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situatie Musis Sacrum in stedelijke context van Arnhem

alle nieuwe toegevoegde ruimtes verhouden zich direct tot het park

TRANSPARANT PAVILJOEN IN HET 
PARK

De intrinsieke kwaliteiten van het gebied zijn 
het lommerrijke Musispark en de schoonheid 
van het bestaande monument van architect 
Smijtink uit 1890. Het Musis Sacrum bevindt 
zich op een prachtige stedelijke locatie: het 
historische singelgebied, een aantrekkelijke 
groene omgeving met een grote betekenis voor 
Arnhem. De uitbreiding wordt vormgegeven 
als een uitnodigend, alzijdig en ingetogen 
paviljoen in het park dat het bestaande 
gemeentelijk monument op eerbiedige 

manier aanvult en mooi in het landschap is 
verklonken. Bestaand en nieuw worden door 
een gemeenschappelijke plint met elkaar 
verbonden, waarmee het Musis Sacrum een 
eigentijdse monumentaliteit verkijgt die hoort 
bij een dergelijk muzikaal programma. Deze 
plint creëert tevens een stedelijke voorruimte 
midden in het park wat zal gaan fungeren als 
een verlengstuk van de foyers. Zowel de pui 
van de parkzaal als de foyer zijn 5 meter hoog 
en is gebaseerd op hetzelfde principe.
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HET THEATER ÉN PARK ALS CONCERTZAAL

De concertzaal is via het grote venster achter het podium sterk verbonden 
met het Musispark. Niet alleen het zicht op het park vanuit de zaal vormt 
een grote meerwaarde, maar door de metershoge schuifpui te openen,  
gaat het park en daarmee de stad als audiorium functioneren. ‘Het 
park als concertzaal’. Een ‘gedraaid’ orkest kan zo een openluchtconcert 
geven. Analoog aan het Amsterdamse Prinsengrachtconcert waar de 
grachten ook het auditorium vormen.

glazenpui van parkzaal in geopende toestand

1 | entree 
2 | artiesteningang
3 | artiestenfoyer

4 | foyer
5 | nieuwe foyer
6 | kleedruimte

7 | kantoor
8 |hoofdzaal, Parkzaal
9 | klassieke zaal
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plattegrond begane grond

dwarsdoorsnede door de parkzaal
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De uitdaging binnen dit project is de combinatie van de enorm hoge 
glaspuien voor maximale transparantie, de akoestische eisen die aan de 
concertzaal gesteld worden en de mogelijkheid om deze puien volledig 
te openen. 

Om een transparant paviljoen te realiseren, die voldoet aan akoestische 
eisen, wordt 50mm dikke akoestische beglazing toegepast.  Het glas is 
hierdoor dik genoeg om ook de windbelasting te kunnen opnemen. Zo 
kunnen verticale glazen vinnen of profielen voorkomen worden.
Het glazen venster van de parkzaal bestaat uit een dubbele glazen 
schuifpui met een luchtspouw van circa 2 meter breed. Die voor een 
geluidsreductie van 58dB zorgen.

verticaal onder dertail detail V2 van buitenste, elektrische te openen glazen pui van de parkzaal

verticaal boven detail V1 van buitenste ,elektrische te openen glazen pui van de parkzaal

spouw met grote glazen deuren die samen voor geluidsreductie zorgen
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De enorme glazen pui, bestaand uit twee deuren van 8 bij 5 meter,   
moesten zodanig gedetailleerd worden dat ze ondanks het profielloze 
glas ook geopend kunnen worden. Dit is gerealiseerd door de 8 meter 
brede glazen deur op te delen in vier glasplaten van 2 bij 5 meter, die 
door middel van een massief stalen strip over een rollerbaan kunnen 
rijden. Het glas staat onder en boven in een verzonken ‘E’-profiel. De 
glasplaten worden hierbij als een soort treintje met een tandheugel door 
een motor voort getrokken. 

De enorme te openen glaspui bestaat uit twee deuren van 5 bij 8 meter die opgedeeld zijn in 8 glasplaten van 5 bij 2 meter

horizontaal detail H2 van schuifdeur parkzaal in open toestandhorizontaal detail H1 van schuifdeur parkzaal in gesloten toestand
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Het E-profiel is vervolgens overal rondom in de hele parkfoyer doorgezet 
en biedt enerzijds de mogelijkheid om overal waar nodig schuifdeuren 
te maken (zoals de 8 voordeuren van 5 meter hoog) en anderzijds kan 
de “loze” rail gebruikt worden voor de drivers van de lichtlijnen langs de 
gevel. Door één standaard profiel overal te hanteren kan de gevel vrij 
goedkoop blijven en snel gebouwd worden. 

verticaal detail V3 van electrisch te openen glazen pui in de foyerLED verlichting langs glazen pui in de foyer
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Met open deuren wordt het park auditorium en kan vanaf het het podium naar buiten gespeeld worden.zicht op park vanuit de zaal met geopende deuren

zicht op park vanuit de zaal door enorme glazen venster in gesloten toestand

Bovendien kan zo de hoeveelheid materiaal en visuele expressie van 
de enorme deuren minimaal blijven. De glasplaten in de binnenste 
schuifpui van de parkzaal schuiven voor elkaar langs waardoor ze 
volledig weggeschoven kunnen worden tussen de twee binnenwanden 
van de parkzaal. Door de kleinere afmeting de deuren (2 bij 5 meter) zijn 
deze handmatig te verschuiven.
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het “E”-profiel maakt het mogeelijk overal schuifdeuren te maken horizontaal detail H3 van de elextrisch te openen delen ter hoogte van de entree
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maximale transparantie glazen pui parkzaal
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COLOFON 

Architectenbureau
Van Dongen-Koschuch Architects and Planners

Website: www.vd-k.eu

e-mail: info@vd-k.eu

Telefoonnummer: +31 (0) 203080498

Locatie
Velperbinnensingel 10

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem

Functie
Theater

Architect
Frits van Dongen, Patrick Koschuch

Projecttteam
R.van Mameren, E. Bono, R. Duarte, H. Fekry, K. Sluijs,  

O. Moreno

Aannemer
Mertens Bouwbedrijf B.V

Akoestiek & Bouwfysica
Peutz B.V.

Oppervlakte
9.820 m2  totaal (5.950  m2 uitbereiding)

Data
Datum ontwerpfase (VO, DO, bestek):

december 2014 - september 2015

Datum realisatiefase:

oktober 2015 – mei 2017;

Datum oplevering: juni 2017

Fotograaf: Bart van Hoek 

licht en transparante foyer


