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SCHOONHEID
MUZIEKGEBOUW AAN 'T IJ AMSTERDAM

Soms moet je veroverd worden, voor je jenlf overgeeft. Zoals bij het nieuwe mu~;ekverzamelgebouwaan de IJ-oeven

achter het Centraal Stalion in Amsterdam, geen dissonant, geen harmonisch akkoord, maar wat een karakter!

Oe Oo""lijke Hlndelskide (lhan< Pi"" Heinkade) i, de

uitloper van hel Oostelijk Havengebied dat de afgelopen

jaren i, heringericht met W<lningoouw. Het lange, smalle

lint is het l.at'le ,wkje dat nogleefbuf moet worden

gemaakt Behalve pakhuizen in renovatie verrijzen er in I",

ve,band nieuwe blokkendozen voor woon·, bedrijf,· en

hOl..lluo<li....

In dit milieu ,iin onlangs het Muziekgeboow aan 'tiJ en

hel Bimhuis gereedgekomen, waarin vilf mal...i.len ter

hindhaving ••n de haven,feer ruw met elk." zijn ge«>n·

fronteerd. Geheel conform heeft het compie. ~inig

kleur: grijs (beton), wil (sta.I). amradelgrijs (zink), liCht

groen (gla.), blank en lichtbruIn (houI). Alleen de tamelijk

hoge onderplinl is in omfloe"t oranje (keramische "'gel.),

de cemrale lift bInnen is Stemmig rood. Door de plint te

kopiëren n.a< de buren, het Mövenpick City Horbour

Hotel (2006 geleed) en de Pmenger Termin.1

Amsterdam, is een stedenbouwkundige eenheid

nagestreefd. Verder ..Ieen golvend hooIen tapijt zich

langs deze gebouwensamenSlelling u01rollen om hel

•erband definilief Ie leggen.

Tetterherrie De muzieklempel biedt onderdik aan Iwee

hoofdbew<Jnets; de voormalige Ijsbreker, a12~ ja., inlet

nationale organisatie IIOOr moderne en andere muziek aan

de Weesperzijde, en het Bimhui., .ind. '974 residerend in

een verscholen meubelloonual .an de Oude Schans en

door de Beroep.verenigir>g voor Improviserende Musici

.peelklaar gemaaklllOOr jazz en ge1mproviseerde muziek

AI. komend Uil .erborgen holen .inden ze hier een

nieuwe geboorte, hel onderl<omen ademt een en al

.rijheid. vreugde en verwa<hling. Dit wordt nog vemerkl.

doord.t diverse andere muziekrnSlellingen er kamoor

houden, zoals hel Holland F"",val, G.ude.mus.

Nedeflandse StrijkKwarlet.Academle. Amsterdamse

Sinfoniella. Orkest Oe Volharding en .lleriei ensembles

Jan Wolff, dire<:teur van de Ij. breker. hep al j.ren rond met

de ~ns naar een groter muzieherblijl. Oe tijd waS e<:hler

p•• rijp. wen er aan de Oostelijke Handelskade een stukje

grond over bleek, waar ielS publiekelijks moest gebeuren

('996). Tezel/del1ijd klonk een rOl!puildewoningen

geworden pakhuizen fan de Oude '><eh.ns: 'Weg met dIe

teuerherrie!' Zo raakten de lwee org.nisali ... hiet bij

elkaar geposteerd.

Petklep En zo luidde ook de internalionale prijsvroag .

l~ ui"" verl.ngd. Het ûee'nse archile<:lenbureau JX

Nielsen Uil Arhu. m••kte het winnende omwerp (t997),

waarin de prominente zijwaarts gerichte luifel, de petklep,

loen .llIOOrkwam. Verder heeft het pl.n naderh.nd ..1van





•o
o

"

o
<
"••,
o,
••,

Hal. H~I ~ig<~Jijke Mrl is_

~p<Jrclltilogrcmven

><hoon beton, wa<lnn ondH

an<kro d. COfKMzaai i<

OW"""""'"-

0. COMI'rrM<ll, in ~'inde

""",wed<k, "'m lrim~" en

"M'J'" "" i, Z'I) .anpc$boor
aan <k ....""hillende roonon

rtI<JZIol<.

I I

,
•<,
<
•
5
<••
<

,,
,,
<

Ot, 8ilrlUJcikoM_

am{l,healrn>p<tei!J"II;

re<ot>~"'am mft ""nrM
op d. oo<k ",xl.

PlCllogrot>d~"" grom/.

