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WOORD VOORAF
Op 16 november 1973, werd op plechtige wiize de oorkonde geplaatst voor de bouw van een
toneel- en koncertzaal van het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium en het BRT-
complex te Antwerpen. De opdracht van de oprichting van dit complex werd aan de Regie
der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken toevertrouwd.

Heden, zeven jaar later, ziin de bouwwerken voltooid. ln onderhavige brochure wordt ener-
zijds de historiek van het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium geschetsÍ en anderziids
een duideliik beeld gegeven van de gigantische werken die noodzakeliik waren voor dit
gebouwencomplex, dat van het Ministerie van Nederlandse Kultuur de naam uDe Singeln
meekreeg.

De lezer zal zich aldus een idee kunnen vormen van de diverse faktoren waarmee de ont-
werpers en bouwers van deze uitzonderliike realizatie dienden rekening te houden, bij de
uitvoering van deze prestigieuze onderneming.

Verschillende besturen zoals de Regie der Gebouwén en het Bestuur voor Elektriciteit en
Elektromechanika van het Ministerie van Openbare Werken hebben hier trouwens het
bewijs geleverd van hun vakmanschap en organisatorisch talent.

De resultaten liegen er niet om: architektuur en techniek werden op harmonische wiize
verenigd in één funktioneel geheel.
lk maak daarom van deze gelegenheid gebruik om speciaal hulde te brengen aan al de
verantwoordeliike ambtenaren van mijn departement die, dank zij een voorbeeldige samen-
werking met het Ministerie van Nederlandse Kultuur, het Ministerie van Nationale Opvoe-
ding en de betrokken aannemersbedrijven, deze realizatie tot een goed einde hebben
gebracht, waardoor de Metropool een nieuw, modern kultuurcentrum biikreeg, aangepast
aan de noden van de kunstenaar en de kunstliefhebber vandaag !

J. CHABERT,
Minister van Openbare Werken.
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HISTORIEK Toen Peter Benoit in 1867, op drieëndertigjarige leeftijd, zijn artistieke bedrijvigheid in de handels-
metropool Anwverpen ging uitoefenen, begon de heropbloeiende stad stilaan haar provinciaal uitzicht
te wijzigen.
Grootse gebouwen werden opgericht, o.a. de Nederlandse Schouwburg in 1869. ln deze evolu-
erende stad met haar eeuwenoude traditie en verjongde groeikracht, vond Peter Benoit een vrucht-
baar terrein waar hij, om het met zijn eigen woorden te zeggen, ( de ontwaking zou bazuinen >.

Met nooit aflatende strijdvaardigheid zal Peter Benoit tot aan zijn dood ijveren om zijn doel te berei-
ken.
Naast zijn activiteit als scheppend en herscheppend kunstenaar gaat zijn grootste bekommernis naar
zijn pedagogische opdracht. Zoals hij het zelf formuleert: < Mrjn schoonste werk moet zijn, mijne
school >.
Deze pedagogische opdracht beperkte zicht niet tot het opleiden van leerlingen en het vormen van
volwaardige kunstenaars, maar hij droomde ervan, de hele bevolking te betrekken in de muziek-
cultuur en organiseerde, vooruitlopend op zijn tijd, grote muziekfestivals.
Een lange en moeizame weg moest eerst afgelegd, alvorens zijn streven met succes bekroond zou
urorden.
Onmiddellijk bij de aanvang van zijn verblijf te Antwerpen, in 1867, had Peter Benoit de leiding aan-
vaard van de < Antwerpsche Vlaamsche Muziekschool >> op voorwaarde dat de toenmalige, <Ecole
de Musique de la ville d'Anvers )) voortaan vlaams zou zijn.
Zijn muziekschool zou spoedig een belangrijk element in de strijd voor de culturele ontvoogding van
het vlaamse volk worden. ln 1879 stelde Peter Benoit voor het eerst de eis, de Vlaamse Muziekschool
te verheffen tot Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium. Ondanks de rechtmatigheid van deze eis,
de hardnekkige inspanningen van de Meester en de steun van vrienden en bewonderaars, waaronder
figuren zoals Burgemeester Jan Van RUswijck, Constance Teichmann, Max Rooses, Arthur Cornette,
Julius Sabbe, zou het tot 1898 duren vooraleer zijn Muziekschool bevorderd werd tot Koninklijk
Vlaams M uziekconservatorium.
lntussen waren in 1883, door het Stadsbestuur van Antwerpen, plannen ontworpen voor een doel-
treffend gebouw, maar de hiervoor bestemde grond bleek ontoereikend zodat er niet met de aan-
vangswerken kon gestart worden. ln afwachting dat hiervoor een oplossing zou gevonden worden,
werd de Muziekschool in 1886 << voorlopig > ondergebracht in het voormalig huis Moelnere aan de
Sint Jacobsmarkt, een oorspronkelijk mooi herenhuis, maar niet geschikt voor een muziekhoge-
school. Deze < voorlopige )) toestand zou82 jaar duren, dus ook na de bevbrdering tot Koninklijk Con-
servatorium, want eerst in 1968 kon het nieuwe Conservatoriumgebouw aan de Desguinlei in gebruik
genomen worden.

