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Een theater van formaat bouwen doe je zó
REPORTAGE

In hoog tempo wordt in Emmen gewerkt aan het nieuwe,
nog één dag naamloze, theater. Zaterdag kunnen inwoners
een kijkje nemen op de bouw. Deze krant deed het alvast.

GERT MEIJER

EMMEN Regelmatige bezoekers van
het nieuwe Raadhuisplein kunnen
er niet omheen: de bouw van het al
even nieuwe theater in Emmen gaat
als een speer.

Glas erin, dak erop, gevelplaten
geplaatst – bij ieder bezoek aan het
plein is er wat nieuws. En dat is al-
leen nog maar de buitenkant. Maar
binnen gaat het ook lekker, blijkt tij-
dens een rondleiding met project-
manager Mark Wieringa, directeur
van BCN Groep uit Drachten.

Zo’n twee dagen in de week is Wie-
ringa op de bouw aanwezig om na-
mens de gemeente Emmen contact
te onderhouden met de bouwers.
,,Dit is heel mooi om te doen’’, zegt
Wieringa. ,,Dit zijn van die eenmali-
ge projecten waar iedereen die eraan
meewerkt graag de schouders onder
zet.’’ Voor Wieringa is het een beetje
te vergelijken met een eerder pro-
ject: de verbouwing van het Drents
Museum in Assen waar hij in dezelf-
de hoedanigheid bij betrokken was.
,,En daar zijn we binnen de tijdsplan-
ning én binnen het budget gebleven,
dus dat gaat ons hier ook lukken’’,
zegt hij vastberaden.

Het nieuwe theater kost zo’n 49
miljoen euro, en dat is dan inclusief
de 9 miljoen voor de Wereld van de
Ontmoeting. Dat is het entreege-
bouw voor zowel theater als het toe-
komstige Wildlands. Daarboven ko-
men foyers en congresruimtes, met

De podiumvloer is
bijna drie keer zo
groot als de com-
plete grote zaal

heel veel glas en dus heel veel zicht
op, aan de ene kant, de nieuwe die-
rentuin en, aan de andere kant, het
sfeervolle nieuwe centrumplein.

Het eerste wat je opvalt (en vooral
verbaast) als je het Heilige der Heili-
gen binnentreedt: de podiumvloer is
bijna drie keer zo groot als de opper-
vlakte van de grote zaal. Niet het pu-
bliek heeft de ruimte, maar de ac-
teurs. Dat is overigens in elke fat-
soenlijke schouwburg met plek voor
monsterproducties zo. Wieringa: ,,In
de toneeltoren van 32 meter hoog is
in de rollenzolder veel ruimte voor
decors. Wat maandag nog in de lucht
hangt vanwege de ene voorstelling
komt dinsdag naar beneden voor
een andere voorstelling.’’

De toneelvloer heeft een opper-
vlakte van 860 vierkante meter, dat
is bijna twee keer zo groot als die in
De Muzeval. Dat was ook een eis van
de gemeente. Waar vroeger gezel-
schappen Emmen links lieten liggen
omdat er geen mogelijkheden waren
op het veel te kleine toneel, moet nu
zo’n beetje alles en iedereen de weg

naar Emmen kunnen vinden.
Sterker nog, Emmen heeft straks

de mogelijkheid om een lawaaiige
punkband te laten optreden tegelijk
met een klassiek ensemble, be-
zweert Wieringa. Tussen de grote
zaal (inclusief twee balkons plaats
voor 822 mensen) en de kleinere
vlakkevloerzaal ligt een niet voor pu-
bliek toegankelijke gang van zo’n 2
meter breed, die alle geluiden en tril-
lingen absorbeert.

In die kleine zaal is plek voor dui-
zend toeschouwers, mits ze allemaal
willen staan. Maar achterin de zaal is
een tribune als een pakketje van an-
derhalve meter breed verstopt.
Wordt die tribune ‘uitgepakt’, dan
kunnen er nog altijd driehonderd
mensen in.

Ook mooi: bijna de helft van het
geld dat in de bouw van het theater is
gestopt, vloeit terug naar de econo-
mie van de eigen regio. Wieringa re-
kent het even snel uit: ,,Er zit voor 13
tot 14 manjaren werk in van mensen
die én uit de regio komen én geen
baan hadden.’’

