momenteel door haar besloten karakter gebruikt als parkeerter

rein. Door een opening te maken tussen de Stoppelaartuin en 

de buitenruimte clie grenst aan het wijkcentrum ontstaat een 

ruim stadsplein. De opening wordt gerealiseerd door de nieuw 

te bouwen stadswoningen aan de Koningsstraat (de locatie waar 

momenteel de onbewoonbaar verklaarde woningen staan) op te 

tillen tot 4m boven het maaiveld. 

20 

> referentiebeelden onbewoonbaarverklaarde woningen, 
verwilderd watertorenpark en de Stoppelaartuin 



4.5. SAMENVATTING 

Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste punten wt 

het beeldkwaliteitsplan, wtgelegd met behulp van een situatie

schets en een langsdoorsnede over het gebied. 

Watertoren moet eyecatcher blijven: bebouwingshoogte 

mag niet meer bedragen dan 23 meter. 

De bebouwingshoogte moet aanslwten bij de omringen

de woningbouw. 

Historische lijn Zwdsingel moet behouden blijven. 

Watertorenpark als theaterpark. 

Wijkcentrwn moet aanslwten bij woonwijk. 

gevels moeten aansluiten bij het fijnmazig stramien van 

de woninggevels. 

langsdoorsnede 

situatieschets 
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5. VARIANTENSTUDIE 

5.1. INLEIDING 

Het architectonisch on twerp is ontstaan uit een doorontwikkeling 

van versch.illende varian ten. In dit hoofdstuk zullen de belangrijk

ste varian ten kort besproken worden, waarna dieper ingegaan zal 

worden op het uiteindelijke on twerp. 

5.2. VARlANT 1 
De eerste variant is een ruimtelijke vertaling van de eisen uit het 

beeldkwaliteitsplan en het ruimtelijk programma van eisen. In 

dit ontwerp is aansluiting gezocht bij de bebouwingshoogte van 

de omgeving door de 27 meter hoge toneeltoren 5 meter in de 

kelder te Iaten zakken. Hierdoor bedraagt de maximale bouw

hoogte van het theater 22 meter. Het hoogste bouwvolume, de 

toneeltoren, is aan de Zuidsingel geplaatst. Hierachter bevinden 

zich achtereenvolgens de zalen en de foyers, ieder met een steeds 

lagere bouwmassa. Het concept hierachter is dat het gebouw als 

het ware overvloeit in de woonwijk. 

Iedere functie (zalen, toneeltoren, foyers & beheer) heeft een 

eigen bouwmassa. Dit Ievert een rommelig en onsamenhangend 

geheel op met te weinig onderlinge relaties waardoor er architec

tonisch nog de nodige stappen gemaakt dienen te worden . De 

stedenbouwkundige inpassing met haar beperking van de bouw

hoogte is wei positief. 

> foto's maquette variant 1 
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5.3. ARCHITECTONISCH CONCEPT 

De eerste variant was een rechtstreekse vertaling van het 

programma van eisen naar een gebouw. Dit leverde een rommelig 

en onsamenhangend antwerp op waarbij nauwelijks gesproken 

mag worden van architectuur. Om een beter en meer samenhan

gend antwerp te realiseren is gezocht naar een architectonisch 

concept wat de basis vormt voor het on twerp. 

Dit architectonisch concept wordt gevormd door twee in elkaar 

geschoven kubussen welk.e verdraaid zijn ten opzichte van elk.aar 

en welk.e snijden aan twee belangrijke stedenbouwkundige assen. 

Een van deze assen wordt gevormd voor de Zuidsingel, een 

gedempt dee! van de stadsgracht van Middelburg. De andere as 

wordt gevormd door de Korte Noordstraat. Deze straat vormt 

de toegang tot het stadshart van Middelburg. 

Een kubus wordt gevormd door harde strakke lijnen. Dit geeft de 

kubus een harde zakelijke uitstraling. Deze uitstraling past niet bij 

een theater, een theater moet uitnodigend zijn en mensen als het 

ware naar binnen zuigen. Door de hoeken van de kubussen af te 

ronden ontstaat een zachte vriendelijke uitstraling. 

In de eerste variant werd aansluiting gevonden bij de bestaande 

bebouwingshoogte door de daklijn van de verschillende volumes 

trapsgewijs af te Iaten !open. Om meer samenhang tussen de 

verschillende volumes te realiseren worden aile functies onderge

bracht onder een dak. Het concept van dit dak is een neergaande 

spiraal welke draait om de toneeltoren. De toneeltoren vormt de 

spil welk.e door het gebouw heen steekt. De spi.raal eindigt in 

het wijkcentrum. Dit wijkcentrum vormt de overgang tussen het 

theater en de woonwijk en is tevens het laagste bouwdeel. 

A r c h i t fitEC to lu~wl~ JT 

afbeelding architectonisch concept 
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5.4. VARIANT 2 
Bij de tweede variant is de ruimtelijke indeling van variant 1 

gecombineerd met het architectonisch concept. Het architecto

nisch concept zorgt voor een meer evenwichtig uiterlijk. Wanneer 

men echter gedetailleerder naar de indeling van het gebouw kijkt 

blijkt dat de toneeltoren een obstakel in het gebouw vormt. De 

entree van het gebouw bevind zich aan de Zuidsingel, om de 

zalen te bereiken moet men eerst om de toneeltoren heen !open, 

dit resulteert in lange looplijnen en inefficient ruimtegebruik. 

> foto's maquette variant 2 
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5.5. VARIANT 3 
Bij de derde variant zijn de zalen en de toneeltoren 90° gedraaid 

ten opzichte van de tweede variant. Dit heeft als gevolg dat er 

vee! minder ruimte verloren gaat aan circulatieruimte en er dus 

compacter gebouwd kan worden. De toneeltoren is niet Ianger 

meer een obstakel en het gebouw komt als geheel slanker en 

eleganter over. 

In deze variant is er tevens vee! minder ruimte benodigd voor de 

laad- en losroutes van de vrachtwagens waardoor er in de kelder 

96 parkeerplaatsen gerealiseerd knnnen worden. 

Een aderlating van deze variant ten opzichte van variant 2 is 

dat het hoge bouwvolwne van de toneeltoren meer richting de 

woonwijk verplaatst is. Dit is in stedenbouwknndig opzicht een 

negatieve ontwikkeling, het Ievert echter dermate vee! voordelen 

op dat deze consequentie aanvaardbaar geacht wordt. 

De derde variant is de definitieve keuze en deze zal in de volgende 

hoofdstukken verder uitgewerkt worden. 

> foto's maquette variant 3 
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6. DEFINITIEF ONTWERP 

6.1. BEGANE GROND 

De entree van het theater is gelegen aan de Zuidsingel. Dit is de 

voorgevel van het theater. Het park wat zich bevindt tussen de 

Molenwater en de Zuidsingel en waarop de monwnentale water

toren staat wordt betrok.ken bij de entree van het theater en is een 

soort voortuin van het theater, een 'theaterpark'. 

Wanneer men het gebouw betreedt komt men binnen in een 

ruime theaterfoyer met theatercafe. Zowel vanuit het cafe als 

vanuit de foyer heeft men uitzicht op het 'theaterpark' zodat er 

een duidelijke relatie aanwezig is tussen binnen en buiten. 

Vanuit de foyer wordt men als vanzelf begeleidt naar de toegang 

van de grote zaal welke zich ook op de begane grond bevindt. 

Om zo min mogelijk overlast aan de woonwijk te bezorgen vind 

het logistieke onderdeel voornamelijk plaats aan de Zuidsingel. 

Zwaar transport wordt gevormd door de theatervrachtwagens 

welke de decorstukken e.d. vervoeren. Het ontwerp is gebaseerd 

op twee trucker-oplegger combinaties met een lengte van vijftien 

meter. 

Deze zullen gestationeerd worden in een overdekte laad- en 

losruimte aan de Zuidsingel. Op deze manier wordt overlast voor 

bewoners tot een minimwn beperkt. 

Middels een hefplateau in de laad- en Iosruimte kunnen de attri

buten naar het gewenste niveau getransporteerd worden. 

Verder bevind zich op de begane g rond een aparte entree voor 

artiesten en medewerkers van het theater. Deze entree bevindt 

zich aan de Koningstraat. 
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begane grond 

----o 2 • e a 10 12 w 

renvool 
1 grote zaal 
2 reglecabine 
3 entree 
4 lheatercaf& 
5 Ioyer 
6 artlestenlngang 
7 kleedkarnenl 
8 laad- en losruimle 
9 werl<plaats T .D. 
10 keuken 
11 opslag keuken 
12 entree wljkcentrum 
13 ontmoetingsrulmte 
14 zorgpost 
15 mullilunctionela rulmten 
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6.2. EERSTE VERDIEPING 

Op de eerste verdieping bevindt zich een ruime foyer met uitzicht 

op het theaterpark en op de Korte Noordstraat zodat men het 

wandelend publiek richting stadscentrum vanuit het theater kan 

volgen. 