i*
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Maar lopen we niet vooruit op de geschiedenis. ln 1908 werd, onder de directie van Jan Blockx, de
eerste opvolger van Peter Benoit, het verheugend nieuws verspreid dat het College van Burge-
meester en Schepenen besloten had een nieuw Conservatorium op te richten. Het bleef bij de
vreugde van de belofte.
Vijftien jaar later, in 1923, na de tragische oorlogsperiode, werd de aankoop van het Zomerlokaal van
de Harmonie aan de Mechelsesteenweg goedgekeurd om er het nieuwe Conservatorium op te rich-
ten, maar wegens geldgebrek moest de uitvoering afgelast worden. Een nieuwe hoopgevende ver-
zekering van Gouverneur Holvoet, in 1935, dat het Conservatorium een waardig lokaal zou toegewe-
zen krijgen, en het hiervoor in 1939 ontworpen groots plan van stadsarchitekt Van Averbeke zouden
eens te meer, ingevolge de crisisomstandigheden, de laatste verijdelde pogingen zijnv6ór de tweede
wereldoorlog. Ongetwijfeld hebben de wvee wereldoorlogen, die ons land heeft moeten ondergaan,
een noodlottige invloed gehad op de verwezenlijking van de Conservatoriumplannen.
Een beslissende wending zullen we eerst na de tweede wereldoorlog beleven. Een cultuurvriendelijk
politiek klimaat, bevorderd door de economische bloeiperiode van de zestiger jaren heeft uiteindelijk
de doorbraak mogelijk gemaakt en de verwezenlijking van de verzuchtingen van Peter Benoit en al zijn
opvolgers in het verschiet gesteld.
Zo kon op 23 mei 1958, onder de directie van Baron Flor Peeters, door het Ministerie van Openbare
Werken en Wederopbournr aan L. Stijnen en P. De Meyer, architecten, opdracht gegeven worden, de
plannen voor een - ditmaal werkelijk - groots gezien gebouwencomplex te ontwerpen. De Stad
Antwerpen stelde de grond ter beschikking aan de Wezenberg.
Op 3 februari 1964 werd door de Heer H. Janne, Minister van Nationale Opvoeding en Nederlandse
Cultuur, in aanwezigheid van talrijke prominenten, de eerste steen gelegd van de eerste bournrfase die
de administratieve lokalen, een reeks klas- en studielokalen en drie grotere auditoria omvatte.
Begin 1968 konden deze nieuwe lokalen in gebruik genomen worden.
De plechtige inwijding had plaats op 21 maart 1968.
Helaas zouden er weer verschillende jaren verlopen vooraleer de rruerken van de tweede bournrfase,
omvattende de concert- en theaterzaal en de bibliotheek, een aanvang zouden nemen. De nodige
kredieten kregen een andere bestemming. Eerst in 1973 kwamen de rnrerken terug op dreef, dank zij
de tussenkomst van Gouverneur A. Kinsbergen. Hij stelde voor, de nieuwe behuizing voor B.R.T. 2 in
het globale gebouwencomplex aan de Desguinlei in te planten.
Door zijn initiatief kwam niet alleen het Conservatoriumprojekt weer in beweging, maar werd tevens
een beslissende stap gezet in de richting van wat het imposant gebouw eens zou worden: een groots
cultureel centrum.
ln 1973 werd de uiwoering van de tweede bouurfase toevertrou\ /d aan de Firma Van Coillie. Door de
faling van deze firma in 1976 vielen de werken weer stil. Na de vele perikelen die samenhangen met de
overname van een door faling stilgevallen werf kon eindelijk in maart 1977 de Firma Gillion met de
afwerking van de wveede fase gelast worden. Ditmaal schoten de werken goed op, vooral vanaf het
ogenblik dat de openingsdatum - 4 november 198O - bekend gemaakt \ /as en beslist werd, dat de
plechtigheden zouden gekoppeld worden aan de feestelijke viering van 150 jaar Belgische onaf-
hankelijkheid.
Met de afwerking van de wveede fase van het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium, het nieuwe
concert- en theatergebouw, voortaan genoemd << De Singel >, gaat een oude droom van Peter Benoit
in vervulling, een droom waarin hem, naast het Conservatorium als pedagogische instelling, een
zalencomplex voor ogen stond waar niet alleen zijn studenten de gelegenheid zouden krijgen te wer-
ken in een professionele ruimtelijke omgeving, om hen, via deze infrastructuur toe te laten de onont:
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beerlijke podiumrijpheid op te doen en voeling te houden met alles wat in de muziek- en theaterwereld
leeft, maar. waar de gehele bevolking de gelegenheid zou krijgen, deel te hebben aan het muziek- en
theatergebeuren.
Zo beschouwd is het samenleven in een dusdanig uitgebreid gebouwencomplex van de diensten van
B.R.T. 2, het Conservatorium als onderwijsinstelling en het cultureel centrum, << De Singel >, een
gebeurtenis die verstrekkende gevolgen zal hebben. Hiermee urorden alle verzuchtingen en in-

