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Theater aan de Rijn, het oudste theater van Arnhem, 
was begin 2015 toe aan een grondige verbouwing om 
ook in de toekomst dienst te doen als productiehuis 
voor jonge theaterproducenten. NEXIT maakte een 
uniek ontwerp waarbij de entree zich 180 graden 
draaide naar het culturele Bartokpark. Het ontwerp 
heeft de Willem Diehl architectuurpijs in 2017 
gewonnen. 

THEATER AAN DE RIJN
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Theater aan de Rijn is gevestigd aan de Rijnstraat 42 en 
werd in de 19e eeuw gebouwd als theater en feestzaal voor 
de Vrijmetselaars in Arnhem en omstreken. In de tweede 
helft van de 20e eeuw werd het gebouw gebruikt door de 
Volksuniversiteit en later door o.a. Theater van het Oosten en
toneelgroep Kees & Co. In de 21e eeuw werd het gebouw in 
gebruik genomen door productiehuis Generale Oost die zich 
vooral richt op talentontwikkeling van de nieuwe generaties 
theatermakers in de regio Oost Nederland. 
Generale Oost gaf na een architectenselectie aan NEXIT 
de opdracht om een plan te maken voor een grondige en 
toekomstbestendige renovatie van het zwaar achterstallig 
onderhouden pand. 

Hiervoor ontwikkelde NEXIT tevens een concept waarbij 
de orientatie van het pand 180 graden draait. De nieuwe 
entree richt zich nu op de nieuwe ontwikkelingen aan de 
voomalige achterkant van het pand (zuidzijde) waar met het 
Bartokkwartier 2.0 een ongeplande nieuwe culturele enclave 
aan het ontstaan is; e.e.a als gevolg van de door de crisis 
afgelaste plannen van project-ontwikkelaar Synchroon.
De oude, relatief onzichtbare entree aan de noordkant 
(Rijnstraat) wordt hiermee een artiesten- en 
personeelsentree.
Voor deze omkering wordt de bouwmassa uitgebreid middels 
een extrusie van het bestaande karakteristieke silhouet van 
het pand. In deze ondiepe uitbouw worden o.a. een nieuw 
trappenhuis, lift, techniek en entree voor de nieuwe foyer 
ondergebracht.

Theater draait zich om

Nieuwe voorgevel aan Bartokpark

Fotograaf: JDVF
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De grote zaal verhuist naar de verdieping waar de hoge
ruimte onder de monumentale kapconstructie wordt
blootgelegd en ingezet voor de nieuwe theatertechniek.
Met name de introductie van een maatwerk tension
grid maakt deze zaal optimaal bruikbaar voor het dagelijks
werk in het productiehuis.
Een tensiongrid is een opgespannen vloer van dunne
staalkabel (raster 100x100 mm.) waar technici overheen
kunnen lopen om lichtopstellingen te maken en/
of decorstukken te positioneren. Alle theatertechniek
bevindt zich boven het grid waardoor er veilig gelijktijdig
gewerkt kan worden door zowel acteurs als technici.
Ook kunnen jonge theatertechnici in opleiding zo
tijdens repetities oefenen met belichtingsplannen.
Daarnaast is akoestiek erg belangrijk voor een theater en 
een uitdaging omdat binnen een bestaand gebouw met een 
grotendeels houten constructie werkend te maken. Dit heeft 
geresulteerd in complexe pakketopbouwen. De parketvloer 
van het gerenoveerde Arnhemse theater Musis Sacrum heeft 
een nieuwe toekomst gekregen in Theater aan de Rijn en is 
hergebruikt als theatervloer in beide zalen.  

Interieurfoto van het tensiongrid.

Fotograaf: JDVF

Interieurfoto van de grote zaal met het tensiongrid.

