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Een levend
gebouw moet
niet spic en span
Poppodium De Neushoorn in Leeuwarden moest

direct vertrouwd en laagdrempelig aanvoelen. Een

onopgesmukte mix van oud- en nieuwbouw, waar de

gebruikers gretig bezit van moeten kunnen nemen.

Ria Kraa Marchje Andringa

en ,,Aanvankelijk was
het de opdrachtgever nog
niet duidelijk of het één of
twee gebouwen zouden wor-
den”, zegt Chris de Weijer,
architect-directeur van DP6
architectuurstudio. ,,Wij
hebben meteen gezegd: maak
er één gebouw van, dat is
logistiek veel handiger.” Het
Delftse bureau besefte dat het
zich wel een puzzel op de
hals haalde. ,,We hebben het
onszelf moeilijk gemaakt om
die oude panden en de sfeer
van de steegjes te willen
behouden.” Maar dat was een
kernpunt voor DP6. ,,Dit
moest echt een laagdrempe-
lig gebouw worden. Daarom
hebben we dat grote oude
pand laten staan.” De nieuwe
gevel heeft veel glas en cor-
tenstaal: ongepolijst en open,
net zoals de sfeer in het oude
gebiedje: je ziet precies wat
het is, onopgesmukt.

De gevels van de drie oude
panden aan het Groot Scha-
vernek hebben een iets felle-
re kleur gekregen dan ze
hadden. Erachter zijn de
bovenste contouren van de
zaalruimte te zien. Er wordt
bij tijd en wijle veel geluid
gemaakt maar zowel de grote
als de kleine zaal is een doos
in een doos: dat levert dus
geen geluidsoverlast op. Deze
dichte ruimten zijn achter in
het gebouw geplaatst zodat
de voorbijganger goed naar
binnen kan kijken en de
levendigheid in het gebouw
ziet. ,,Omdat het gebouw ook
dienst doet als school, is het
de hele dag in gebruik en
staat het niet zoals veel pop-
podia overdag troosteloos stil
te zijn. Die dynamiek wilden
we goed laten zien, en daar-
om zijn de gevels zo transpa-
rant mogelijk gehouden.”

Van de muren die ge-
sloopt zijn, is een deel van de
stenen hergebruikt in de
nieuwe gevels. ,,Dat waren
zowel grote als kleine stenen,
dus netjes metselen was
onmogelijk, daarom hebben
we het expres heel ruw laten
doen. Dat was lastig voor de
metselaar, het heeft ze wel
een paar proefmuurtjes ge-
kost voor ze de swing te
pakken hadden.”
Behalve de oude stenen is ook
de oude stegenstructuur
terug te zien: dwars door de
foyer loopt een bakstenen
strook over de vloer: dat is de
route van de oude Molen-
steeg. Verder is het gebouw
expres een beetje onaf gela-
ten. ,,We wilden dat de ge-
bruikers geprikkeld worden
om veel toe te voegen en te
veranderen, het moet een
levend gebouw zijn. En dat
begint al aardig op gang te
komen.”