spanningen van alle Conservatoriumdirecteurs met succes bekroond en hun wensen en streven zelfs
overtroffen.
Waar het Conservatorium sinds zijn ontstaan in bescheiden omstandigheden heeft moeten werken
en zijn uitstralingsmogelijkheden gebonden waren aan het feestzaaltje in het oud Conservatorium aan
de St.-Jacobsmarkt, of de geïmproviseerde (weliswaar sympathieke) concertzaal in de hal van het
huidig gebouw, zal nu de mogelijkheid bestaan, in optimale voorwaarden de toekomstige kunste-
naars - zowel scheppende als herscheppende - aan het publiek voor te stellen en hen met de
hoogste professionele eisen van het muziek- en theaterleven te confronteren. Confrontatie die de te
stellen eisen zal toespitsen en de integratie van het kunstonderwijs in het cultuurleven op het hoogste
niveau noodzakelijk zal maken.
Een uitdaging waardoor het Conservatoriumonderwijs een nieuwe dimensie krijgt. Een stimulans
voor de leidinggevende kunstenaars en voor de studenten.
De belangstelling voor de nieuwe zalen is nu reeds, vóór de ingebruikname, vanuit de Vlaamse Cultu-
rele wereld, zeer groot. Terecht, want de concertzaal, met een capaciteit van 950 zitplaatsen vult een
lacune: een dergelijke typische concertzaal ontbrak in onze stad. De volwaardig professioneel uit-
geruste toneelzaal biedt bovendien iets geheel uitzonderlijks: nl. de mobiele zaalindeling; twaalf ver-
schillende opstellingen zijn mogelijk met telkens een andere capaciteit, gaande van maximum 801 tot
minimum 236 zitplaatsen. Hierdoor is deze zaal voorbestemd om polyvalent gebruikt te worden voor
toneel, opera, kameropera, kamermuziek, solorecital, voordracht, film.
Alles zal kunnen doorgaan in een aangepast kader, naargelang de behoefte. ln << De Singel )), samen
met de nieuwe gebouwen van de K.N.S., de Koningin Elisabethzaal en de Arenbergschouwburg,
bezit Antwerpen een infrastructuur die uniek mag genoemd worden'
Zoals men heeft kunnen vaststellen in binnen- en buitenland, heeft de inplanting van dergelijke struc-
turen het culturele leven ten zeerste bevorderd b.v.b. Hasselt, Ïurnhout, Rotterdam, om er maar
enkele te noemen.
Laten we hopen dat Antwerpen in het algemeen en het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in