Op de eerste verdieping bevindt zich de toegang tot het eerste 

balkon van de grote zaal en de toegang tot de kleine zaal. 

De kleine zaal is een vlakke vloer zaal geschi.kt voor 250 

bezoekers. In combinat:ie met een inschuifbare tribune is deze 

zaal multifunct:ioneel inzetbaar. 

Tevens bevinden zich op de eerste verdieping de kantoren voor 

theatermedewerkers, de kleedkamers voor artiesten welke in de 

kleine zaal optreden en de theaterfoyer waar art:iesten voor en 

na de voorstellingen ongestoord wat kunnen eten en drinken 

terwijl men uitzicht heeft op het publiek wat het theater betreed 

/ verlaat. 

eerste verdieping 
----o 2 • • a 10 12 t4 

renvooi 
1 grote zaal 
2 klelne zaal 
3 foyer 
4 artiesten foyer 
5 kentoren 
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6.3. TWEEDE VERDIEPING 

Op de tweede verdieping bevinden zich de toegangen tot het 

tweede balkon van de grote zaal. In het niet-publieke dee! bevindt 

zich een grote installatieruimte waar aile gebouwinstallaties 

geclusterd worden. 

tweede verdieping 
----0 7 c I I 10 

renvool 
1 grote zaal 
2 lnatallatlerulmte 

28 3 reglecablne 
4 lechnlekrulmte 

6.4. EERSTE KELDERVERDIEPING 

In de eerste kelderverdieping bevindt zich de toneelvloer van de 

grote zaal. Deze bevindt zich op 4m -Peil. Aangrenzend aan het 

toned bevinden zich een aantal kleedkamers voor sneUe kleding

en schminkwisselingen tijdens voorsteUingen. 

Op deze verdieping bevinden zich in de parkeergarage 18 

parkeerp Ia a tsen. 

kelderverdieping -1 

----0 2' c 0 I 10 17 IC 

renvool 
1 
2 
3 
4 
5 

grole zaal 
loneel 
kleedkamers 
par1<eergarage 
kleedruimtan horeca 
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6.5. TWEEDE EN DERDE KELDERVERDIEPING 

Op de tweede en derde kelderverdieping bevinden zich ieder 39 

parkeerplaatsen. Tevens bevind zich hier de orkestbak van de 

grote zaal, de kleedkamers voor het orkest en een opslagruimte 

voor het toneel. 

kelderverdieping -2/-3 
----G2AI8U!f21A 

renvool 
1 orkestbak 
2 unden;tage 
3 kleedkamers orkest 
4 opslag toneel 
5 parkeergarage 
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6.6. GEVELS 

Voor het gevelontwerp ts teruggegrepen naar het bestaande 

straatbeeld van Middelburg. Dit wordt gedomineerd door een 

fijnmazig stramien van woningbouwgevels in cliverse bouwstij

len. In de gevels van het theater is deze verticale belijning terug

gebracht door de gevels te segmenteren middels penanten met 

een onderlinge afstand van 5 meter. Dit fijnmazig stramien wordt 

afgewisseld met grote glaspartijen ter plaatse van de foyers. Deze 

glaspartijen vormen moderne gaten in de verder traclitioneel 

gematerialiseerde gevel en zorgen voor een sterke binnen-buiten 

relatie. De gesloten geveldelen zoals de zalen, de toneeltoren 

en de installatieruimten hebben een afwijkende materialisering 

welke de lengte van het gebouw benadrukt. Doordat het gebouw 

geen scherpe maar afgeronde hoeken heeft lijkt het alsof deze 

gevel als een wikkel om het gebouw heen is getrok.ken en wordt 

de spinlalvorm van het dakvlak sterk benadrukt. 

gevel zuidsingel 
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gevel koningstraat 

~ 
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gevel achter het hofplein 

gevel korte noordstraat 
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7. PARKEREN 

7 .1. INLEIDING 

Zoals eerder locatieonderzoek heeft aangetoond zal het grootste 

dee! van het publiek het theater bereiken met auto's. Parkeergele

genheid in de buurt is minirnaal dus zal het grootste dee] van de 

auto's op eigen terrein moeten parkeren. 

Hiertoe wordt de bouwput onder het theater grotendeels gebruikt 

als parkeergarage voor publiek. 

Piekdrukte bij het betreden en verlaten van de parkeergarage 

vindt veelal 's avonds plaats en ook hier moet overlast naar de 

omgeving geminimaliseerd worden. 

In dit hoofdstuk worden verschillende parkeerscenario's tegen 

elkaar afgewogen en wordt een oplossing geboden waarbij 

bezoekers op een on tspannen manier het theater kunnen bereiken 

en verlaten. 

7 .2. PAR.KEERBALANS 

Om de benodigde hoeveelheid parkeerplaatsen te berekenen 

wordt gebruik gemaakt van een parkeercijfer. Dit parkeercij

fer geeft aan hoeveel parkeerplaatsen er per zitplaats benodigd 

zijn. Bezoekers van het theater zullen uit een groot gedeelte van 

Zeeland komen waardoor het theater een vrij groot verzorgings

gebied heeft. Dit betekend dat het autogebruik van theaterbe

zoekers groter zal zijn dan gem.iddeld. Bovendien is het theater 

slecht bereikbaar met het openbaar vervoer wat het autogebruik 

nog verder bevorderd. De gemeente Middelburg heeft door een 

onafhankelijk bureau een verkeersonderzoek voor de omgeving 

van het theater op Iaten stellen. Dit onafhankelijk bureau heeft 

bepaald dat er voor iedere tien zitplaatsen van het theater drie 

nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Voor 
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het bepalen van het aantal parkeerplaatsen wordt onderscheid 

gemaakt tussen een ideaal en een optirnaal scenario. De gemeente 

heeft aangegeven dat de grote en de kleine zaal niet gelijktijdig 

gebruikt zullen worden. 

albeelding verzorgingsgebied huidige theater 
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7.3. IDEAAL SCENARIO 

In het ideale scenario worden parkeerplaatsen exclusief voor het 

theater gerealiseerd. Dit betekend dat de parkeerplaatsen gecon

centreerd worden in een afgesloten parkeervoorziening. Op deze 

man.ier zijn bezoekers zeker van een parkeerplaats binnen een 

acceptabele loopafstand. Bovendien hoeven bezoekers n.iet te 

zoeken naar een parkeerplaats omdat deze geconcentreerd liggen. 

Een derde voordeel is dater geen zoekverkeer in de omringende 

straten plaatsvindt door mensen die een parkeerplaats zoeken. 

Een nadeel van een parkeergelegenheid welke exclusief voor het 

theater gebouwd wordt is dat deze aUeen bezet is tijdens voor

steUingen en dat deze het merendeel van de dag dus leeg staat. 

Een bijkomstigheid h.iervan is dat e.r met het bouwen van een 

afgesloten parkeergelegenheid grote investeringskosten gemoeid 

zijn en dat er door het beperkte gebruik nauwelijks inkomsten 

tegenover staan. Een optie zou zijn om (een deel van) de par

keergelegenheid overdag te verhuren aan abonnementhouders 

van bijv: kantoren. Omdat voorsteUingen veelal 's avond en in 

de weekenden plaatsvinden zouden deze functies gecombineerd 

kunnen worden. 

7 .4. OPTIMAAL SCENARIO 

In het optimaal scenario wordt niet aileen gekeken naar het 

benodigd aantal parkeerplaatsen welke voor het theater benodigd 

zijn, maar ook naar de gemiddelde bezetting van het theater en 

naar de mogelijkheden die de omgeving biedt, waarbij enige 

hinder op kan treden. 

In het optimaal scenario wordt rekening gehouden met een 

gemiddelde bezetting van het theater van 70%. Het benodigde 
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aantal parkeerplaatsen wordt hie.rop afgestemd, bij een hoger 

bezoekersaantal wordt enige overlast in de omgeving geaccep

teerd. In dit scenario hoeven ook niet aUe parkeerplaatsen op een 
locatie gesitueerd te worden. 

Nadelen van dit scenario zijn dat er bij druk bezochte voorstel

lingen sprake kan zijn van enige hinder voor de omgeving. Dit 

kan ook irritatie opleveren bij theaterbezoekers omdat er Ianger 

gezocht moet worden voordat men een parkeerplaats gevonden 

heeft en wellicht een grotere afstand moet !open om het theater 

te bereiken. 

zaal zitplaatsen parkeervraag parkeer-

bij volle vraag bij 70% 

bezetting bezetting 

grote zaal 900 270 189 

kJeine zaal 250 75 53 

7 .5. SCENARIO KEUZE 

Om de theaterbezoekers zoveel mogelijk comfort te bieden en 

de overlast in de omgeving te min.imaliseren wordt uitgegaan 

van het ideale scenario. Het principe van de gemeente waarbij 

de grote en de kJeine zaal niet gelijktijdig in gebruik zijn wordt 

h.ierbij gehandhaaft. 