Het resultaat is een dynamisch ge-
bouw met een golvend dak dat welis-
waar niet helemaal de oorspronkelij-
ke ideeën van de wereldberoemde
architect Henning Larsen volgt,
maar wel mooi bij de dierentuin
past. Terwijl Wieringa het allemaal
laat zien straalt hij een trots uit die
de gemiddelde Emmenaar vreemd
is. Maar dat komt wel. Net als bij dat
nieuwe plein.

De getallen
Het hoogste punt van het theater is
32 meter en dat is net zo hoog als de
Grote Kerk even verderop. Maar voor
cijferfetisjisten hebben we nog wel
meer weetjes. Zo heeft het gebouw
een bruto vloeroppervlak van bijna 3
voetbalvelden en bestaat de construc-
tie van het door Dura Vermeer opge-
trokken gebouw uit 800.000 kilo
staal en 2300 kubieke meter beton

met daarin 210.000 kilo aan wape-
ning. In het theater ligt straks voor 35
kilometer aan voedingskabel en zelfs
60 kilometer aan zwakstroombekabe-
ling, dat is onder meer handig voor de
3000 led-armaturen in het theater.

Verder worden er 7 luchtbehande-
lingkasten opgenomen, 12 afzuigven-
tilators en 18 pompen die met z’n
allen in totaal 150.000 kubieke meter

lucht per uur kunnen verversen.
Elke dag komen er twintig vracht-

wagens met materiaal aan. Op dit
moment werkt de aannemer met
ongeveer 120 werknemers aan de
bouw. In de bouwvak, toen het hoog-
ste punt werd bereikt, waren dat er
maar 40, vandaar dat dinsdag het
feestje met pannenbier dunnetjes is
overgedaan.

Ideeënfestival nieuwe theater
De Vrienden van de Muzeval houden
woensdag 30 september een Ideeën-
festival rond het nieuwe theater. Voor
de bijeenkomst zijn diverse sprekers
uitgenodigd, onder wie directeur
Charles Droste van Schouwburg
Amphion in Doetinchem. Dat is een
van de weinige theaters in Nederland
die zichzelf bedruipen. Ook is er een
forum met onder anderen cultuurwet-

houder Bouke Durk Wilms (CDA) en
de nieuwe theaterdirecteur Jan Geert
Vierkant. Verder is een belangrijke rol
weggelegd voor bezoekers, die hun
ideeën voor het nieuwe theater kun-
nen aandragen. Het festival in De
Muzeval begint om 19.30 uur. Aan-
melden kan via info@vriendenvande-
muzeval.nl, onder vermelding van het
aantal personen.

De Opening van het seizoen in Emmen
Het theater opent zaterdag de deuren
tussen 13.00 en 17.00 uur. Om
14.00 uur wordt op het podium op
het Raadhuisplein de nieuwe naam
bekendgemaakt en de bedenker ervan
in het zonnetje gezet.

Maar er is meer. Dit weekend is ook
de start van het culturele seizoen en
die is, mede omdat Emmen culturele
gemeente van Drenthe is, grootser

van opzet dan ooit. Vrijdag en zater-
dag zijn er liefst 115 optredens in en
om het centrum.

Een paar mogelijke hoogtepunten?
Op vrijdag zijn dat het optreden van
Trio Giphart & Chabot (zonder Martin
Bril, vandaar) in de Grote Kerk met
daar later op de avond de psychedeli-
sche bluesband De Kat. Wie meer om
hiphop geeft, kan op hetzelfde tijd-

stip, rond half 11, op het Raadhuis-
plein terecht bij Ronnie Flex.

En zaterdag is er de vertrouwde
Uitmarkt, Gospel Sessions met Mi-
chelle David, de performance-act
Fake Photobooth en, op het podium in
de dierentuin, een optreden van
Stevie Ann, volgens sommigen Neer-
lands beste singer/songwriter. Keus te
over, in ieder geval.

De ontvangsthal van het nieuwe theater. Boven (vlnr) een van de foyers, de grote theatervloer en een kijkje vanuit het theater op het Raadhuisplein. FOTO’S BOUDEWIJN BENTING