het bijzonder, een dergelijke bloei mogen beleven. De materiële voorwaarden zijn vervuld. Het woord
is nu aan hen die de inhoud moeten leveren: scheppende en herscheppende kunstenaars, vindingrijke
organisatoren en allen die kunnen bijdragen om het cultureel potentieel van heel onze vlaamse be-

volking te verrijken en met nieuwe impulsen te doortrekken. Alvorens dit betoog te sluiten stel ik er
prijs op uiting te geven aan onze vreugde, dankbaarheid en onze waardering uit te spreken voor allen
die dit grandioos projekt hielpen realiseren en ervoor zorg droegen, dat de sinds geruime tijd voorop-
gestelde streefdatum voor de afwerking ongeurijzigd kon blijven.

HE

E. TRAEY
ERE DIREKTEUR,
KONINKLIJK VLAAMS
MUZIEKCONSERVATORIUM

6



lruereld
ziek- en

ten van
I >, een
en in-

en zelfs

werken
um aan
van het
kunste-
met de
ie de te
roogste

mulans

e Cultu-
zult een
reel uit-
ralf ver-
8O1 tot
-5n voor

samen
wburg,

e struc-
)r maar

lrium in
woord
ingrijke
nse be-
tel ik er
or allen
/oorop-

/ls
.TORIUM

HET ONTWERP DE EERSTE FA,ZE

Het nieuwe conservatoriumgebouw werd in 1958 ontworpen.
De realisatie van de l ste fase vond plaats van 1963 tot 1967. ln deze eerste fase werden de eigenlijke
school (muziek-, dans- en toneelklassen) en de administratieve lokalen verwezenlijkt.
Langs de achterzijde bevond zich bij het opmaken der ontwerpen een rustige zone, gevormd door
een groot watervlak. Niemand wist op dat ogenblik echter dat door een tracéwijziging van de E3,
deze Europese autoweg dit watervlak zou vervangen. Op stedebouwkundig gebied waren water en
heuvels de noodzakelijke aanvullingen van het gehele complex. Deze zijn helaas nu verdwenen.
De gebouwen van het conservatorium werden opgevat om kontakten tussen leerlingen en publiek
mogelijk te maken en te bevorderen. De architektuur van een muziekconservatorium moet de nood-
zakelijke vrijheid van de kunstenaar uitdrukken.
Het gehele gelijkvloers van het gebouw werd vrijgehouden, zodat aan alle zijden brede perspektieven
bekomen worden. Alleen de lokalen voor de administratie werden op een deel van het gelijkvloers
voorzien.
Al de klaslokalen werden over één enkele verdieping (op peil + 2.80 m) verspreid en zijn gelegen aan
êén zijde van de doorgangen. Deze doorgangen zijn zeer breed opgevat met als doel een << wande-
ling >> te creêren naar alle onderdelen van het conservatorium. De scheiding tussen klassen en door-
gangen is meestal dubbel en uitgevoerd met akoestische schutsels of ingemaakte kasten. De muren
die de klassen onderling scheiden zijn dubbel en biezonder gei'soleerd volgens hun funktie. Alle klas-
sen zijn van elkaar volledig gescheiden door een anti-trillingsvoeg die vertrekt vanuit de fundering.
ledere klas vormt aldus een op zichzelf bestaand deel.
Vestiaires en toiletten zijn centraal gelegen ten opzichte van al de lokalen.
Een brede trap met zeer zachte helling, zowel ter beschikking van de studenten als van de bezoekers,
leidt naar peil 2.8O m. waar de schoollokalen, de concertzaal en de toneelzaal zijn gelegen.
De direktie- en administratielokalen zijn op het gel'rjkvloers gelegen, links van de hoofdingang.

