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Neushoorn is poppodium-en-school-in-één en 

daarmee uniek in de wereld. ’s Avonds zijn er 

optredens en oefenen ballet- en breakdance-

groepen in het gebouw, overdag is het gebouw het 

domein van 450 studenten van D’Drive, de creatieve 

opleidingen van het Friesland College en is er een 

(lunch)café aan de gevel. Het gebouw geeft in vorm 

en materialisering uitdrukking aan de dynamiek 

van deze functies. Bijzondere details in het gebouw 

zijn overblijfselen van gesloopte panden en stuk-

ken graffiti uit hergebruikte baksteen muren. Het 

ontwerp gaat uit van de oorspronkelijke kleinscha-

lige stedenbouwkundige morfologie met kleine 

hoekverdraaiingen en stegen. Architect Chris de 

Weijer: “Het was een flinke puzzel maar we wilden 

graag de oude panden en de sfeer van de bestaan-

de stegen behouden èn er iets nieuws mee doen.” 

Een deel van het pand Ruiterskwartier 41 is blijven 

staan en maakt deel uit van het hoofdgebouw. Door 

het hoofdgebouw compact te ontwerpen is aan de 

achterzijde van het gebouw ruimte ontstaan om 

het historische Haniahof een voorplein te geven en 

publieke buitenruimte te creëren.”

DYNAMISCH ONTWERP
De opzet van Neushoorn voorziet in grootschalige 

zalen en kleinschalige ruimten, met twee podia, 

een café, oefen- en culturele productieruimten en 

ruimten voor workshops plus onderwijsruimten voor 

D’Drive, school voor creatieve opleidingen van het 

Friesland College. Het hoofdgebouw is grotendeels 

behouden en biedt op de begane grond plek aan de 

gedeelde hoofdentree met foyer en garderobe. De 

trap bij de entree leidt naar de onderwijsruimten 

van D’Drive en kantoorruimtes van Neushoorn en 

een glazen dak dat daglicht tot diep in het gebouw 

brengt. Gekoppeld aan de bestaande bebouwing is 

nieuwbouw gerealiseerd waartussen als het ware een 

Neushoorn in Leeuwarden is poppodium-en-school-in-één. DP6 architectuurstudio ontwierp  
samen met 3TO een gebouw dat tegen een stootje kan en uitdaagt tot creativiteit. Eind november 
won Neushoorn de Vredeman de Vries Prijs voor architectuur in Friesland.
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herbestemming en hergebruik. Voor de gemeen-

te Leeuwarden was het belangrijk dat het gebouw 

zich zou voegen naar de structuur van de stad. Een 

open, transparant gebouw, dat respect toont naar de 

bestaande omgeving. Ook DP6 architectuurstudio 

wilde aansluiten bij de morfologie van het gebied 

zo veel mogelijk van de bestaande sfeer intact laten. 

Het inpassen van al bestaande elementen, zoals de 

voormalige discotheek RockIT aan het Ruiterskwar-

tier en drie karakteristieke pandjes om de hoek aan 

het Groot Schavernek, door DP6 droeg in belangrijke 

mate bij aan het enthousiasme van zowel de ge-

meente, de gebruikers, omwonenden als minister Jet 

Bussemaker die het gebouw opende: “Dit is een heel 

mooi centrum waar een prettige chaos heerst en waar 

heel veel muziek gemaakt wordt. En wat ik erg bijzon-

der vind, is dat het ook nog een school is.” Artiesten, 

concertbezoekers en studenten zijn positief over 

het nieuwe poppodium. Neushoorn-baas Jan Pier 

Brands: “Het ontwerp is een beetje ruig en dat werkt 

ontzettend goed. Elke avond is een feestje en ook 

overdag zit er superveel energie in het gebouw.” 

      Meer informatie over DP6 architectuurstudio: www.dp6.nl. 

Meer over 3TO architecten: www.3TO.nl. 

‘Nieuwe Steeg’ is geïntroduceerd die beide verbindt. 

Door deze tussenzone met foyer en studielandschap 

wordt een goede ruimtelijke en functionele koppeling 

gemaakt en zijn de looplijnen naar zalen, studio’s, 

kleedruimten, onderwijsruimten en kantoren kort. 

Projectleider Kerstin Tresselt (DP6 architectuur-

studio): “Poppodium en school lopen zo echt in 

elkaar over”. De concertzalen zijn midden in het 

gebouw geplaatst zodat de gevels transparant blijven 

en de voorbijganger goed naar binnen kan kijken en 

de levendigheid in het gebouw ziet. Chris: “Bijzon-

der aan dit poppodium is dat het ook overdag wordt 

gebruikt. Deze dynamiek wilden we goed laten zien. 

Aan de gevel bevindt zich daarom op de begane 

grond het popcafé en op de eerste verdieping een 

dans- en dramalokaal als glazen box”. 

AKOESTIEK
Een poppodium staat of valt met een goede akoes-

tiek. Het oor is het belangrijkste zintuig van de 

poppodiumgebruiker. De verschillende geluidspro-

ducerende functies van het gebouw zijn daarom 

ontworpen als vrijstaande ‘dozen’ om te zorgen voor 

een optimale geluidsisolatie. Akoestiek heeft ook een 

grote rol gespeeld bij de keuze voor de wanden. Zo is 

de schuine wand als thema in het gebouw opgeno-

men en de muur bij de grote trap is tegelijkertijd een 

speciaal door DP6 ontworpen akoestisch paneel. 

STRUCTUUR VAN DE STAD
Opdrachtgever van Neushoorn is de gemeente 

Leeuwarden die na een openbare Europese selectie 

de opdracht aan DP6 en 3TO gunde. Opdrachtgever 

en architect vonden elkaar in een gedeelde visie op 

ONTWERP EN INRICHTING

Neushoorn is poppodium-en-school-in-één. Verschillende creatieve opleidingen van D’Drive zoals 

Artiest, Film, Podiumtechniek en Eventmanagement zijn in het gebouw gehuisvest en verzorgen daar 

hun onderwijs. Daarnaast kunnen toekomstige eventmanagers, podium- en evenemententechnici, 

horecamanagers, zakelijke dienstverleners en facilitair medewerkers bij Neushoorn hun mbo-opleiding 

volgens de praktijkroute volgen. Daarin leren zij het vak vanaf dag 1, onder meer begeleid door een 

zogenaamde ‘leermeester’, een medewerker van het poppodium. Het poppodium Neushoorn en D’Drive 

gebruiken het gebouw vanuit het principe ‘Shared Space’. Zij delen ideeën en werken intensief samen 

bij de vele activiteiten die er plaatsvinden. Margriet van Zonneveld, directeur D’Drive bij het Friesland 

College: “Voor ons is de praktijk het startpunt van het leerproces en met dit unieke concept hebben we 

daar volop de gelegenheid toe”.
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