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Rond en gebogen
Het centrum van Spijkenisse wordt ingrijpend 
vernieuwd. ‘Het Dorp’, zoals de inwoners het nog 
steeds noemen, heeft er woningen, winkels, par-
keergarages en een aantal publieke gebouwen 
bij gekregen. Tot die laatste categorie behoort 
Theater De Stoep, dat op 9 oktober officieel werd 
geopend. Aan die feestelijke gelegenheid ging 
een bouwperiode van een maand of twintig 
vooraf. Daarvan heeft Accompli A�ouw er zo’n 
negen nodig gehad om het nieuwe theaterge-
bouw te voorzien van wanden en plafonds. Maar 
een jaar voordat de eerste plaat werd gemon-
teerd was het bedrijf uit Zuidland al begonnen 
met de voorbereiding van het werk, samen met 
bouwbedrijf Vorm uit Papendrecht. Dat moest 
wel vanwege de complexiteit van het werk. Dat 
De Stoep het nodige zou gaan vragen van het af-

bouwbedrijf was op zich geen verrassing, gezien 
de architect van het gebouw. Het Amsterdamse 
UN Studio ontwierp eerder al het spectaculaire 
Agora theater in Lelystad. Maar waar het daar 
vooral om indrukwekkende facetvormen ging, 
waren het in Spijkenisse juist ronde en gebogen 
vormen die voor hoofdbrekens zorgde.

Aparte snijlijnen
Theater De Stoep heeft twee zalen, een grote 
die plek biedt aan 650 mensen en een kleine 
waar 200 mensen in kunnen. Beide zalen hebben 
bijzondere vormen. “De wanden bestaan uit 
horizontaal gebogen vlakken en verticaal gebo-
gen vlakken; dat levert een aantal heel aparte 
snijlijnen op”, aldus Wim le Comte, directeur van 
Accompli A�ouw. “Zeker bij de grote zaal, daar 
komt er nog eens een bolling bij die bovenin te-

Dat levert een aantal 
heel aparte snijlijnen op
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rugloopt zodat het een soort S-vorm wordt.” UN 
Studios had in het ontwerp wel de vormen ge-
tekend, maar niet hoe die gerealiseerd moesten 
worden. Daarom heeft Accompli A�ouw samen 
met Vorm Bouw naar een oplossing gekeken. 

Oplossingen zoeken
In eerste instantie zouden de wanden in MDF 
worden uitgevoerd. Bouwer en a�ouwer waren 
het er al snel over eens dat het nagenoeg niet te 
doen zou zijn om daar iets moois van te ma-
ken. Gips zou een veel gelijkmatiger oppervlak 
opleveren om af te werken. Vervolgens was er de 
vraag hoe dat gips gemonteerd moest worden; 
met metalstud konden die vormen namelijk 
niet worden gemaakt. Daarvoor is een hulpcon-
structie van staal bedacht; gebogen kolommen 
met daartussen liggers. Het volgende probleem 

dat moest worden opgelost was dat er ook nog 
moest worden voldaan aan een aantal specifieke 
eisen op het gebied van brandwering, geluidsiso-
latie en akoestiek. Van de gebruikelijke doos-
in-doos constructie kon geen sprake zijn en ook 
niet van een zware constructie die met massa 
voor geluidsisolatie kon zorgen. “We hebben een 
akoestisch ontkoppelde geluidwerende schijf 
gemaakt met behulp van het Technostar systeem 
van Isover”, zegt bedrijfsleider Jasper Kalis. “Daar-
mee konden we benodigde isolatie realiseren.” 

Spannende eerste kennismaking
Accompli A�ouw had nog niet eerder met het 
Technostar systeem gewerkt. Deze eerste keer 
was direct een uitdaging. Jasper Kalis licht dat 
toe: “Het is een soort stalen binnendoos, bestaand 
uit elementen die je opvult met isolatiemateriaal.  

In de gebogen  

buitenwand van de 

kleine zaal zijn de 

toegang tot de zaal, 

de toiletten en de 

garderobe verwerkt.

Ronde en bolle wan-

den, een gebogen pla-

fond; het levert een 

prachtig lijnenspel op, 

en hoofdbrekens voor 

a�ouwer Accomplie.
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Normaal bouw je hem rechtstandig op zodat 
de wand door de druk van bovenaf zijn stabili-
teit krijgt. Hier moesten we hem echter schuin, 
rechtstandig en hellend bouwen. Er waren wat 
berekeningen en aanpassingen nodig om dat te 
kunnen realiseren.” Zo heeft Accompli speciale 
bevestigingsbeugels laten ontwikkelen om het 
systeem op de gebogen stalen hulpconstructie 
te kunnen monteren. Op die beugels zijn rubber 
strips zijn aangebracht. Dat voorkomt dat de U-
profielen die vervolgens zijn gemonteerd en waar 
het Technostar systeem tegenaan is bevestigd, 
contact maken met de constructie. 