Legend••
•. C_.rfZ(J(J1

>, EnrfH ".,bIt.". MI (""der hel 81m""")

J.8«"'t~

4. Gron<!<afl Sr.r F"'Y

j_ Rep""""",im...

6. /Juffer doos-in 'doo>COlI"",rlie



~~undooreen~ptc-..sen

1;;"1. ........~ijkz_de k.onwren nog ,Is d;k pIkket in

de 'up' en Wllen de oolislenk.ometS willekeu.ig _spreid.

Andere muZid;ónsl~nties kw~men er ón en . eis v.n de

gefl1eeRle • open!»re ruimtes (tesUut~nl, ~trium) die

vierentwinlig uur pet d~g !O<!9~nkelijk moes1M .ijn.

Omd~1 e' I~le'op de de,de ",,,dieping ,u,nue <werschool,

is hier nog'~ kl.....e g<"'SpOflSOf<ie lIOOfz;er,ing gecreeerd:

<ie BAM Zul (8 x '9 m, '>:i 'looleo).

AST "" werd !IC'"Mgd \lOOf ptOteclmlAlgOfTll!nt, di.ectie·

-"rag en _zocht, Idviseur hoofd<kllgCOfl$uucties.., 

in de persoon >IlInCa"-~ Gooswn -.n _.m.tecl.

MIojestlleUZ<! ruimte Het 1I><InkunsI~ .. een

o;wn~om! kM<!m-._ zelfstlfldig ol !J<!CO""bi

t><!MI: belon••tut zink. hou.. ",btiellOI el"'" gebrldlt

door de b<!g'IUlng >IlIn d. openbIre geb;edert. T...men

mei de e1emen1l!n lidlt on ruiml<! is een bouwwo<1<

onlllunv~n ~ ~bsoIuut ho9er.orde. Rondom liggen

schuhie.gtot.nd. houten loopd.kk.n di. u,p,!/owij, .11.

'i<!rdi.plng.n ber.iken. B,ede.e en sm~lle.e lu,/els, uit

g<!"Oetd in "ui of ".Ien pe"'oollers. 'i<!<ZKhlen de blok

_men. De <ielen in groen opulglö liJt>et\ r.et eiger>lijke

muziekgebouw ~f. Een IIngwerP'!Je "'trKioig.ij'" doos,.

mei een enorm.um on " ....nend op~ botol...n

'umwek.1ujklllf~kdelUd in.

001-..- 8omftuis, mei eigen k.on~~11iomnml<!S.

6oudIa,.1ift on~ .-r1uofoll op 8 mhoogt<!' de

hoo/denueo.lefWiil~ ondenp.._ftloopb<ug- >IlI",1

de weog nN< hes hoger gelegen plern \lOOf her: _m >IlIn

MI hoofdgebouw VOet1_ In deDe mlfellU<!UZe ""ml<!

vind je rechts de KII/lkspeelwin lIOOf kiftderen en een

bibliotheek, mei dutbo'i<!n de k~nto<en._sdIolen

Kht.'~ open w.nd v.n pen.ooster•. De enorme gl.zen

g.....ls zijn g....., in brede '<!<Jel' en ijle slijlen ,,~n ItUI.

SI.nk5t~len (".kwerk)kolommen en u.kmngen houden

de boeI_...nd.

Rltunnp",UeUogam Het etgenIi;ke hl" .,.. MI

gebovw is~ .-npar.lleflog""" ""'" schoon belon.

WHrin de~ repefJlI<!N,ml<!l en lOlissmb~

..". "W"""""'L De~ ..... herw>eten -....g .....

hoog opnjzeIde Kheopsw....sm.

In hes b<!g'Ius.de 11!5UU<_ Sw Feny op de be9lne gl"Oftd

..... de W<!Slk.onl bevinden zich dtl<! gebogooft~""""'"

bowen el""•. Hel Zijn de ulliopeo vl/l de Grol<! en de

BAM zal ZoIIs ón hes WlUm heb je_I! een sdliIle

rend en SIffds _«!!end UIIZidn _.tIel en/of IJ.

De _nening i. uitgerusI mei blmboe meutNllir,

de w~ndKIller het uilgiftepuRl;' Str,1end bll/lk v~n

esdoorngefineerd MDF..,deel, esdoorn b~lkjes. De korte

zijw~nd il ge~cc.nlueerdmel cum~ru lillen, euen.l. d.

.ijw~nd er 'echt t<!<J.n<wer in de enueen~l. V.n hieruit

toont zlch~ .ndere gebou-wordening-: oM, euenwijdig

lopende ",ppartijen, twee bint>et\, twee bui1l!n, moe<l<!

