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De uitdaging

Toen MAT Afbouw BV deze opdracht kreeg was dat niet

alleen voor de uitvoering van het afbouwtraject maar

vooral ook om de capaciteiten op het gebied van de en-

gineering. Er moesten nogal wat technische vragen

beantwoord worden. Hoe en waar veranker je bijvoor-

beeld de gipsplaten als massa aan de ISO-Metal wanden,

wanneer een goede geluidsisolatie noodzakelijk is?

En hoe creëer je tussen de grote vakwerkspanten, in de

dakconstructie, een vrijdragend plafond dat belastbaar

en beloopbaar moet zijn en waarbij de geluids- en licht-

installaties flexibel en bereikbaar zijn? Hoe zorg je dat

bij een grote overspanning, geen oneffenheden in de

plafonds voorkomen? En hoe verwerk je het materiaal

op een hoogte van 20 meter?

Omdat MAT altijd innovatief bezig is kan het bedrijf in-

spelen op elk individueel probleem. Zo is de Muziekzaal

uitgerust met een beweegbaar plafond, dat 11 meter kan

worden verschoven. Hierdoor kan de nagalmtijd van de

zaal variëren van 1,2 tot 3,2 seconden. Er is geen akoes-

tisch verschil tussen een lege en een volle zaal.

De toegangsluizen naar de zaal zijn voorzien van bijna

200 m2 coatacoustic zodat hier geen hinderlijk lange

nagalmtijd te horen is. Moeilijk transport op de bouw is

gerealiseerd met de MAT-kraan die, speciaal voor lastig

te bevoorraden plaatsen, in eigen beheer is ontwikkeld.

MAT heeft de drie disciplines in huis die nodig waren om

de constructie van wanden, plafonds en geluidsisolatie

binnen de afbouw te stroomlijnen: METAL-STUD, STAAL-

FRAMEBOUW en COATACOUSTIC. Het ensemble dat

garant stond voor dit meesterwerk.

MAT Afbouw B.V.
Postbus 2035

5300 CA Zaltbommel

Telefoon (0418) 58 70 70

Fax (0418) 58 70 60

email info@mat.jajo.com

www.matafbouw.nl
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Project
Nieuwbouw

Architect
Architectenbureau 3xNielsen, Denemarken

Opdrachtgever
BAM Amsterdam

Uitvoering
MAT Afbouw B.V. Zaltbommel

Ploeggrootte
gemiddeld 14 man

Start project
januari 2004

Oplevering
februari 2005

‘Projecties’ is een periodieke uitgave van

MAT Afbouw B.V. om geïnteresseerden in

woord en beeld te informeren over bijzon-

dere of anderszins interessante projecten

waarbij de afbouw werd uitgevoerd door

MAT Afbouw B.V.



Het Muziekgebouw /BIMhuis bestaat uit drie afzonder-

lijke delen: het BIMhuis, de uitstekende zwarte recht-

hoek op palen, het kantoorgedeelte, een met groene

glasplaten bedekte kolom aan de achterzijde en de

grote muziekzaal die zich in het hart van het gebouw

bevindt. De drie delen samen vormen een eenheid

door de glazen gevels en het dak dat uitmondt in de

grote luifel.

Vanuit de foyer voert een brede lange trap je naar de

eerste verdieping waar een grote hoge ruimte om de

muziekzaal ligt. Deze ruimte fungeert als een soort

binnenplein dat, net als het café-restaurant in de foyer,

overdag toegankelijk is voor het publiek. Vanaf de

grote balkons heeft men een bijzonder uitzicht op het

water.

Het BIMhuis staat voor jazz en improvisatie.

Het Muziekgebouw, met zijn grote zalen en

perfecte akoestiek, is geschikt voor alle

soorten concerten en voor muziektheater.

Zowel popmuziek als gregoriaanse gezan-

gen klinken goed in de zaal. Er wordt zelfs

al van een akoestisch wonder gesproken.

Maar meer nog dan een plaats waar nieuwe

muziek en jazz ten gehore wordt gebracht,

is het gebouw, met zijn openbare pleinen,

een ware muziekstad geworden.

Als je vanaf de Piet Heinkade in Amsterdam de brug van het

nieuwe Muziekgebouw oploopt, voel je je als een passagier die

een cruise gaat maken. Geïnspireerd en omringd door het water

van het IJ heeft het Deense architectenbureau 3xNielsen een

gebouw neergezet met internationale allure.

Een akoest isch wonderMUZIEKGEBOUW AAN ’t IJ en BIMhuis

als een sch ip aan de kade
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