
Projectgegevens

Project:
Renovatie

Architect renovatie:
Greiner Van Goor Architecten B.V. Amsterdam

Opdrachtgever:
Hillen & Roosen B.V. Amsterdam

Uitvoering:
MAT Afbouw B.V. Zaltbommel

Ploeggrootte:
gemiddeld 20 tot 40 man

Start project:
maart 2004

Oplevering:
november 2004

Productie en realisatie: EMEL producties Sprang-Capelle i.s.m. Nika grafische vormgeving, Vught
Fotografie: Van Passel fotografie en MAT Afbouw B.V.

MAT Afbouw B.V.
Postbus 2035

5300 CA Zaltbommel

Telefoon (0418) 58 70 70

Fax (0418) 58 70 60

email info@mat.jajo.com

www.matafbouw.nl

Een race tegen de klok

Voordat op 15 november Theater Carré officieel werd her-

opend is er achter de schermen door de mensen van MAT

Afbouw BV een topprestatie neergezet. Een planning kan

nog zo goed zijn, onvoorziene omstandigheden kunnen

voor een danige verstoring zorgen. En op zo’n moment is

het een geruststelling te weten dat je werkt met een

gerenommeerd bedrijf dat zijn sporen al ruimschoots

verdiend heeft.

Door tegenslagen bij de hoofdaannemer stagneerden de

afbouwwerkzaamheden van MAT natuurlijk ook. Om de

verloren tijd in te halen werd besloten tijdens de bouw-

vakvakantie door te werken met een ochtend- en een

avondploeg, zelfs in de weekenden. In de periode vóór de

opening werd er 7 dagen per week, 24 uur per dag

gewerkt. Het zal duidelijk zijn dat een goede afstemming

op de andere bouwdisciplines en een goede logistiek van

cruciaal belang waren.

De renovatie heeft 10 maanden geduurd. In totaal is er

18.000 m2 gipsplaat, 27.000 m1 staal en 2.300 m2 isolatie

verwerkt. Er zijn voornamelijk metalstud wanden en pla-

mat plafonds geplaatst. Alleen in de benedenfoyer is om

akoestische reden het rigitone gaatjesplafond aange-

bracht.

Door het hele gebouw zie je het vakmanschap van MAT

terug: de ronde wanden onder het trappenhuis, ronde

wanden die overlopen in de schuine wanden van de tri-

bune, ronde wanden met deuren naar de foyer en de bal-

kons maar ook het plafond in de hal waar talrijke spotjes

in verwerkt zijn. Bijzondere en niet altijd makkelijke uit-

voeringen waar MAT Afbouw B.V. zo om bekend staat.

‘Projecties’ is een periodieke uitgave van
MAT Afbouw B.V. om geïnteresseerden in
woord en beeld te informeren over bij-
zondere of anderszins interessante pro-
jecten waarbij de afbouw werd uitgevoerd
door MAT Afbouw B.V.
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De rigoureuze renovatie van Theater Carré was geen

overbodige luxe. Veiligheid en arbeidsomstandigheden

waren toe aan verbetering en er moest hoognodig iets

worden gedaan aan de bacteriologische aantasting

van de houten palen onder het gebouw. De nieuwe

fundering is een feit en het hele gebouw staat nu op

een constructie van staal en beton.

Veel van de renovatiewerkzaamheden hebben zich

hoog boven het toneel afgespeeld. In de kap van het

gebouw zijn nieuwe stalen spanten geplaatst die het

zaalplafond en de rollenzolder dragen. De oude draag-

constructie van Carré is intact gebleven en daarop

rust nu uitsluitend het dak. Het plafond boven de piste

en het logedeel van de zaal is verhoogd. Het nieuwe

klimaatbeheersingssysteem is volledig in het plafond

weggewerkt. De nieuwe foyer in de nok biedt plaats

aan 200 mensen en geeft een fraai uitzicht op de

Amstel en de binnenstad. De pistevloer is hydraulisch

en kan in drie standen worden gezet. Olifanten kun-

nen er zonder probleem op lopen. Alleen de circus-

vloer kan al 2000 kilo per vierkante meter aan.

De voorgevel en de buitenmuren zijn blijven staan,

verder zijn alle ruimten onder handen genomen. Nu is

daar niets meer van te zien want uiteindelijk is het

geheel weer teruggebracht in nagenoeg de oorspron-

kelijke vorm van vóór de renovatie.

Op 15 november 2004 werd Koninklijk Theater Carré in Amster-

dam officieel heropend door Koningin Beatrix. Na een renovatie

van 10 maanden is Carré een theater geworden met veel facili-

teiten en innovatieve technieken. Een modern theater waarbij de

oude vorm en het historische karakter van de 19e eeuw

bewaard zijn gebleven.

Met een piste van circa 12 meter doorsnee, neemt Carré een

unieke positie in ten opzichte van andere grote theatergebou-

wen in de wereld. Dankzij deze grote ronde vloerpiste, die in

diverse standen kan worden gezet, kan Carré niet alleen de

jaarlijkse grote circusproducties laten zien, maar is er ook extra

ruimte voor bijzondere toneel-, dans- en operavoorstellingen.

Theater Carré is in 1887 gebouwd door Oscar Carré,

de toenmalige ‘pater familias’ van het Frans/Duitse

geslacht van hogeschoolruiters en pistekunstenaars.

Een sprookjesachtig gebouw dat toen nog verlicht

werd door gaslampen. In principe werd het gebouw

alleen in de winter gebruikt als basis voor het winter-

circus. Later kwamen de variétégezelschappen, revues

met onder andere Lou Bandy en Snip & Snap, danse-

ressen van de Folies Bergères, ijsrevues, musicals

als Porgy and Bess en My Fair Lady. Toen Toon Her-

mans zijn eerste one man show gaf was dat een nieu-

we impuls voor het bestaansrecht van het theater.

Vele artiesten zouden volgen, van Freek de Jonge tot

André van Duin. Ter gelegenheid van het 100-jarig

bestaan kreeg Carré in 1987 het predikaat ‘koninklijk’.

En na de eerste grote verbouwing in 1992 was Carré

voorgoed veranderd van een circus met een kleine

theateraccommodatie in een groot theater met circus-

accommodatie. Altijd heeft het behoud van de eigen,

historische sfeer vooropgestaan. Bij de huidige reno-

vatie zijn op de balustrades zelfs schilderingen

gevonden uit de 19e eeuw. Ze zijn gerestaureerd en

prijken nu op de karakteristieke rode wanden net als

weleer.

een van de meest bijzondere
theaters van Nederland

KON INKL I JK THEATER CARRÉ
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