
Afbeelding 1 

Extrieur nieuwe schouwbrug 
Kunstmin met nieuwe glazen 
toneelhuis.

Afbeelding 2

Extrieur bestaande schouwbrug.
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Schouwburg Kunstmin (Rijksmonument) is in 
1890 ontworpen door  J. Verheul. In 1939 heeft 
Sybold van Ravensteyn in neo barokke stijl een 
nieuwe theaterzaal, foyer, en trappenhuizen 
ontworpen. Met de huidige restauratie 
en uitbreiding is er een nieuwe periode 
toegevoegd.

Afbeelding 3, 4, 5 

Extrieur nieuwe achtergevel met 
nieuwe toneelhuis.

Afbeelding 6

Extrieur bestaande achtergevel.
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OPGAVE
Doelstelling is behoud van het Rijksmonument in de huidige 
functie van schouwburg voor de komende 25 a 30 jaar. Hiervoor 
moeten er 1.  logistieke knelpunten in de schouwburg opgelost 
worden, 2. het multifunctionele gebruik worden verbeterd voor 
een betere exploitatie, en 3. een aantal bouwtechnische proble-
men aangepakt worden. 

PROJECTOMSCHRIJVING
Om aan de toneeltechnische en ruimtelijke eisen van de bezoe-
kende gezelschappen te voldoen is het bestaande toneel vergroot 
en verhoogd. Het gebouw is aan de achterzijde uitgebreid ten 
behoeve van een inpandige truckdok, artiestenfoyer, kleedkamers 
en kantoren.
Het toneelniveau is 92 cm verlaagd tot het niveau van de laadvloer 
van de bezoekende vrachtwagens.
Hierdoor moest de helling van de zaalvloer en het balkon ingrij-
pend gewijzigd worden. Dat betekende aanpassingen aan de mo-
numentale betimmering. De zichtlijnen zijn verbeterd. De plafonds 
zijn gerestaureerd en onzichtbaar van akoestisch materiaal voor-
zien. De stoelen zijn gerestaureerd. 
De foyers zijn vergroot door de kleine zaal  1 meter op te tillen om 
ruimte te maken voor een kelder met nieuwe garderobes en toilet-
ten. Hierdoor werd de minder verdiepte  kelderconstructie vereen-
voudigd, en ontstaat er beter zichtcontact tussen begane grond 
en kelder. Bovendien vereenvoudigt dit het laden en lossen in de 
kleine zaal; het vloerniveau is hierdoor gelijk aan de laadvloer van 
de vrachtwagen geworden. De kleine zaal heeft een nieuw interi-
eur van licht houten akoestische wanden gekregen. De bestaande 
ramen zijn weer daglichttoegankelijk gemaakt. Er is een nieuwe 
schuiftribune geplaatst. 
In de foyers en de zaal zijn na kleurenonderzoek de oorspronke-
lijke kleuren teruggebracht.
Verder is het volledige exterieur en interieur van het gebouw gere-
noveerd en van een nieuwe fundering voorzien.
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Afbeelding 1 

Stalen buispalen voor de nieuwe 
fundering.
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INNOVATIE
De koppen van de bestaande houten funderingspalen onder het 
monument zijn blootgesteld aan langdurige droogstand, waar-
door ze een grote mate van aantasting vertoonden. De houten 
funderingspalen zijn vervangen door nieuwe stalen buispalen die 
onder de monumentale begane grondvloer  zo dicht mogelijk bij 
de draagmuur zijn geheid in een werkruimte van krap 2 meter 
hoog. In de draagmuur zijn gaten gehakt waarin een gewapende 
betonconstructie is gestort die op de nieuwe palen rust. Met een 
vijzelsysteem zijn de nieuwe palen op spanning gebracht waar-
door er nauwelijks zettingen zijn opgetreden in het monumentale 
interieur met de kwetsbare ornamentiek. De oude houten palen 
hebben geen functie meer, maar zijn niet verwijderd.

Het graafwerk voor de nieuwe fundering was goed te combineren 
met het maken van een nieuwe kelder in het voorste deel van het 
monument, onder de kleine zaal. Dit heeft veel ruimtewinst op-
geleverd voor het uitbreiden van de publieksvoorzieningen. Twee 
vliegen in één klap; een logistiek en ruimtelijk probleem is opge-
lost tegelijk met het al noodzakelijke funderingsherstel. Optimaal 
resultaat binnen het beschikbaar budget. 
Voor het maken van de nieuwe kelders is gebruik gemaakt van een 
vernuftig monitoringsplan om te voorkomen dat de grondwater-
standen in de omgeving onder de toelaatbare waarde uitkomt. Via 
een website was deze monitoring te volgen voor de omwonenden 
waarmee hun zorgen over de bemaling weggenomen zijn.