Verschillende eisen
Nadat de bak was opgevuld met isolatiemateri-
aal, is hij afgedekt met drie lagen gipsplaat. 
Wim le Comte: “In het bestek stond twee lagen 
Rigidur. Omdat de stootvastheid van die plaat 
hier niet nodig was, hebben we gekozen voor drie 
lagen gipskarton. Dat verwerkt makkelijker, je 

kunt er strakker mee bouwen en je haalt nog een 
hogere geluidwerendheid ook.” De brandwerend-
heid van de binnenwand is 120 minuten. 
Aan de buitenwand van de grote zaal werden an-
dere eisen gesteld. Daar was minder geluidsisola-
tie nodig en de brandwerendheid moest daar 90 
minuten bedragen. Dat is gerealiseerd met een 
dubbele laag RF-platen.

Doos-in-doos
De kleine zaal bestaat uit een betonnen casco 
waarin een stalen constructie is geplaatst, los van 
het beton. In die stalen doos heeft Accompli een 
metalstud plafond en metalstud wanden aange-
bracht. Waar het beton geraakt zou worden, zijn 
Ivi profielen gebruikt om het frame akoestisch 
ontkoppeld te houden. Het plafond is afgevuld 
met een dikke laag isolatiemateriaal en dicht-
gezet met 3 lagen gipskartonplaat. Ook in de 
wanden zit een heleboel isolatiemateriaal, zo’n 
20 tot 30 cm. “Het is een poptheater, buiten de 

De binnenkant van 

de grote zaal ver-

raadt niets van de 

bijzondere vormen die 

ze aan de buitenkant 

heeft.

We hadden een plaatje dat we 
konden ronddraaien, meer niet
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zaal mag je geen last hebben van wat er binnen 
gebeurt”, legt Wim le Comte uit. De wanden zijn 
eveneens dichtgezet met drie lagen gipskarton-
plaat. Wel is van de bovenste laag gipskarton 
bij de in- en uitschui�are tribune een strook 
vervangen door Rigidur platen. Diezelfde stoot- 
en krasvaste vezelplaat heeft Accompli gebruikt 
voor de diverse klankkaatsers die op de wand 
zijn aangebracht. Nog een akoestische oplossing 
zijn de in de wand verzonken absorptiepanelen, 
gemaakt met Heraklith houtwolplaten.

Ingewikkeld plafond
De boeiende buitenwanden van de twee the-
aterzalen worden met elkaar verbonden door 
een aantal plafonds. Omdat de ruimte tussen de 
zalen als foyer dienst doet, zijn er akoestische 
plafonds toegepast, het naadloze Sto Silent. Voor 
het plafond dat in een soort kelkvorm naar de 
nok toeloopt zijn de speciale Robust Alu panelen 
gebruikt. Daar is namelijk een gebogen con-
structie mee te maken, in tegenstelling tot de 
reguliere StoSilent panelen die elders in de foyer 
zijn toegepast. 
Het hoge plafond tussen de twee zalen leverde 
Accompli behoorlijk wat hoofdbrekens op. Het 
moest aansluiten op de ronde wanden van zowel 
de grote als de kleine zaal dus het moest verschil-
lende rondingen krijgen. En ook de verbindende 
lijn tussen de wanden van de twee zalen moest 
rond lopen. Maatvoering voor de krommingen in 
het plafond was er niet, ook al was er een BIM-
model. “We hadden een plaatje dat we konden 
ronddraaien, maar meer ook niet”, zegt Jasper 
Kalis. “En omdat de wanden er nog niet waren 
toen het plafond werd gemaakt, hebben we  min 
of meer in het luchtledige gewerkt om het idee 
van de architect te kunnen maken.”

Klankkaatsers op de 

wanden van de kleine 

zaal. Gemaakt van de 

stevige Rigidurplaat 

dus bestand tegen 

een stootje.