Fotograaf: JDVF
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VERTICALE DOORSNEDE ZIJGEVEL. SCHAAL 1:10

1. Wandopbouw voorzetwand:

 - Gipsvezelplaat, 2x 12,5mm

 - Dampremmende folie

 - Metalstud 75mm

 - Glaswol isolatie 2x 60mm

2. Kabelgoot

3. 22 mm parketvloer (hergebruikt uit Musis Sacrum)  

4. Bestaande onderregel

5. Regels h.o.h. opvullen met 50mm isolatie lage persing

6. Recroam U160 t.p.v. regels

7. Betonvloer

8. Zwaluwstaartvloer

9. Bestaande balklaag

10. Bestaande INP 260

11. Gehele ruimte volblazen met isolatie conform opgave akoestisch adviseur

12. Balklaag opgelegd op rubber niet mechanisch bevestigd

13. Balken koppelen d.m.v. regels

14. 2x Gipsvezelplaat met daartussen dampremmend folie

15. Bestaande buizen t.b.v. ophange belichting

16. Screenbak boven kozijn 
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3D langsdoorsnede. 

NEXIT

Interieurfoto van het trappenhuis. 

Fotograaf: JDVF
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PLATTEGRONDEN. SCHAAL 1:300

1. Portaal hoofdentree

2. Foyer

3. Sluis

4. Benedenzaal

5. Lift

6.  Berging

7. Artiesten foyer

8. Portaal artiestenfoyer

9. Keuken

10. Entresol foyer

BEGANE GROND

ENTRESOL & EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

DERDE VERDIEPING / ZOLDER
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11. Regie

12. Kleedruimte

13. Kantoor

14. Bordes

15. Grote zaal

16. Verkeersruimte

17. Techniek

18. Tensiongrid

Uniek aan dit theater is dat beide theaterzalen toegang 
hebben tot direct daglicht. De benedenzaal heeft een viertal 
bestaande ramen die akoestisch zijn ontkoppeld en voorzien 
zijn van zonwerendglas en een screen. In de kap zijn 
dakramen geplaatst en zorgen voor zonlicht in de bovenzaal. 
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HORIZONTALE DOORSNEDE ZIJGEVEL. SCHAAL 1:10

1. Vliesgevel met HR++ triple zonwerende beglazing, gelaagd waar vereist

2. T.p.v. kop Zetwerk in kleur dampwand bevestigen op WBP18mm

3. HWA 

4. Staalconstructie
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5. Wandopbouw BU-BI

 - Damwandprofi el, zwart

 - Waterkerende dampopen folie

 - Isolatie Rd=5,4

 - Dampremmende folie, zwart

 - Akoestische cannelurevulling in damwandprofi el t.b.v. geluidsabsorptie

 - Damwandprofi elplaat, geperforeerd. 

6. UNP 160mm

7. Bestaande (oorspronkelijke buitengevel) 

Interieurfoto vanuit de foyer naar boven genomen. 

Fotograaf: JDVF

Interieurfoto van het trappenhuis

Fotograaf: JDVF

Interieurfoto van de bar. NEXIT tekende tevens het 

ontwerp van de bar.

Fotograaf: JDVF

FOYER

BUITEN
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Exterieurfoto van de vliesgevel met de ramen geopend.

Fotograaf: JDVF

OPDRACHTGEVER: Theater aan de Rijn / Generale Oost

OMVANG: 1200m² BVO

LOCATIE: Rijnstraat 42, Arnhem

TEAM: Addy de Boer, Arjan Wanders

BOUWMANAGMENT & INSTALLATIEADVIES: Traject managment, Zevenaar

AANNEMER: Bouwbedrijf Scheerder, Arnhem

ADVISEUR CONSTRUCTIE: Pieters Bouwtechniek, Utrecht

ADVISEUR BOUWFYSICA: CDC, Nijmegen

ADVISEUR AKOESTIEK: Surround Consult, Arnhem

INTERIEURBOUW: Hartemink interieurbouw, Arnhem

START - OPLEVERING: 2015-2017

Voor NEXIT en de overige adviseurs was het een grote
uitdaging om het uitgebreide programma met een hoge
installatiedichtheid in het bestaande casco te puzzelen
zonder dat het monument zijn ‘ziel’ zou verliezen. Wij
denken dat we hierin geslaagd zijn ondanks de fysieke
handicaps van het gebouw en het beperkte budget.
De huidige voortgang belooft een mooie toekomst voor
Theater aan de Rijn.
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Bartokpark

VERTICALE DOORSNEDE VLIESGEVEL & TRAPPENHUIS. 

BORDES (VOOR 

TOEGANG 

TENSIONGRID)

REGIE BOVENZAAL

BORDES TOEGANG 

BOVENZAAL

ENTRESOL

FOYER
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