De nieuwe staalconstructie van de toneeltoren is tegen de be-
staande metselwerkgevels van de oorspronkelijke toneeltoren 
gemonteerd. Hiermee is het bestaande opgaande metselwerk 
gefixeerd, en zijn kostbare tijdelijke constructies vermeden voor 
het slopen van de grote sparingen in de wanden op toneelniveau. 
Bovendien is de theaterhijstechniek volledig geïntegreerd in de 
nieuwe staalconstructie. De nieuwe staalconstructie heeft hiermee 
dus 3 functies overgenomen: 1. hoofddraagconstructie voor het 
nieuwe toneelhuis, 2. tijdelijke constructie voor de opvang van het 
bestaande metselwerk voorafgaand aan de sloop en 3. drager voor 
de theaterhijstechniek. De staalconstructie van de toneeltoren 
staat op slechts 6 poten en creëert daardoor bovendien veel extra 
ruimte op het toneel. 

SAMENWERKING
De opdrachtgever heeft een ontwerpteam samengesteld be-
staande uit architect, adviseurs (constructies, installaties, theater-
techniek, bouwfysica, monumentenzorg en kostendeskundige) 
en gebruikers.  Tijdens het ontwerpoverleg heeft de architect een 
belangrijke rol gehad in het coördineren en integreren van de 
diverse adviezen. De samenwerking heeft tot méér kwaliteit geleid 
dan bij alle adviezen afzonderlijk.
Na de aanbesteding is het team uitgebreid met de uitvoerende 
partijen. De innovatieve werkwijze tijdens de uitvoering is een 
samenwerking geweest tussen adviseur constructies, adviseur 
grondmechanica en bemaling, adviseur theatertechniek, de bouw-
kundig aannemer, en de theater technische nevenaannemer.

RESULTATEN TOT NU TOE
Op 1 november 2014 is de Schouwburg feestelijk geopend.
De monumentale foyers en grote zaal hebben méér dan hun oor-
spronkelijke kwaliteit teruggekregen. De logistieke problemen op 
en rond het toneel zijn opgelost. Er kan inpandig (zonder geluid-
overlast voor omwonenden) worden geladen en gelost waarmee 
tevens de arbeidsomstandigheden danig zijn verbeterd. Er is nu 
ruimte voor alle reizende theaterproducties. Door de uitbrei-
ding van de publieksvoorzieningen is de dienstverlening aan het 
publiek sterk verbeterd en is er meer ruimte voor het organiseren 
van evenementen waarbij beide zalen gelijktijdig gebruikt wor-
den. Ook de artiestenfaciliteiten zijn vernieuwd waardoor reizende 
gezelschappen beter kunnen worden ontvangen.

DUURZAAMHEID
Het geschikt maken van een bestaand gebouw voor de komende 
30 jaar is een duurzame maatregel in plaats van het bouwen van 
een nieuw theater. De volgende duurzame maatregelen zijn toege-
past.
Aangesloten op het restwarmtenet van de vuilverbranding HVC 
(gasaansluiting is hiermee vervallen)
Daglichttoetreding op het toneel en in de kleine zaal.
Onderhoudsarme afwerkingen in het interieur.  Moderne regel-
techniek en frequentiegeregelde pompen om energie te besparen.
Grote zaal is voorzien van vrije koeling door benutting van de 
bouwkundige massa van de metselwerk kanalen en betonnen 
plenumbak. Deze kan gedurende de nacht met koude worden 
geladen. Veel verlichting is energiezuinig met LED uitgevoerd en 
veelal dimbaar. De verlichtingssturing is deels op basis van bewe-
gingsdetectie en voorzien van een veegschakeling.
Sanitaire voorzieningen zijn waterbesparend uitgevoerd.
Bij de toneelvloer is gekozen voor een opbouw met een reductie 
van meer dan 70 % van het hardhout.
Het toegepaste hout is FSC gecertificeerd.
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Afbeelding 2

Graafwerkzaamheden voor de 
nieuwe kelder. 
 

Afbeelding 3

Nieuwe palen worden met vijzels 
onder spanning gezet. 
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SUBLIMATIE 
Latere toevoegingen aan het complex, waaronder het filmhuis Cy-
node en de laad- en losruimte aan de achterzijde zijn gesloopt om 
terug te keren naar de oorsprong van het monumentale complex: 
het rechthoekige hoofdgebouw van Verheul (1890) en het half-
ronde paviljoen van Sybold van Ravensteyn (1939). 
De nieuwe uitbreiding is in de gevellijnen van het hoofdgebouw 
geplaatst met dezelfde goothoogte als de bestaande zijbeuken. 
Hoofdgebouw en uitbreiding vormen zo één volume, een helder 
rechthoekig blok met het paviljoen van Van Ravensteyn als enige 
toevoeging in het park. De verhoging van het bestaande toneel-
huis in contrasterend glas versterkt de karakteristieke vorm met 
afgeschuinde kopgevels van de oorspronkelijk gemetselde toneel-
toren. De geschiedenis blijft leesbaar.
In het interieur van de foyers, trappenhuizen en grote zaal zijn 
na kleurenonderzoek de oorspronkelijke kleuren teruggebracht. 
Door de 4 tinten tapijttegels in de foyers van Jurgen Bey worden 
de oorspronkelijke kleuren versterkt en is een warmere uitstraling 
ontstaan.