Het benodigde aantal parkeerplaatsen bedraagt dus 270. Met dit 

aantal parkeerplaatsen wordt tevens voldaan aan het optimale 

scenario waarbij de grote en de kleine zaal wei gelijktijdig in 

gebruik zijn. Het aantal benodigde parkeerplaatsen is in dat geval 

189 +53 = 242. 
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7.6. PARKEERLOCATIES 

In het ruimtelijk ontwerp biedt de parkeergarage onder het 

theater plaats aan 96 auto's. Dit betekend dat er nog 270 - 96 = 

174 parkeerplaatsen elders gerealiseerd moeten worden. 

Volgens het CROW (kenn.iscentrum voor verkeer, vervoer en 

infrastructuur) wordt voor een recreatieve avondfunctie een 

loopafstand van maximaal100m als acceptabel beschouwd. Deze 

afstand kan vergroot worden tot maximaal 200m indien het 

theater vanaf het parkeerterrein zichtbaar is. 

Bi.nnen een straal van 200m vanaf het theater bevindt zich het 

parkeerterrein van het Gasthuis. Het gasthuisterrein wordt door 

de gemeente gehuurd van het Medisch Centrum Middelburg en 

is in de avonduren beschikbaar. Momenteel bevinden zich op dit 

terrein 75 parkeerplaatsen. De indeling van dit terrein is echter 

erg oneconomisch. Wanneer men dit bestaande terrein efficient 

indeelt is er voldoende oppervlakte voor het creeren van 100 

extra parkeerplaatsen. Hiermee wordt voldaan aan het aantal 

benodigde parkeerplaatsen. 
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kaart met lOOm en 200m parkeerstraal vanaf het theater 

> luchtfoto parkeerlocatie 
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8. CONSTRUCTIEF ONTWERP 

8.1. INLEIDING 

Nu het ruimtelijk antwerp bekend is client er een constructiesy

steem ontworpen te worden waardoor de standzekerheid van het 

gebouw gewaarborgd wordt. In vee! gebouwen worden construc

tieve elementen als obstakels in het antwerp beschouwd. In een 

goed integraal antwerp client de constructie een meerwaarde te 

leveren voor het gebouw. Om deze meerwaarde te kunnen leveren 

client de constructie hand in hand te gaan met het architectonisch 

antwerp. Daarom wordt voor het constructief antwerp terug

gegrepen naar een drietal belangrijke architectonische standpun

ten. 

afbeelding toneeltoren met constructieve gevel 
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architectonische uitgangspunten: 
de conti.nwteit van bet spi.r.lalvorrnig dak 

de gevel welke al wtkkel om bet gebouw been dcarut 

de toneeltoren als 'spil' van het ontwerp. 



Constructief 
8.2. CONSTRUCTIEVE OPZET 

In het constructief ontwerp wordt de toneeltoren beschouwd 

als een op zichzelf staand doosvormig element wat begint in de 

kelder en door het dak heen steekt. Vanuit de toneeltoren begint 

de gevel zich als een wikkel om de spil af te rollen. Door de 

gevel als een construct:ief element te beschouwen overlappen het 

architectonisch en construct:ief concept elkaar honderd procent. 

Een groot deel van de gevel staat op de bestaande kelderwand. 

Deze kelderwand is uitgevoerd als een palenwand welke naast 

haar grond- en waterkerende functie tevens goed geschikt is voor 

het opnemen van verticale belasting. Door de gevel een dragende 

funct:ie te geven komt veel belasting direct op deze palenwand 

terecht wat de krachtsafdracht ten goede komt. 

afbeelding principedoorsnede B-B' constructief systeem 

De vloeren worden pnmm opgelegd op de rondgaande 

betonwand. Dit resulteert als vanzelfsprekend in een meerzijdig 

opgelegde vloer. Hier is eigenlijk maar een materiaal geschikt 

voor en dat is gewapend beton. De maximale overspanning 

bedraagt twintig meter. Dit is voor traditioneel gewapend beton 

te groot om in een keer te overspannen, daarom wordt er gekozen 

om waar nodig tussensteunpunten te plaatsen in de vorm van 

kolommen. Zo ontstaat een puntvormig opgelegde betonvloer 

welke langs de rand opgelegd is op de rondgaande betonwand. 

39 



~ _..,,_.,.,...., r""'-"" 
~door ...da ... ~ 

.., l..telca!5lr. "" te -
( z~e ... I) 

A6. 

------~------------

afbeelding planegrond constructief systeem 
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Constructief 

afbeelding principedoorsnede A-A' constructief systeem 

De overige constructieve elementen welke in het gebouw 

aa.nwezig zijn, zijn de scheidi.ngswanden van de twee zalen. Deze 

wanden zijn zowel scheidend als constructief, dit heeft twee 

redenen. De zalen dienen kolomvrij te zijn, dit resulteert in een 

afwijkend constructiepat.roon waarbij de daken en balkons direct 

opgelegd zijn op de scheidingswanden. Ten tweede gelden er 

strenge geluidseisen aan de scheidi.ngsconst.ructies van de zalen. 

1\an deze eisen kan vrijwel aileen voldaan worden door een zware 

constructie (veel massa) met eventuele akoestische toevoegingen. 

Een wand met veel massa is in veel gevallen synoniem voor een 

betonwand welke zonder vee) moeite dragend uit te voeren is. 

Om het const.ructief concept verder niet te veel geweld aan te 

doen worden aile overige scheidi.ngswanden uigevoerd als zoge

naamde lichte scheidi.ngswanden wat betekend dat deze niet 

dragend zijn. Dit komt bovendien de flexibiliteit van het gebouw 

ten goede omdat deze wanden relatief eenvoudig verplaatsbaar 

zijn zonder dat dit gevolgen heeft voor de const.ructie van het 

gebouw. 

8.3. STABILITEIT 

Door de aanwezigheid van betonwanden in aile richtingen in 

combinatie met betonvloeren ontstaat een schijvenstructuur 

welke stabiel is. De inpandige kolommen zijn echte pendelkolom

men welke aileen de verticale belasting uit de vloeren opnemen 

en afdragen naar de funderi.ng. Z ij maken geen deel uit van het 

stabiliteitssysteem. 
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< afbeelding stramien parkeerverdieping 

> afbeelding stramien theaterverdieping 
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Constructief 
8.4. STRAMIEN 

In het gebouw bevinden zich verschillende functies boven 

elkaar. Te weten een parkeergarage in de kelder en het theater 

in de bovenbouw. Beide functies vragen om een andere aanpak 

van het constructief systeem. In een parkeergarage heeft men 

graag zo min mogelijk kolom.men en dus grote overspanningen 

omdat kolommen vaak een belem.mering zijn bij de indeling 

van een parkeergarage. In het theater heeft men graag een con

structief systeem dat aansluit bij de schaal en indeling van het 

gebouw zodat er niet te vee! wisselingen in de overspannings

grootte zijn. Door een compromis te sluiten waarbij wellicht niet 

het ideale stra.mien voor zowel de parkeergarage als het theater 

ontstaat, maar wei een voor beide functies meer dan acceptabel 

nivo bereikt wordt, worden ingewikkelde overgangsconstructies 

voorkomen en ontstaat het ideaJe stramien voor clit gebouw. 

voor definitieve constructieve tekeningen zie tek.nr. 2.01 t/m 2.09 
in de tekeningenbundel 

'een niet ideaal stramien voor een parkeergarage en een 
niet ideaal stramie.n. voor e.en theater vormen samen bet 
ideale stramien voor dit gebouw' 
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9. BOUWFYSICA 

9.1. INLEIDING 

De uitdaging van dit project was het maken van een integraal 

ontwerp voor een theater in Middelburg met als uitgangspunt de 

huidige situatie van een lekkende bouwput. 

Een integraal ontwerp betekent het maken van een ontwerp 

waarin de verschillende disciplines samen zoeken naar een 

optimaal on twerp. 

Naast arch.itectuur en constructie speelt ook de bouwfysica een 

grote rol bij een theatergebouw. Sommige onderdelen zoals 

installatietechniek voor verlichting, warmte en ventilatie kunnen 

(tot op zekere hoogte) achteraf nog aan een on twerp toegevoegd 

worden. Andere onderde!en zoals geluidswering kunnen in eerste 

instantie van invloed zijn op het ruimtelijk ontwerp en in een 

daarop volgende fase voor de scheidingsconstructies tussen 

verschillende ruimten. Om h.ier niet aan voorbij te gaan is er 

onderzoek verricht naar de geluidsproductie in de verschillende 

ruimten en naar het maximaal toelaatbare achtergrond ge!uidsni

veau in de ruimten. Aan de hand h.iervan zijn geluidseisen gesteld 

aan de scheidingsconstructies en zijn de maatgevende scheidings

constructies gedimensioneerd. 