Scala aan werkzaamheden
Naast de wanden van de twee zalen en de 
plafonds maakte Accompli A�ouw nog meer 
fraai zichtwerk in de foyer; een grote trap en een 
balustrade. Verder is er erg veel werk gaan zitten 
in zaken die de bezoeker nooit te zien zal krijgen. 
Hoog in het gebouw een 90 minuten brandwe-
rende Glasrocwand tussen de technische ruimte 
en de toneeltoren bijvoorbeeld. Het brandwerend 
inpakken van delen van de staalconstructie. De 
montage van een flinke hoeveelheid Armstrong 
Alpina systeemplafonds in de gangen,  
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de kantoren, de kleedkamers. Een slim alternatief 
voor een suskast in de lierkamer zodat het geluid 
van het ophijsen en laten zaken van decorstuk-
ken goed gedempt wordt. Geluidsabsorberende 
voorzieningen in de toneeltoren, onder meer met 
behulp van het trillingvrij gemonteerde Techno-
star systeem. Een zowel thermische als geluids-
absorberende schil in de expeditieruimte zodat 
omwonenden geen hinder ondervinden van het 
laden en lossen van vrachtwagens. En nog veel 
meer. 

Advies van de leveranciers
Gezien de hoeveelheid werk en de complexiteit 
ervan is het verbluffend dat er maar weinig  
opleverpunten waren. Deels zit hem dat in de 
kwaliteit van het montagewerk en de begelei-
ding door leveranciers. “We zijn Gyproc Profes-
sional en hebben hier voornamelijk met Gyproc 

producten gewerkt”, zegt Wim le Comte. “Omdat 
er hier eisen aan de wanden werden gesteld 
die je niet in een boekje vindt, hebben we alles 
vooraf overlegd met Gyproc. Datzelfde geldt voor 
het StoSilent plafond, daar hebben we uitvoerig 
over gesproken met Sto Isoned.”
Belangrijker nog is echter de voorbereiding 
geweest, en de samenwerking op de bouw. “Alle 
akoestische oplossingen bijvoorbeeld hebben 
we in samenspraak gedaan met adviesbureau 
Scena”, zegt Wim le Comte. “Zij gaven de kaders 
en vervolgens konden wij het invullen met onze 
kennis over materialen. Dat werkte heel comple-
mentair.” 

Samenwerken loont
Ook heeft Accompli veel overleg gevoerd met In-
genieursbureau IOB uit Hellevoetsluis dat samen 
met aannemer Vorm Bouw het ontwerp van  

Met metalstud konden die 
vormen niet worden gemaakt

De toneeltoren is 

voorzien van een 

enorme hoeveelheid 

geluidsabsorberend 

materiaal; je kunt 

er geen speld horen 

vallen.
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Niet alles in theater De 

Stoep is rond en gebogen.

Eisen die je 
niet in een 
boekje vindt
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Theater de Stoep
Opdrachtgever: Gemeente Spijkenisse
Architect: UN Studio, Amsterdam
Engineering: Ingenieursbureau IOB, Hellevoetsluis
Aannemer: Vorm Bouw B.V., Papendrecht
Plafond- en wandmontage: Accompli A�ouw BV, 
Zuidland
Leveranciers: Sto Isoned, Tiel; Saint-Gobain Gyproc, 
Vianen; Saint-Gobain Isover, Vianen; Armstrong, Breda 
Vloeren: Vandevloeren, Schiedam

UNStudio tot in detail uitwerkte en er een 
BIM-model van maakte. Het a�ouwbedrijf uit 
Zuidland is daar zelfs bij betrokken geweest, 
bijvoorbeeld bij het bedenken van de stalen-
hulpconstructie voor de wanden van de grote 
zaal. “Dat deden we in een vroegtijdig stadium, 
al voordat we de opdracht hadden. Daar zit het 
risico in dat je het werk niet krijgt en iemand an-
ders met jouw plan aan de slag gaat. Maar het is 
hoe we werken. Om te laten zien wat we kunnen, 
om goed in beeld te komen”, zegt Jasper Kalis. 

Ook buiten de zalen van 

Theater de Stoep zijn prachtige 

schouwspelen te zien.

“We kijken ook verder dan ons eigen werk alleen”, 
vul Wim le Comte aan. “We willen er samen voor 
zorgen dat de integrale kostprijs beheersbaar 
blijft, liefst daalt. Dat kan want doordat de bouw 
meestal bestaat uit losse eilandjes, heb je altijd 
veel faalkosten. Onbegrijpelijk eigenlijk want 
je schiet er niet zoveel mee op als iedereen zijn 
eigen plan trekt. Als je gezamenlijk vroegtijdig 
om de tafel gaat zitten, dan kun je beter bouwen 
voor een lagere kostprijs. Dan verdien je allemaal 
nog wat.” 

We kijken ook 
verder dan ons 
eigen werk alleen
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