ECONOMIE
Schouwburg Kunstmin is na de restauratie een multifunctioneel 
gebouw geworden waarbij grote- en kleine zaal afzonderlijk en 
gecombineerd kunnen worden verhuurd. Door goede verbindin-
gen tussen voorhuis en achterhuis is ook het toneel voor publiek 
toegankelijk en kunnen ook hier evenementen (dansfeesten, 
diners, presentaties etc.) worden georganiseerd. Ook diverse 
nevenruimten (artiestenfoyer, VIP foyer, kleedkamers) kunnen voor 
parallelsessies bij congressen ingezet worden. Dit heeft de exploi-
tatiemogelijkheden van het gebouw enorm vergroot.
Door de grootschalige restauratie is het gebouw voor de komende 
25 a 30 jaar opgeknapt en zullen de onderhoudskosten voor de 
komende jaren beperkt zijn.

MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE
Lange tijd was er sprake van een nieuw theater ter vervanging van 
Schouwburg Kunstmin. Omdat Schouwburg Kunstmin  de status 
van rijksmonument heeft en niet gesloopt mag worden had het 
gebouw wellicht een andere functie gekregen. Bewoners van Dor-
drecht die gedurende een lange periode bijzondere herinneringen 
hebben aan een bezoek in Kunstmin zijn in opstand gekomen en 
hebben de gemeente kunnen bewegen om te kiezen voor behoud 
van Kunstmin hetgeen met dit project is bereikt.
Met de restauratie van Kunstmin is ook de intentie ontstaan om de 
tuin rondom de schouwburg te vernieuwen. Deze vormt een ruim-
telijke eenheid met het tegenoverliggende Merwesteinpark en de 
tuinen van de villa’s aan de Van Hoogstratensingel. Ook vanwege 
de monumentale bomen is deze tuin van grote waarde voor de 
buurt.
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Afbeelding 1,2 & 3

Nieuwe staalconstructie aange-
bracht binnen het bestaande karkas 
van het toneelhuis.
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Afbeeldingen 1, 3 en 5

Grote zaal na restauratie.

Afbeeldingen 2

Grote zaal voor de restauratie.

Afbeelding tekneningen

Plattegronden en doorsneden 
bestaande en nieuwe situatie; voor 
en na de restauratie.
De toneelvloer in de grote zaal is 
verhoogd en en horizontaal gelegd. 
Tevens zijn de zichtlijnen in de grote 
zaal verbeterd door de partere vloer 
steiler te maken. Het balkon is ook 
verhoogd en steiler geworden. 
Het toneelhuis is verhoogd en naar 
achter uitgebreid.
Onder de kleine zaal is een nieuwe 
kelder met garderobes en toiletten. 
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BESTAAND NIEUW

begane grond - bestaand

2

4

begane grond - nieuw

verdieping - bestaand verdieping - nieuw

langsdoorsnede - bestaand langsdoorsnede - nieuw

doorsnede toneelhuis - bestaand doorsnede toneelhuis - nieuw

Afbeeldingen 4

Grote zaal tijdens de bouw. 
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Afbeelding 6

Nieuwe kleine zaal inclusief daglicht.
Afbeelding 7

Kleine zaal tijdens de bouw.
Afbeelding 8

Bestaande kleine zaal

Afbeelding 1 

Grote zaal gezien vanaf het toneel. 

Afbeelding 2

Nieuwe toneelhuis met achter ach-
ter- en  zijtoneel. 

Afbeelding 3 en 4

Bestaande toneelhuis.

Afbeelding 5

Toneelhuis tijdens de bouw.
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Afbeelding 6

Interieur foto van de foyer kleine 
zaal.

Afbeelding 7,8 & 9

Interieur foto’s van de foyers.

Afbeelding 1 

NIeuwe trappen tussen kleine zaal 
en garderobe.
Afbeelding 2

Nieuwe Sybold foyer /theatercafé
Afbeelding 3

Bestaande Sybold café
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Afbeelding 4

Nieuwe entree Sybold foyer /  
theatercafé.

Afbeelding 5

Bouwfoto nieuwe kelder met daarop 
de nieuwe kleine zaal.1
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