9.2. GELUIDSEISEN 

De Nederlandse wetgeving stelt geen eisen aan de geluidswe

ring tussen verschillende ruimten in een gebouw van dezelfde 

gebruiksfunctie. De eisen aangaande geluidswering tussen de 

verschillende ruimten in het theater zullen dus naar eigen inzicht 

bepaald moeten worden. Onderstaand zijn de te verwachten 

geluidsniveaus in de verschillende ruimten beschreven. Deze zijn 

bepaald aan de hand van richtlijnen van de Rijksgebouwendienst, 
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technische Progranuna's van Eisen van vergelijkbare projecten 

en eigen inzich t. 

L dB(A) 

Theater 

Grote zaal 105 

Kleine zaal 105 

Foyers 60 

Artiestenfoyer 60 

Theatercafe 80 

Keuken 70 

Laad- en losruimte 80 

Kleedkamers 50 

Installatieruimte 70 

Parkeergarage 80 

Wijkcentrum 

Grand cafe 80 

Multifunctionele ruimten 50 

tabel te verwachten geluidsniveau's 

9.3. TOELICHTING GELUIDSPRODUCTIE 

9.3.1. geluidsproductie theaterzalen 

De kJeine zaal is een multifunctionele zaal. Het geluidniveau is 

gebaseerd op het geven van een popconcert. De grote zaal is een 

traditionele theaterzaal bestemd voor het geven van theater- en 



musicalvoorstellingen. Dit geluidsniveau ligt gerniddeld iets lager 

dan dat van een popconcert. Om de grote zaal toch iets breder 

inzetbaar te maken wordt er echter vanuit gegaan dat het geluids

niveau wat in de kleine zaal plaatsvindt ook in de grote zaal plaats 

moet kunnen vinden. 

9.3.2. geluidsproductie laad- en losruimte 

In de laad- en losruimte ontstaan pieken wanneer de vracht

wagens naar binnen of naar buiten rijden en wanneer er gelost 

wordt. Hierbij ontstaan pieken met tonen in een !age frequentie 

welke lastig te isoleren zijn. De kans dat er vrachtwagens naar 

binnen rijden en er gelost wordt terwijl er een voorstelling plaats 

vind is vrijwel nihil. Daarom wordt er vanuit gegaan dat er niet 

op deze piek gelsoleerd hoeft te worden. Omdat het wei mogelijk 

moet zijn dater spullen verplaatst worden in de laad- en losruimte 

referentiebeelden v.I.n.r.: 
- geluidsproductie theaterzaal tijdens drumconcert 

zonder dat men daar in de theaterzalen last van heeft wordt de 

geluidsproductie toch op 80d.B(A) gehouden. 

9.3.3. geluidsproductie parkeergarage 

In de parkeergarage wordt geluid veroorzaakt door diverse 

bronnen. De belangrijkste bronnen zijn de auto's welke door 

de parkeergarage heen rijden. Deze produceren 75 - 80 d.B(A) . 

Een tweede belangrijke bron van geluid zijn de ventilatoren 

voor de luchtverversing in parkeergarages. Deze veroorzaken 

een gerniddeld geluidsdrukniveau van 65 d.B(A). Piekgeluiden in 

parkeergarages worden veroorzaakt door claxonerende automo

bilisten. Het geluid van een claxon ligt rond de 120 dB(A) Na 

overleg met dhr. V. Luxemburg, werkzaam bij TNO en DHV en 

gespecialiseerd is in de akoestiek van theaters blijkt dater vrijwel 

nooit gedimensioneerd wordt op dergelijke pieken omdat de 

kosten h.iervan niet in verhouding staan tot de mogelijke overlast. 

Daarom wordt voor de parkeergarage ook een maximaal geluids

niveau van 80dB(A) aangehouden. 

- inpandige laad- en losruimte voor tekeningen geluidsproductie zie tek.nr. 3.01t/m 3.03 in de 
- geluid in cen parkeergarage door auto's en ventilatoren tckeningenbundel 

~~--------~B ----. 



9.4. AKOESTISCH CONCEPT 

Nu de geluidsproducties in de verschillende ruimten bekend zijn 

is het eenvoudig hieruit de eisen voor de scheidingsconstructies 

te formuleren en hierop te dimensioneren. Een andere moge

lijkheid is hoge geluidseisen aan wandconstructies proberen te 

voorkomen door het ruimtelijk ontwerp aan te passen zodat 

functies met een hoge geluidsproductie ver uit elkaar gelegd 

worden zodat er een zogenaamde bufferruimte ontstaat. In 

deze bufferruimte kunnen dan weer functies gesitueerd worden 

waaraan minder hoge geluidseisen gesteld worden. Door op deze 

manier met het ruimtelijk ontwerp te spelen kunnen extreme 

wandconstructies vermeden worden en kan er uiteindelijk dus 

goedkoper en eenvoudiger gebouwd worden. 

afbeelding zalen met bufferruimten 
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In het ruimtelijk on twerp zijn tussen de zalen onderling en tussen 

de grote zaal en het wijkcentrum bufferruimtes opgenomen. In 

deze bufferruimtes bevinden zich de toegangen tot de grote zaal 

en de toiletten. 

Tussen de toneeltoren en het wijkcentrum blijkt het lastig een 

dergelijke bufferruimte op te nemen omdat dit grote consequen

ties voor het gehele on twerp zou hebben. 

voor tekeningen geluidseisen scheidingsconstructies zie tek.nr. 
3.04 t/ m 3.06 in de tekeningenbundel 



9.5. SCHEIDINGSCONSTRUCTIES 

Nu de eisen welke gesteld worden aan de scheidingsconstructies 

tussen de verschillende ruimten bekend zijn kan er naar oplossin

gen gezocht worden om de gewenste geluidsisolatie te bereiken. 

Na een studie naar diverse wandconstructies blijkt dat een 

geluidsisolatie van 60dB(A) het maximale wat er te halen is met 

massieve wandconstructies. Hierbij is rekening gehouden met de 

lage tonen die geproduceerd worden tijdens popconcerten. Het 

blijkt dat dit vrijwel overeenkomt met het geluidsspectrum van 

wegverkeer. De geluidsisolatiewaarden voor wegverkeer worden 

door het computerprogramma gegeven en deze worden dus 

gehanteerd. 

Wanneer een hogere geluidsisolatie vereist is, is een spouwcon

structie onvermijdelijk waarbij een dilatatie tussen beide spouw

bladen het meest effectief blijkt, trillingen kunnen zich dan 

irruners niet voortplanten. 

Dergelijke spouwconstructies kunnen het best opgebouwd 

worden uit een zware basis, aangevuld met een lichte voorzet

wand. De zware basis zorgt ook bij !age tonen voor een accepta

bele geluidsisolatie, terwijl een Iichte wand bij !age tonen vrij snel 

in trilling wordt gebracht. 

Hiernaast staan een aantal gebruikte wandconstructies afgebeeld 

met hun isolatiewaarde. 

350mm belonwand 

Rw Ctr = 61 dB(A) 

350mm belonwand 

!-:, .,~.1V;::r-"t"l"::o=-"-"•"~o/'. ""'=r"'".-.,~.~.vr--"7:l' F" ,.,-! 100mm mlnerale wol50kg/m3 

2x 12 .5mm glpskar1onplaal 

Rw Ctr = 73 dB(A) 

Rw Ctr = 70 dB(A) 

Rw Ctr = 72 dB(A) 

1 op melalen nogelwe<tt Wllledlg 
gedilal- van belonwand 

250mm betonwand 

1 OOmm mlnerale wot 50kglm3 

2x 12.5mm gipsl<arlonplaal 
op metalen regetwett volledig 
gedilateerd van betonwand 

70mm cement dekvk>er 

50mm mlnerale wol100kglm3 

250mm belonvloer 
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afbeelding akoestische scheidingen 
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9.6. AKOESTISCHE ONTKOPPELING THEATERZALEN 

De hoogste geluidsisolatie wordt vereist voor de scheidingscon

structie tussen de toneeltoren van de grote zaal en de kleine the

aterzaal. Omdat men in de twee theaterzalen absoluut niets mag 

horen van hetgeen zich afspeelt in de andere zaal worden beide 

zalen akoestisch volledig van elkaar gescheiden. Dit wordt bereikt 

door de kleine theaterzaal uit te voeren als een doos-in-doos con

structie. Hierbij vormen de betonnen wanden van de kleine zaal 

de buitendoos. Deze buitendoos maakt dee! uit van de hoofd

draagconstructie van het gebouw. In deze buitendoos wordt een 

Iichte binnendoos geplaatst welke geheel ontkoppeld is van de 

buitendoos zodat er geen trillingen doorgegeven kunnen worden. 