\oos klimmend nu. hogere m.-ut.

MKhineslit!Jen Oe I'VIm1<!lijkheod, d;e gretIZftl doet

-...... word! ook~ t:Ioor de loDp<Ietketl

buo1en dóe boftnon do::>ori<>pell "" ....~ parket en

rnmlSd>e ..."",edenk.onelingen,. SIf1II!n 4.000 m> FSC

gece<1JfOCleetd CUI1IIru. Ter bonIdruU"'Il vIAde~·

Ileer.tond hout v....1het begIn _I. DoeIbewusl is het

g.olge.,., met de ~lneslIgen e' soms nog in, en

oobehal\deld, zod~1 hel mooi smoezelig vlekt en _grij'"

Binnen ligg.n d. d.l.n (,. • 67 mm) W~k uneen. Buiten

,peelt ahijd het llipg....~,.. Co·~rchilect Goo...m bedaehl

een inf\Oll~lieYe fusie tu,~ hout en _zinkt ,t.len """

rooster.(~ ..men,tel ViO d'.....• en ""III~ v~n 60 en

40 mm hoog).~••tNj d••1id<! twj de rooster. om en

plulSte de ,fgeronde CUm..u delen (:19 x 9$ mm) tuSl<!ft

<iedrugsll\lltR en bevesllgde ... mellukker. _dekt ....

dewk.-. Deopgeruwdedr~ 4 mm breed,

ssebft nu 1 mm l>ooofen hes hou! "" _ de beoo9do:
'1I0efhe0d.1I ~jkt, RUn iets botel' _ hes loopcomfort.

De ruImtes tussen.trip5.., hou!-..en hel_er ,I,..."r

"ten geenw~ en .fv.1 door. Goos~: 'Voordelen zijn de

_w...loolblre e.ploiutlek05ten, <!ft ebt <ie elementen

ullneembN. "" du, gemakkelijk Ie ~ngen zijn.'

Grote bunker Om .koestische 'edenen l1un en liggen

~l1e "'~nden en vloeren van hel gebouw conll'uclief lol

v~n e1k.o..: geluid mag de con<:erlul<!fl niOl bint>et\

dringen, noxh ,,1fId... nu. bulletI. Alle vloer"" in het

qebouwI'Ioge pI••IIo-IIog.am zi", ""rom dubbel uil

~ in .tul etI gew<tpenc:f beton, mel ",bber1 ertuSl<!ft

<!ft 1IeItI"WOl.n _dereoporulmg. Bij de t-.:o cooc<!l1

uien is her: ponope ..... de doos·in-<\oolalnllru<t

gen,nteerd. Doe.... her:M~ is eogenloik een

gfOllt bunl:er >IlIn J5 cm dilr.l>olon mei 'los'~ de

<!I9<!f'~jkeGrole Zul in .ta" (115 .toeIen). Het 8imhuis

(]oo pl.Iatlltft) ken1 een 5lalen v~kwerkconstructie met
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Aldus i, het nieuwe muziekgebouw een tO<lnbeeld v.n

on.erzettelijke wil,kracht en onverbiddelijke '>Choonheid:

eendr>cht m.akt nu muziek, •

Constructeur/

projectmanagement/

direC1.evoering A8T bv

Ontwerp; l' Nielsen Àrhu. Denemarken; Kim Herforth

Nielsen, Torben I2lsterga"d; Palle Hol$1ing

Co-architect ABT bv; Carl-Peter Goossen, Paul Klunder

Interieur 8imhuis, DeVries 80umaArchitecten Bosch en Duin

Aannemer: BAM Utilileil<t>ouw BV, regio Noord-West

Amsterdam

Jazzkleur zwart Het .mfitheater van het B,mhu'$

(10"'5.6,5 m), met het ca/émeeontworpen door

architect Christl.n Boumo, toom wat Ingetogener, en

harder. Oe geluid,etsen waren ,im;>eler: de nagalmtijd

moe" wdroog mogehjkzijn (0,5 ,econde), De wanden

zijn 0l'!lebouwd un gipsplaat, !solane en relief-MDF, de

och'erwand endedubbele t..tsdeuren zijn bekleed met

jute, ililes in dejaukleur zWilrt; dedemontilbelestalen

stoelen hebben roodleren zi"ingen. De podiumwand is

één grO<lt r..m viln dubbelglas, voor een beter gelu,d

evenlueel te ,Iu.ten met gordijnen. HettO<lnt de oude "ad,

wat zeker '$ avond, het mUlOekgenot inten'i"....r!. Het

zwarle,geperforeerdeMOF v.n de ..al i,geweng in de

coféwanden doorgezet. hetcumaru parket In omgekeerde

nchting vanul! het café; op het pod'um ligt eveneen,

ker"ing. De ~r, met pono..mo over het I), isin koel zink,

net als de kauiI om de hoek,

o
o,

Piet Heinkade t-l, Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Peutz &- Associés 8V Zoetermeer jMook

