
CONCERTGEBOUW DE VEREENIGING

Door musici uit binnen- en buitenland wordt 
Concertgebouw De Vereeniging geroemd om z’n 
akoestische kwaliteiten en vaak in één adem genoemd met 
het concertgebouw in Amsterdam en de Musikverein in 
Wenen. Het gebouw is met de tijd echter zo vaak 
aangepast aan de veranderende gebruikseisen dat de 
kwaliteit van het rijksmonument erg was aangetast. Met 
het oog op het honderdjarige bestaan wilde exploitant 
Keizer Karel Podia het roer omgooien. Braaksma & Roos 
Architectenbureau ontwikkelde een totaalmasterplan voor 
een grootscheepse renovatie en verduurzaming van het 
icoon aan het Keizer Karelplein. 

ICOON 
aan het keizer 
karel plein

In de Grote Zaal is het ba-opt klimaatsysteem toegepast, 

waardoor een constante en aangename temperatuur bereikt 

wordt en koudeval wordt tegengegaan.
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Duikend in het verhaal van De Vereeniging 

ontdekten wij hoe rijk en feestelijk het 

gebouw was ontworpen. Maar na een 

eeuw van verbouwingen was de eens zo 

heldere structuur volledig vertroebeld. 

Het team koos niet voor reconstructie van 

het monument, maar voor het opnieuw 

creëren van helderheid en een 

interpretatie op de feestelijke sfeer van 

honderd jaar geleden. Een duurzaam 

monument is immers adaptief en 

aanpasbaar aan veranderend gebruik in 

de toekomst. Onze ingrepen resulteerden 

in verbetering van de energieprestatie, 

met minimale impact op de monumentale 

waarden van het rijksmonument. Van een 

donker en onleesbaar gebouw is De 

Vereeniging getransformeerd tot een 

licht, verwelkomend concertgebouw 

waarin veelzijdig en efficiënt gebruik 

wordt gefaciliteerd. 

De centrale foyer is, samen met het 

vernieuwde Grand Café, in zijn 

oorspronkelijke rijke uitstraling hersteld, 

maar met een eigentijdse sfeer. Deze 

ruimten vormen samen het publieke hart 

van het gebouw. Na een grondige 

functionele herstructurering zijn alle 
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Opdrachtgever
Gemeente Nijmegen

Locatie
Nijmegen

Datum
2011 - 2019

Na renovatie

Voor renovatie

publieksfuncties, zoals de ticketbalie, 

toiletten en garderobe geclusterd rondom 

de centrale ontvangst. 

Door het gebruik van glas bij onder andere 

het Grand Café en in de backstage, 

creëren we transparantie en is de 

verbinding tussen binnen en buiten 

hersteld. Ook de Grote Zaal is volledig 

verduurzaamd en voorzien optimale 

akoestiek en innovatieve technische 

installaties.

Achter de schermen van het theater 

hebben we de smalle gangen van de 

backstage opengebroken en diverse 

niveauverschillen glad gestreken. 

Daarnaast is de backstage van het pand 

toegankelijk gemaakt voor vrachtwagens. 

De artiestenkleedkamers zijn 

gemoderniseerd en op de eerste etage is 

een lichte artiestenfoyer gecreëerd met 

prachtig uitzicht over de stad. Door het 

palet van het monumentale gebouw als 

uitgangspunt voor de nieuwe backstage 

te gebruiken wordt het duidelijk een 

geheel. Oorspronkelijke materialen komen 

op gepaste wijze terug waardoor oud en 

nieuw samensmelt als één.
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Status
Rijksmonument

Programma 
Cultuur, horeca, evenementen

Team
Simon Streit, Job Roos, Marianne van der 

Sanden, Arie Vreugdenhil

Backstage

Garderobe/toiletten

Centrale ontvangst

Horeca

Belemmering publiekstromen

Herstelde publiekstromenBEGANE GROND - bestaandBEGANE GROND - oorspronkelijke situatie 

2

10



Verouderde klimaatsysteem vervangen voor 

duurzame en innovatieve Ba-Opt klimaatsysteem. 

Invoeren thermische isolatie van het dak.

Thermische en akoestische isolatie door toepassen 

van dubbel of triple glas binnen bestaande kozijnen.

Hergebruik materialen en toepassen van duurzame 

nieuwe materialen - zoals de slijtvaste moderne 

terazzo-vloer. 

Alle installaties in het gebouw zijn ingepast met respect voor het monument, uit het 
zicht voor de bezoeker, gebruikmakend van de oorspronkelijke schachten en kanalen 
in de wanden van het monument. Deze verduurzaming heeft tot een grote 
verbetering van de energieprestatie geleid, maar heeft zo min mogelijk impact gehad 
op de monumentale waarden van het rijksmonument: de optimale balans. 

Backstage

Garderobe/toiletten

Centrale ontvangst
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“De vele bouwkundige ingrepen 

uit het verleden die het gebouw 

al had doorstaan leken allemaal 

een vorm van symptoom-

bestrijding. Om dit rijksmonu-

ment tot in de kern te kunnen 

begrijpen was het voor ons 

team belangrijk om niet alleen 

de historie van het gebouw en 

de architect te onderzoeken, 

maar was het onderzoek naar 

deze reeks kleinere ingrepen 

minstens zo belangrijk. Wij 

kunnen immers alleen met een 

duurzaam antwoord komen 

wanneer wij de vraag volledig 

doorgronden. “

Job Roos
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CONCERTGEBOUW DE VEREENIGING

De centrale foyer is opnieuw het lichte hart van De Vereeniging waar alle publieksfuncties zijn geclusterd.
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CONCERTGEBOUW DE VEREENIGING

Het vernieuwde Grand Café met zicht op de kleurrijke bar.

“Vanuit de lichte 

vestibule kan men via de 

kleurrijke zijfoyers de 

Grote Zaal betreden of 

een drankje nuttigen in 

het rijk gedecoreerde 

Grand Café aan de 

pleinzijde.”

Simon Streit
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CONCERTGEBOUW DE VEREENIGING

De ruim opgezette artiestenfoyer, -kleedkamers en expeditie vormen het sluitstuk van het masterplan voor De Vereeniging.

“DE ARTIESTEN 
WORDEN NIET 
LANGER WEGGESTOPT 
IN HET KLEINSTE 
KAMERTJE, MAAR 
MOGEN GEZIEN 
WORDEN OP DIT 
RUIMTELIJKE 
STADSBALKON.”
Simon Streit - projectarchitect
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CONCERTGEBOUW DE VEREENIGING

Boven de artiestenruimtes, op de eerste verdieping, is een grootse zaal gecreëerd die met twee opvouwbare wanden flexibel en multifunctioneel ingezet 

kunnen worden. De artiesten worden niet langer weggestopt in het kleinste kamertje, maar mogen gezien worden op dit ruimtelijke stadsbalkon.
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CONCERTGEBOUW DE VEREENIGING

In de Grote Zaal is het ba-opt klimaatsysteem toegepast, waardoor een constante en aangename  

temperatuur bereikt wordt en koudeval wordt tegengegaan.

“MATERIALEN ZIJN ZORGVULDIG 
GEKOZEN VOOR EEN VERBETERDE 
UITSTRALING ÉN OM DE AKOESTIEK IN 
OPTIMA FORMA TE VERKRIJGEN.”

9

10



CONCERTGEBOUW DE VEREENIGING

Van een donker en onleesbaar gebouw is De Vereeniging getransformeerd tot een verwelkomend, licht en duurzaam 

concertgebouw waarin veelzijdig en flexibel gebruik mogelijk is. 
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