Een andere maatgevende scheidingsconstructie bevindt zich 

tussen de toneeltoren en het wijkcentrum. Het theater en het 

wijkcentrum zijn twee verschillende functies welke zich in een 

gebouw bevinden. Het spreekt voor zich dat beide functies geen 

hinder van elkaar mogen ondervinden. Om geluidsoverlast te 

voorkomen wordt het wijkcentrum akoestisch gedilateerd van 

het theater zodat ook hier geen geluidstrillingen door de con

structies overgedragen kunnen worden. 
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10. INTEGRAAL ONTWERPEN 

10.1. INLEIDING 

Bij een integraal ontwerp dient er een wisselwerking plaats te 

vinden tussen de diverse bouwkundige disciplines. Nu er een con

structief en bouwfysisch systeem opgezet is dient dit teruggekop

peld te worden naar het architectonisch ontwerp. Constructieve 

elementen kunnen van invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit van 

het gebouw Ook kan een aanpassing van het ruimtelijk ontwerp 

leiden tot eenvoudigere en betere bouwfysische oplossingen. 

Waar nodig zal het ruimtelijk on twerp aangepast worden zodat er 

geen sprake meer is van een ruimtelijk, een constructief en een 

bouwfysisch on twerp maar van een integraal on twerp waarbij de 

verschillende disciplines elkaar versterken. 

10.2. PLATTEGRONDEN 

Hoewel het architectonisch en constructief concept in de basis 

met elkaar overeenkomen zijn de uitgangspunten toch onvol

doende zichtbaar aan of in het gebouw. In de plattegrond van het 

gebouw is de constructieve gevel welke zich als een schil om het 

gebouw wikkelt onvoldoende zichtbaar. Dat komt doordat deze 

wand versnipperd is door de vele scheidingswanden welke hierop 

aansluiten. Door aansluitingen tussen scheidingswanden en de 

gevel zoveel mogelijk te voorkomen wordt het concept versterkt. 

Dit is gedaan door ter plaatse van de kantoren en kleedkamers 

de gangzone aan de gevel te leggen. In het wijkcentrum zijn de 

ruimtes ook los in het gebouw geplaatst waardoor er rondom een 

gangzone ontstaat. Waar het onvermijdelijk is om scheidingswan

den aan te sluiten op de betongevel zijn de scheidingswanden 

uitgevoerd in glas. Vanuit bouwfysisch oogpunt is het wenselijk 

om rondom de zalen bufferruimtes op te nemen waardoor de 

geluidseisen aan scheidingsconstructies afnemen. Deze buf

ferruimtes waren op vee! plaatsen al aanwezig in het ruimtelijk 

ontwerp, waar mogelijk zijn deze nog geoptimaliseerd. 
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gevel zuidsi1ngel gevel kon i ngstraat 

gevel achter het hofplein gevel korte noordstraat 

afbeelding nieuw gevelontwerp 
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10.3. GEVELONTWERP 

Het huidige gevelontwerp draagt het concept van een rondgaan

de betonwand ook onvoldoende uit. In het huidige gevelontwerp 

bevinden zich diverse discontimiiteiten zoals de grote glaspartijen 

ter plaatse van de foyers waarbij het fijnmazige stramien van de 

gevel verdwenen is. Ook zijn er te vee! verschillende materialen 

aanwezig. Omdat het een rondgaande gevel betreft zou deze ook 

uitgevoerd moeten worden in een materiaal. 

Alvorens er een nieuw gevelontwerp gemaakt is zijn eerst de 

sterke pun ten van het huidige gevelontwerp aangehaald, te weten: 

Het fijnmazig karakter wat het gevelbeeld van Mid del burg 

symboliseert. 

De leesbaarheid van de gevel; grote glasoppervlakken ter 

plaatse van de foyers en een meer besloten karakter ter 

plaatse van het dienstengedeelte. 

Met deze uitgangspunten is er een nieuw gevelontwerp gemaakt. 

In het nieuwe gevelontwerp wordt de basis gevormd door 

een gevel welke in een continue beweging het gehele gebouw 

omarmt. Deze gevel stopt bij de toneeltoren welke als afzon

derlijk element (de spil) door het dak steekt. De gevel van de 

toneeltoren mag een afwijkende materialisering hebben. Om een 

duidelijk onderscheid te maken tussen het publieke- en het dien

stengedeelte wordt het publieke dee! zoveel mogelijk transpa

rant gemaakt terwijl het dienstendeel een meer besloten karakter 

krijgt. Om het fijnmazige karakter te behouden word de glaspartij 

ter plaatse van de foyers en het wijkcentrum opgedeeld in vakken 

van 3,5 meter breed. Tussen en boven deze glasvlakken loopt de 

gevel door in dezelfde materialisering als het dienstengedeelte. 

Inte rar+-i p, 
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De gesloten gevel van het dienstengedeelte wordt beheerst door 

een vast ritme van kleine gevelopeningen welke dezelfde fijnma

zigheid benadrukken. 

Om het constructief concept van een rondgaande betonwand 

ook in de gevel zichtbaar te maken wordt de gevelbekleding uit

gevoerd in dezelfde materialisering als de achterliggende con

structieve wand; beton. 

De foyer grenst aan de Zuidsingel en aan de Korte Noordstraat. 

Aan de Korte Noordstraat bevinden zich tegenover het theater 

woningen. Om de privacy van de bewoners te waarborgen wordt 

de glazen gevel van de foyers voorzien van houten lamellen 

waardoor men vanuit de foyer geen direct oogcontact heeft met 

de woningen aan de overzijde van de straat. Het betreft horizon

tale lamellen welke de rich ring van de gevel benacll:ukken. 

voor definitieve ontwerptekeningen zie tek.nr. 1.01 t/m 1.09 in de 
tekeningenbundel 
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11. UITWERKING PER BOUWDEEL 

11.1. IN LEIDING 

In voorgaande hoofdstuk.ken is het globale technische ontwerp 

besproken. In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de technische 

uitwerk.ing per bouwdeel. De bouwdelen toneeltoren, de grote en 

de kleine theaterzaal, de foyers en gevel, de kantoren en kleedka

mers en het wijkcentrum zullen apart behandelt worden. 

11.2. DE TONEELTOREN 

De toneeltoren wordt beschouwd als een doos van 20x20 meter 

welke als afzonderlijk element door het gebouw steekt. Een 

vierkante doos opgebouwd uit vier dragende wanden heeft geen 

hoofdrichting wat krachtsafdracht uit vloeren en daken betreft. 

Voor het dak wordt daarom gekozen voor een constructie die de 

belasting in twee richtingen afdraagt naar de onderconstruct:ie. 

Gekozen is voor een ruimtelijke stalen vakwerkconstruct:ie. Aan 

deze vakwerkconstructie wordt tevens de rollenzolder opgehan

gen met daaraan de toneeltrekken. Het vakwerk heeft een con

struct:iehoogte van 1750mm en wordt opgebouwd uit buispro

fielen welke met elkaar verbonden worden middels het l\1ERO 

systeem. Dit is een gepatenteerd verbindingssysteem voor ruim

telijke vakwerken waarbij de knopen gemaakt worden van een 

massief stalen bol met gaten voorzien van schroefdraad. De 

buizen worden voorzien van een aangelast eindstuk met daaraan 

een draadeind. Dit draadeind wordt in de stalen knopen gedraaid 

waardoor een verbinding ontstaat. 

Op het vakwerk wordt een secundaire staalconstruct:ie gemon

teerd met daartussen gelsoleerde sandwichpanelen. 

De wanden van de toneeltoren worden gemaakt van 350mm dik 

in het werk gestort be ton. Deze dimensionering is het gevolg van 
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de geluidseisen die gesteld worden aan de wanden. De vereiste 

geluidsisolatie van de wanden bedraagt 60dB(A) . Dit resulteert 

in een massieve wand met een massa van 800kg/ m2 wat over

eenkomt met 350mm beton. Constructief voordeel is dat er 

geen steunberen of penanten nodig zijn om uitknikken van de 

wanden te voorkomen. Er is gekozen voor in het werk gestort 

beton ten opzichte van prefab beton omdat dit de minste risico's 

oplevert ten aanzien van geluidslekken. De noodzakelijke naden 

in een prefab betonconstructie zullen met zeer vee! aandacht 

gedetailleerd en uitgevoerd moeten worden om geluidslekken 

te voorkomen. Wanneer alles monoliet aan el.kaar gestort wordt 

ontstaan er geen naden en is het risico op geluidslekken nihil. 
De betonwanden worden aan de binnenzijde van de toneeltoren 

uitgevoerd in schoon beton zodat geen verdere wandafwerking 

noodzakelijk is. 