Conijn ParketAlkmnr

Verwol Proiektaft>ouw BV 5panbroek

BV Las-Pers RO<Isterf.briek 0"

Nijboer Interieur &- Design Marienheem i.s.m.

Oe Gra.f Timmerbedrijf &- Inteneurbouw Ra.lte

'5,850m'

Mei 2001 - april J005 (orening; '5 juni 10(5)

€l7miljoen (incl. techniek, exd. BTW)

Locatie

Akoestiek;

Cum.ru {binnen}

Cumaru (buiten)'

Persroo.ters

Esdoorn, MOF

Opdrachtgever:

Bruto oppervlakte;

Bouw;>eriode;

Bouwkosten;

Zes miljoeJl kleureJl Oe wanden beslaan uit ,andwich

panelen van i,omet.al gevuld met steenwol. gip.pla" en

30 mm dik steenga., tu"en glad en kOlfel'g in. Hierop ziin

horizonlOle e,doorn balkies t>eue.tigd (lJ • 40 mm),

waarbij de tussenruimtes gelden ilis perforaties, vanuit de

gedachte dat50% van het geluid moet worden terugge'

kaatSI en 50% ....rltrooid, wat tezamen een warme klank

geeft. Op wmmige pl..t",n zilten wat grotere panelen

van esdoorngefineerd MOF; ook de toegangsdeuren,

zijbalkon, en ><hterbalkon zijn hiermee uitgerust. Als

cant,." zijn de balkjes op de ochterwand ...."icoal ..n

gebr><ht. Het e,doorn iseenmnlgelakl, omdiltW""m..1

een te hard geluid zou ge....n,

Oe demontabele stoelen, bekleed met rode stof, zijn viln

beukentfiple., de leuningen viln beuken. De onderzijdes

van de ziningen hebben Iilngwerpige inflezingen. Moch

ten ze onbezet blij....n en dus omhoogSl••n, dan weer

kaa"en en .... rmooien ze al, de wanden,

daortu"en, voor voldoende ma"a, J5 cm dik kalkzand

'teen, De binnendoo" via taat,deuren in o;>en verbinding

met het hoger gelegen <ilfé, best.ilt u.t gip., iwl.nemilte

riilillen MOF. De stillen daken hebben eengevuldedikle

die vlieg'u,glawaai bune",lui'.

Magnifiek belijnd Vooral de Grote zaar mOlO>t multi

/unctioneel zijn, al, ruimte voor moderne, niet-wester",

en oude muziek, dan., ballet, muziektheater en gelu,d,

kun". Oe ..at een '>Choenendoo, van la ,JO, J4 m, toont

innem en i, door de magnt/'ek bel'Jnde, I'chtkleurige hout

weelde in wanden, vloer en "oelen een wnr ogen/es"jn.

Hij kan wonderlijk krim;>en en uitdijen en is W unpasbaar

..n de ver'>Chillende soonen muziek. In het pla/ond zilten

drie for", akoesti'>Che p.nelen die 8 m omhoog en omlaag

kunnen. Oe zaalordening loopt tral'$9'ewijs op, maar is

vlak al, een dansvloer te maken door de vloereomp'rli

menten metwer....lkolommen maxima.I',Jo m opa/ neer

te vijzelen. Oe .ch'e,wand kan omhoog en de ,'jcouh"en

kunnen open en dicht. Aldus is een nagalmtijd vin ',5 tO'

1,5 seconden bewerkstelligd; met gordijnen i, een d'oger

geluid te re,liseren De eerste klinkende resultaten zijn

veelbelovend

Geheel bijdet,jd, zitten achter de balkje, '00,000 LED

lampje" wurmee zes miljoen kleuren te genereren zijn

voor een virtuele muziekbelelfing, Op de vloer ligt de

sciencefiction houtsoot1 keruing: ilit je er de spijkers na de

laalSte voorslelling uiurekt, sluiten de gUtjes zich milgisch.

HANS DE GROOT