Zowel de gevel als het dak van de toneeltoren worden afgewerkt 

met een bekleding van difuse beglazing. Door het dak en de 

gevel eenzelfde materialisering te geven wordt het effect van een 

massieve spil wel.ke door het gebouw steekt versterkt. Het patroon 

van de glaspanelen vormt een diagonaal grid wat duidelijk con

trasteert met de horizontale en verticale belijning van de beton

gevel. Achter het glas bevindt zich een spouw waarin verlichting 

opgenomen wordt. Door de verlichting continue van kleur te 

Iaten veranderen ontstaat een dynamisch schouwspel naar de 

omgeving terwijl zich in het gebouw een voorstelling afspeelt. 

voor de dimensionering van het vakwerk zie bijlage constructieve 
berekeningen in de bijlagenbundel 

> artist impression toneeltoren 

350mm betonwand 

Rw Ctr = 61 dB(A) 

afbeelding geluidsisolatie wandconstructie 



11.3. DE GROTE ZAAL 

De grote theaterzaal is een zaal voor 856 personen met een 

klassieke theateropstelling. De zaal besch.ikt over een parterre 

met 475 zitplaatsen in een amfitheatrische opstelling. De parterre 

beschikt over vier toegangen waarbij zich twee toegangen halver

wege de zaal bevinden en twee aan de achterzijde. De toegangen 

aan de achterzijde van de zaal bevinden zich op het niveau van 

de foyervloer waardoor deze ook voor rolstoelers toeganke

lijk zijn. Om het geluid ook de achterste rijen van de parterre 

te Iaten bereiken is de max.imale hoogte - diepteverhouding 

van de ruimte onder het balkon 1:2. Deze verhouding bepaald 

de max.imale diepte van het eerste balkon. Op het eerste balkon 

bevinden zich 200 zitplaatsen. Om de bezoekers geen onveilig 

gevoel te bezorgen geldt als regel dat balkons niet steiler mogen 

zijn dan 30°. Wanneer het balkon te vlak is kW1nen de men sen op 

de achterste zitrijen niets zien. Om de hellingshoek zo beperkt 

mogelijk te houden en toch optimale zichtlijnen te creeren 

worden de stoelen zig-zag geplaatst waardoor men tussen de 

hoofden van zijn of haar voorganger door kan kijken en over de 

hoofden van de persoon welke t:wee rijen voor hem of haar zit. 

Het tweede balkon is zoals gebruikelijk minder diep dan het 

eerste en besch.ikt over 145 zitplaatsen. Dit balkon heeft een 

helling van 28°. 

Naast deze twee balkons beschikt de zaal nog over twee kleine 

zijbalkons, de zogenaamde loges met elk 18 zitplaatsen. Deze 

loges zijn afgescheiden van de overige zitplaatsen en waren 

vroeger bestemd voor rijke mensen. Nu zijn het eerste rangs zit

plaatsen niet gebonden aan rang of stand van de bezoekers. De 

loges dragen wei bij aan het karakter van de theaterzaal. 
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De wanden van de grote zaal worden net als de wanden van de 

toneeltoren uitgevoerd in 350mm in het werk gestort beton. Ook 

hier geldt dat de scheidingsconstructie een geluidswering van 

60dB(A) moet halen wat resulteert in 350mm beton. 

Omdat kolommen in de zaal niet gewenst zijn, zijn de balkons 

uitgevoerd als een ruimtelijke betonconstructie welke opgelegd 

zijn op de achterwand en twee zijwanden van de zaal. Omdat 

de balkons een hellingshoek van 21 resp. 28 graden hebben met 

de horizontaal wordt de belasting deels opgenomen door nor

maalkracht en deels door buiging van de balkonplaat. Het aandeel 

normaalkracht is voor de balkonplaten geen prob\eem, dit wordt 

door schuifspanningen afgedragen naar de twee zijwanden van 

de zaal. Het aandeel buiging in de balkonplaten bepaald groten

deels de dimensionering. Om de doorbuiging van het balkon 

te beperken wordt de balustrade gebruikt als balk waardoor de 

momenten in de balkonplaat en dus ook de doorbuiging afneemt. 

Doordat de balkons deels uitkragen uit de achterwand van de 

zaal ontstaan hier grote inklemmingsmomenten wat een rotatie 

van de achterwand met zich meebrengt. Deze rotatie resulteert 

in een verdraaiing van de balkonplaat wat voor een aanzienlijke 

zakking van de voorzijde van het balkon zorgt. Om deze rotatie 

te verhinderen worden twee steunberen in de achterwand aange

bracht welke boven en onder gekoppeld zijn aan de vloer resp. 

dakvloer. Deze steunberen verstijven de achterwand dermate dat 

de ongewenste rotatie vrijwel geheel verhindert wordt. Tussen 

deze steunberen bevind zich de regiecabine zodat ook ruimtelijk 

gebruik gemaakt wordt van deze constructieve elementen. 

Voor de dimensionering van de balloons zie bijlage constructieve 
berekeningen in de bijlagenbundel 
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De vloer van de grote zaal bestaat uit een gekromde betonvloer 

welke pWltvormig opgelegd is op kolommen. Langs de rand 

bevindt zich een versterkte strook als overgangsconstructie 

tussen de zaalwanden en de kolommen onder de zaal welke het 

geheel moeten dragen . 

Het dak van de grote theaterzaal bestaat uit stalen vakwerken 

hart op hart 4,8 meter welke in breedterichting van de zaal over

spannen. Dit is de kortste overspanningsrichting. Op de stalen 

vakwerken liggen 200mm dikke kanaalplaten. De keuze voor een 

prefab kanaalplaat in plaats van een in het werk gestorte vloer is 

gebaseerd op het feit dat de grote zaal een max.imale vrije hoogte 

heeft van 20 meter en dat het aanbrengen van een tijdelijke onder

steuningsconstructie tijdens het storten van de vloer uitvoerings

technisch lastig en dus duur is. Om toch van sch.ijfwerking van de 

dakvloer gebruik te kunnen maken wordt op de kanaalplaten een 

gewapende druklaag gestort van 80mm dik. 

De toegangen van de zaal worden uitgevoerd met een dubbele 

deurconstructie met daartussen een toegangssluis. Dit is noodza

kelijk omdat een en.kele deur niet de vereiste geluidswering haalt. 

Tevens voorkomt de toegangssluis dat, wanneer tijdens een voor

stelling de deur open gaat, er een bron van Iicht de zaal bereikt. 

> albeeldingen constructie grote zaal 
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11.4. DE KLEINE ZAAL 

De kleine theaterzaal is een multifunctionele zaal met een vlakke 

vloer welke plaats bied aan 250 personen. Deze zaal moet zo 

breed mogelijk inzetbaar zijn voor uiteenlopende kunstvormen 

zoals klein cabaret, popconcerten, optredens van lokale artiesten 

en dergelijke. De inrichting van de zaal moet omwille van de 

Hexibiliteit demontabel en verplaatsbaar zijn. Daarom beschikt 

de zaal over een inschuifbare tribune welke in ingeklapte toestand 

tegen de achterwand van de zaal geschoven wordt. Zoals in het 

akoestisch concept aangegeven is wordt deze zaal uitgevoerd als 

een doos - in - doos constructie. De buitendoos maakt hierbij 

deel uit van de hoofddraagconstructie van het gebouw. De 

wanden van de zaal bestaan uit 250mm in het werk gestort be ton. 

Tussen deze wanden worden stalen vakwerken geplaatst welke 

het dak dragen. Het dak bestaat uit een 200mm kanaalplaatvloer 

welke met de rest van het dak verbonden wordt door een 80mm 

gewapende druk.laag. 

In deze buitendoos wordt een Iichte binnendoos geplaatst. De 

vloerconstructie bestaat uit de betonvloer welke dee! uit maakt 

van de buitendoos voorzien van een zwevende dekvloer. Deze 

zwevende dekvloer wordt langs de wanden voorzien van ran

disolatie zodat er geen trillingen aan de buitendoos doorgege

ven kunnen worden. De wanden van de binnendoos bestaan uit 

gei'soleerde metalstud wanden. Normaal gesproken overspan

nen deze wanden van vloer tot plafond, omdat de zaal een vrije 

hoogte heeft van zeven meter is dit niet haalbaar. Bovendien zou 

een wand van zeven meter hoog een aanzienlijke lijnlast op de 

zwevende dekvloer opleveren waarvoor aanvullende maatrege

len genomen zouden moeten worden. Om deze problemen te 

Rw Ctr :: 70 dB(A) 

Rw Ctr :: 72 dB(A) 

250mm betonwand 

1 OOmm minerals wol 50k!im3 

2x 12.5mm gipskartonplaat 
op metalen regelwerk volledig 
gedilateerd van betonwand 

70mm oament dekvloer 

50mm minerale wol100kglm3 

250mm betonv1oer 

afbeelding geluidsisolatie wand- en vloerconstructie 
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afbeelding doorsnede kleine zaal 
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omzeilen worden stalen kolommen geplaatst waartussen de 

metalstudwand geplaatst wordt. 

De stalen kolommen worden met behuJp van COM composiet 

blokken trillingsvrij op de betonvloer van de buitendoos 

geplaatst. Het plafond bestaat ook uit metalstud profielen welke 

aan de randen bevestigd zijn aan de metalstud wanden. Omdat 

een dergelijke plafondconstructie niet in staat is om tussen de 

wanden te overspannen wordt het plafond op diverse plaatsen 

opgehangen aan de betonnen dakconstructie met verende pla

fondhangers zodat deze geen trillingen door kunnen geven. 

Het balkon waarop zich de regiecabine bevindt behoord bouwfy

sisch gezien tot de binnendoos. De binnendoos is echter niet in 

staat om het gewicht van dit balkon te dragen. Daarom worden 

consoles aan de betonwanden gestort waarop de prefab beton

plaat gelegd wordt. Deze balkonplaat is een ruimtelijke beton

constructie waarbij de balustrade dragend is. Om te voorkomen 

dat trillingen zich via het balkon voortplanten naar de rest van 

de constructie worden ook h.ier COM composieten toegepast als 

oplegma teriaal. 

afbeeldingen v.l.n.r.: 
- CDM blokken veclijmd op volkern stroken voor ontkoppelingen 

van vloeren 
- akoestische ontkoppeling van staalconstructies met CDM 

- CDM is een composiet uit kurkganulaat en diverse elastomeren 



In ?itu 

prefab kolcmmen 



11.5. FOYER & GEVEL 

In de gevel is een duidelijk onderscheid te maken tussen het 

publieke en het niet publieke dee!. Het publieke dee! is transparant 

en beschikt over vee! glas terwijl het niet publieke deel waarach

ter zich de kantoren en kleedkamers bevinden meer gesloten is. 

De gevel vormt een belangrijk constructief element welke in een 

beweging het gehele gebouw omarmt. Om dit gebaar kracht bij 

te zetten wordt de gevel in een herkenbaar constructief materiaal 

uitgevoerd; beton. Omdat het bouwfysisch niet mogelijk is de 

gevel uit te voeren als een massieve betonwand wordt eerst 

een constructief binnenblad gestort. Dit wordt aan de buiten

zijde voorzien van polystyreen isolatie wat tevens dienst doet 

als verloren bekisting. Vervolgens wordt een buitenkist gesteld 

waarna ook het buitenblad in het werk gestort wordt. Door de 

gevel in het werk te storten ontstaat een monoliet gebouw zonder 

storende naden. Door een patroon vast te stellen voor stortna

den, bekistingsplaatnaden en centerpengaten ontstaat een even

wichtig gevelbeeld . 

Ter plaatse van het publieke dee! bestaat de gevel grotendeels 

uit glas omringt door een betonnen kader. De glasvlakken zijn 

3,5 meter breed afgewisseld door betonkolommen van 300mm 

breed. Voor het constructieve binnenblad wordt gebruik gemaakt 

van prefab betonkolommen. Achter de gevel bevindt zich een 

vide waardoor de kolommen niet ges teund worden door eventuele 

verdiepingsvloeren . De maximale ongesteunde lengte van de 

kolommen bedraagt 13 meter. Het maken van een bekisting en 

het afsteunen hiervan is dermate arbeidsintensief dat het aan

trekkelijker is om deze kolommen te prefabriceren. Het maatge

vende belastinggeval voor deze kolommen is windbelasting op de 

> referentiebeelden schoonbeton 





gevel. Ondanks de grote ongesteunde lengte kunnen kolommen 

toegepast worden van 300x300mm. Ook deze prefab kolommen 

worden voorzien van polystyreen isolatie waama de buitenzijde 

in het werk gestort wordt om het monoliete karakter van de gevel 

niet te onderbreken. 

De transparante geveldelen worden ingevuld met een alumi.niwn 

vliesgevel welke horizontaal overspant tussen de betonnen 

kolommen. Om het geheel zo transparant mogelijk te houden 

worden er zo min mogelijk stijlen of regels toegepast. De 

maximale afmeti.ngen van een glasplaat zijn 2,4 x 4meter. Daarom 

worden er regels toegepast hart op hart 2,4 meter. 

Om de privacy van de bewoners tegenover het theater te bescher

men worden de transparante geveldelen op ooghoogte voorzien 

van horizontale houten lamellen. 

voor de dimensionering van de prefab kolommen zie bijlage con
structieve berekeningen in de bijlagenbundel 

De vloeren in de foyers overspannen tussen de constructieve gevel 

en een aantal tussensteunpunten in de vorm van kolommen. Om 

het monoliete karaker van de gevel in het gebouw door te zetten 

worden de vloeren aan de plafondzijde en de kolommen uitge

voerd in schoon beton. Door de kolommen te voorzien van een 

paddestoelkop wordt doorponsen van de vloer voorkomen en 

ontstaat er tevens een elegante overgang tussen kolom en vloer. 

Omdat er in de foyers geen verlaagde plafonds aanwezig zijn 

moeten instaUatietechnische elementen zoals ventilatiekanalen a! 

in de ontwerpfase gcintegreerd worden in bijvoorbeeld vloeren 

> details gevel ter plaatse van de foyer 
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en kolommen. In deze fase wordt er vanuit gegaan dat de foyers 

verwarmd worden middels vloerverwarming en dat ventilatie

kanalen opgenomen knnnen worden in de betonvloeren zoals 

in het detail op de vorige pagina aangegeven is. Een definitief 

installatietechnisch ontwerp zal uitsluitsel moeten bieden of de 

dimensies van ventilatiekanalen dusdanig beperkt kunnen blijven 

zodat deze ook werkelijk in de betonvloer opgenomen knnnen 

worden. De benodigde koellast zal hierbij van groot belang zijn. 

> artist impression foyer eerste verdieping 

> artist impression foyer begane grond, nabij entree 

68 



11.6. KANTOREN&KLEEDKAMERS 
De kantoren en k.leedkamers vormen samen het dienstenge

deelte van het theater en zijn niet voor publiek toegankelijk. De 

kleedkamers bevinden zich zo dicht mogelijk bij het toneel. Zo 

bevinden zich de kleedkamers voor het orkest op dezelfde verdie

ping als de orkestbak (-2) direct achter de toneeltoren. Grenzend 

aan het toneel op verdieping -1 bevinden zich en viertal kleedka

mers voor snelle wisselingen van kleding tijdens een voorstelling. 

De overige kleedkamers voor de grote zaal bevinden zich op de 

begane grond en eerste verdieping. 

De kleedkamers voor de kleine zaal bevinden zich op de eerste 

verdieping grenzend aan de kleine zaal. De kantoren en perso

neelsruimten bevinden zich op de tweede verdieping. De schei

dingswanden van de kleedkamers en kantoren zijn uitsluitend 

niet dragende separatiewanden. Op deze manier is het diensten

gedeelte heel flex:ibel in te delen en eenvoudig aan te passen aan 

veranderende eisen en wensen. Flexibiliteit in inrichting vraagt 

ook om flex:ibiliteit van de installaties. Om deze reden wordt 

ervoor gekozen in de kleedkamers en kantoren wei verlaagde 

plafonds toe te passen zodat de benodigde installaties boven het 

verlaagd plafond weggewerkt kunnen worden. 

voor definitieve ontwerptekeningen zie tek.nr. 1.01 t/m 1.09 in de 
tekeningenbundel 

afbeelding kleedkamers eerste verdieping 

afbeelding kantoren tweede verdieping 69 
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11.7. HET WIJKCENTRUM 

Het wijkcentrwn bevindt zich aan de 'achterzijde' van het theater 

en vormt de overgang tussen de woonwijk en het theater. Het 

wijkcentrwn is erop gericht om welzijnsactiviteiten aan te bieden 

aan senioren die nog zelfsta.nd.ig wonen. In het wijkcentrwn 

bevindt zich een grand cafe: een ontmoetingsruimte met barfunc

tie waar ouderen samen kunnen komen om vereenzami.ng tegen 

te gaan. Tevens kan deze ruimte d.ienst doen als expositieruimte 

voor lokale kunstenaars. Een tweetal multifunctionele ruimten 

voor het geven van workshops, vergaderingen, maatschappelijk 

werk of als bewegingsruimte gericht op de vitaliteit van ouderen. 

Ook bevind zich in het wijkcentrwn een zorgpost waarvandaan 

eerste hulp geboden kan worden en wat d.ienst doet als med.icijn

uitgifte. Om het concept van de ronde gevel ook in het wijkcen

trum kracht bij te zetten zijn aile scheid.i.ngswanden vrij gehouden 

van de gevel waardoor er een doorgaande zichtlijn ontstaat langs 

de gevel. De ronde gevel loopt vanuit het wijkcentrwn door 

in het theater. Om deze zichtlijn niet te doorbreken wordt de 

scheid.i.ng tussen het wijkcentrwn en de theaterfoyer uitgevoerd 

in een glazen wandconstructie. Oogcontact tussen beide gebouw

functies draagt bij aan het dynamisch schouwspel van zien en 

gezien worden in het theater. Beide functies mogen echter geen 

geluidsoverlast van elkaar ondervinden. Daarom wordt tussen 

het theater en het wijkce.ntrwn een akoestische dilatatie aange

bracht waardoor geluidstrillingen zich niet ku.n.nen voortplanten. 

Ter plaatse van de glazen wand betekend d.it dat er een dubbele 

glasconstructie toegepast wordt van elkaar gescheiden door een 

luchtspouw. Ter plaatse van de niet-tra.nsparante scheidingswand 

bevind zich de 350mm betonwand van de toneeltoren. Hier 

wordt aan de kant van het wijkcentrwn een gelsoleerde metal

studwand voor geplaatst waardoor de benod.igde geluidsisolatie 

van 70dB(A) gehaald wordt. 

Rw Ctr = 73 dB(A) 

Rw Ctr = 40 dB(A) 

350mm betonwand 

1 OOmm minerale wol 50kgfm3 

2x 12.5mm gipskartonptaat 
op metalen regelwerk volledig 
gedllateerd van betonwand 

dubbel raam: 

12mm gelaagd glas (v.v. pvb-folie) 

75mm spouw 

isolatieglas: 

12mm gelaagd glas (v.v. pvb-folie) 
35mm spouw 
10mm gelaagd glas (v.v. pvb-folie) 

afbeelding toegepaste wandconstructies in het wijkcentrum 
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11.8. DE BOUWKUIP 

11.8.1. inleiding 
Voor ik met dit project begonnen ben heb ik onderzoek verricht 

naar de mogelijkheden van de bestaande bouwput. H.ieronder 

volgt eerst een korte inleiding op de bouwmethode van de 

bouwput en water mis gegaan is. Voor een uitgebreider verslag 

verwijs ik u naar mijn vooronderzoeken 'De Bouwput' onllvikke

ling van een theater op/ in een onmogelijk.e situatie. 

11.8.2. geschiedenis 
De bouwput is in 2004 gebouwd. De wanden van de bouwput 

bestaan uit een zogenaamde palenwand. H.ierbij worden elkaar 

overlappende palen (in dit geval met een diameter van 610mm) 

geboord middels een verbuisd schroefboorsysteem. H.ierbij zijn 

eerst de primaire palen geboord met een hart op hart afstand van 

900mm. Vervolgens zijn de secundaire palen ertussen geboord. 

In deze secundaire palen is met een trilblok een stalen H-profiel 

gedrukt om de buigingscapaciteit van de wand te verhogen. Op 

de bovenzijde van de wand is een betonnen kopbalk aangebracht 

om de palen onderling te verbinden en om de ankerkrachten te 

verdelen. Vlak onder deze kopbalk zijn Leeuwankers met een hart 

op hart afstand van 3600mm aangebracht in de primaire palen. 

Wanneer de palenwand verhard is heeft men de bouwput in den 

natte ontgraven waarna er een onderwaterbetonvloer gestort is. 

H.iermee was de bouwkuip gereed om droog te pompen. 

Tijdens het droogpompen van de bouwput kwamen diverse 

gebreken aan de palenwand aan het Iicht zoals een te grote 

scheefstand van de palen onderling waardoor er onvoldoende 

> cefecentiebeelden gebceken bouwput 
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overlap was, diverse gebroken of geschernde primaire palen en 

op diverse plaatsen gaten en ontbrekende stukken beton. 

In eerste instantie leidde dit tot lekkages in de wand welke men 

nog probeerde te repareren. De gebreken waren echter van dien 

aard dat de palenwand op diverse plaatsen lokaal instabiel werd 

en er niet aileen water, maar ook zand de bouwput in stroomde 

met verzakkingen van omringende gebouwen als gevolg. 

Men heeft toen besloten om de bouwput weer vol water te 

pompen en zo een evenwichtssituatie te bereiken waarbij instro

ming van water en zand gestopt werd. 

Diverse brneaus hebben onderzoek verricht naar de kwaliteit van 

de palenwand en daaruit is gebleken dat de wand zoveel gebreken 

vertoond dat het onverantwoord is om de put leeg te pompen 

zonder aanvullende maatregelen. 

In mijn vooronderzoeken heb ik aandacht besteed aan mogelijke 

oplossingen om de bouwput alsnog stabiel te maken. Daaruit 

is gebleken dat het plaatsen van een nieuwe voorzetwand welke 

de grond- en waterkerende functie van de huidige palenwand 

overneemt de meest geschikte methode is. 

11.8.3. de oplossing 

De nieuwe voorzetwand bestaat uit prefab betonnen damwanden 

(spanwand). Deze elementen zijn voorgespannen en beschikken 

over een grote capaciteit tegen buigende momenten waardoor de 

wanden aileen boven en onder gesteund hoeven te worden. De 

ruimte tussen de spanwand en de bestaande palenwand wordt 

opgevuld met constructief onderwaterbeton. Om constructieve 

samenwerking tussen de palenwand en de nieuwe voorzetwand te 

garanderen zal de palenwand gereinigd moeten worden om o.a. 

algengroei te verwijderen. 

Voor het positioneren van de spanwanden zal op de bestaande 

onderwaterbetonvloer een staalprofiel gesteld moeten worden 

waar de spanwanden in geschoven worden. Het stellen van 

dit staalprofiel zal ook door duikers moeten gebernen. Aan de 

bovenzijde kan een stalen hulpconstructie aangebracht worden 

op de bestaande kopbalk. 

Wanneer de voorzetwand geplaatst en verhard is kan de bouwput 

leeggepompt worden waarna er een constructieve betonnen kel

dervloer gestort kan worden met voldoende dikte om de te ver

wachten belastingen te spreiden en af te dragen naar de bestaande 

funderingspalen. Naar de definitieve dimensionering h.iervan zal 

nog nader onderzoek verricht moeten worden. 

In de bouwput wordt een drielaagse parkeergarage gerealiseerd. 

De bouwput kan echter niet in zijn geheel dienst doen als par

keergarage ook een dee! van het theater bevind zich in de par

keergarage zoals de toneeltoren, orkestbak en de installatieruim

te. Ook bevind zich in de kelder een aparte fietsenstalling. Deze 

fietsenstalling bevindt zich op de eerste parkeerlaag onder het 

wijkcentrum en heeft een aparte toegang in het park achter het 

theater. De overige ruimte wordt benut als parkeergarage voor 

bezoekers van het theater. In totaal biedt de parkeergarage plaats 

aan 121 auto's. Wanneer men zijn of haar auto geparkeerd heeft 

kan men te voet de parkeergarage verlaten via een voetgangers

tunnel onder de Zuidsingel door waarna men uitkomt in het 

watertorenpark voor het theater. 

voor detinitieve tekeningen parkeergarage zie tek.nr. 1.05 t/m 
1.07 & 2.05 t/m 2.07 in de tekeningenbundel 
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SLOTWOORD 
Hiermee ben ik aan het eind gekomen van mijn afstudeerperiode. 

Een intensieve periode die Ianger geduurd heeft dan ik aanvan

kelijk gedacht had. Het ontwerpproces is begonnen in september 

2008. De aanvankelijke planning was om in mei 2009 klaar te 

zijn, dit verliep echter anders. Als doorgestroomde HTS student 

die nog nooit architectuurbegeleiding gehad had dacht ik in drie 

maanden een architectonisch on twerp voor het theater te maken. 

Deze gedach te verdween a! snel als sneeuw voor de zon en ik werd 

me ook snel bewust van rnijn gebrek aan kennis om een goed 

architectonisch ontwerp te maken. Gelukkig bleef mijn ambitie 

en motivat:ie om een goed ontwerp neer te zetten overeind en 

samen met de deskundige hulp en het eindeloze geduld van rnijn 

begeleiders begon het on twerp toch steeds meer vorm te krijgen. 

Uiteindelijk werden de geplande drie maanden er acht en was het 

mei toen ik tijdens het tussencolloquium een definit:ief ontwerp 

kon presenteren. 

Hierna werd integraal ontwerpen het kemwoord. Er werd een 

constructief en een bouwfysisch on twerp gemaakt waarbij steeds 

de vertaalslag gemaakt werd tussen construct:ie, bouwfysica en 

architectuur. Ook werd het architectonisch on twerp nog een keer 

aangepast om de gehanteerde uitgangspunten meer kracht bij 

te zetten. Tot slot zijn de elementaire zaken tot op detailniveau 

uitgewerkt. 

Wanneer ik terugkijk op dit afstudeerproject vraag ik me regel

mat:ig af waarom vee! oplossingen zo vee! tijd en energie gekost 

hebben? De oplossing lijkt zo sirnpel, maar de weg ernaartoe 

blijkt vaak minder geplaveid te zijn. 

Uiteraard ben ik trots op het eindresultaat. Ondanks dat ik geen 

architect ben vind ik dater een goed on twerp ontstaan is waarbij 

vormgeving en techniek elkaar versterken en waarbij het een niet 

zonder het ander kan. Kortom een integraal ontwerp voor een 

nieuw theater in Middelburg. 

Met vriendelijke groet, 

Kees Verhagen 
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12. BRONVERMELDING 

www.plattegronden.nl 

Spanjersberg sportfysiotherapie,presentatie 'wfjs met gr!Js' 14 

mei 2008, Rotterdam 

www.middelburg.nl 

www.wereldorientatie.net 

Goudappel Kofeng (22 januari 2008), Verkeersana!Jse 

theater Molen water 

fotorapportage bouwbedrijf Sprangers, Breda 

ing. C.J. Verhagen (september 2008), Vooronderzoeken Ve 

Bouwput', ontwikkeling van een theater op/ in een onmogelfjke 

situ a tie 
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