DE TWEEDE FA,ZE

Concertzaal (Blauwe zaal)
Deze zaal heeft een podium van 22O m2 oppervlakte dat toelaat dat hierop tegelijkertijd een syn-
fonisch orkest van 12O personen en een koor van 100 personen kunnen optreden. De vorm van het
podium is hexagonaal. De praticabels op het podium laten verschillende opstellingen toe, dit naar-
gelang de noodwendigheid van het optredend orkest. ls eveneens in het podium voorzien een piano-
lift, die vlot plaatsen en wegrijden van de vleugelpiano toelaat, zelfs gedurende de korte pauze tussen
de verschillende muziekwerken van een concert.
De opstelling van de zetels in de zaal is opgevat als volledig doorlopende rijen zetels, die uitgeven op
de deuren in de zijwanden, zodat een telaatkomer zijn plaats kan innemen, zonder te veel weg te moe-
ten afleggen. De toegangsdeuren der sassen aan de zaal dragen er eveneens toe bij dat een telaat-
komer hierin even kan wachten, tot het ogenblik gekomen is om z'rjn plaats op te zoeken gedurende
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de uitvoering. Deze toegangssassen zorgen eveneens voor een maximale geluidsisolatie gedurende
de uiwoering, tussen de zaal en de wandelgangen.
De inplanting van de zetels is zo voorzien dat er tussen de rijen zetels voldoende ruimte is om een
vlotte circulatie van de zaalbezoekers toe te laten, dit zonder de reeds zittende persoon te hinderen.
Bij een maximale opstelling der zetels biedt deze zaal plaats aan 950 zitplaatsen. lndien de wegneem-
bare zetels verwijderd zijn is er nog plaats voor 878 personen.
Aan de zijwand van de concertzaal bevindt zich de koninklijke loge. Deze staat rechtstreeks in ver-
binding met een onwangstplaats, die ook als juryzaal dienst zal doen.
Een repetitíezaal van 2OO m2 is voorzien op de benedenverdieping en is uitgerust met een gelijkaardig
podium als dit van de concertzaal. De bedoeling van deze ruimte is dat de muzikanten hierin de nodige
repetities kunnen houden, onder dezelfde akoestische voorwaarden als in de concertzaal. Bij het
maken van deze zaal diende speciaal gelet te worden op de geluidsoverdracht naar de bovengelegen
concertzaal. De akoestische isolatie werd zodanig opgevat, dat in het repetitiepodium geoefend kan
worden, als er tegelijkertijd een uiwoering gegeven wordt in de concertzaal.

Toneelzaal (Rode Zaal)
De podiumruimte is trapeziumvorming. Het toneelvenster kan varieren tussen 14 m x 9 m en 9 m x
5 m. ln de toneeltoren is er een vrije hoogte van 27 m onder de 41 trekken. Het voortoneel en de
orkestbak zijn trapeziumvorming uitgewerkt over de volledige breedte van de zaal.
De orkestbak kan via een liftsysteem worden geplaatst op gelijke hoogte van het voortoneel of van de
zaal. Deze ruimte kan dus, al naar gelang de hoogtestand, gebruikt worden als podiumuitbreiding, als
orkestbak of als bijkomende zaalruimte met bijhorende zetels.
Door middel van een scheidingsgordijn kan het achterste deel van de zaal worden afgesloten
teneinde een kleinere zaal te bekomen.
De mogelijkheid bestaat ook een klein of groot middenpodium op te bouuren midden in de zaal en de
zetels op te stellen aan 3 of 4 zijden van dit middenpodium.
Dank zij hogervermelde technische voorzieningen is het mogelijk 12 verschillende zaalopstellingen te
konstrueren, zodat in principe alle tonêelvormen ook de minder klassieke, in een geschikte zaal
kunnen worden opgevoerd. ,Al naar gelang de zaalopstelling, varieert het aantal zetels tussen 8O1 en
234.
Zowel de toneel- als de concertzaal zijn opgevat als ruimten waar niet alleen voorstellingen gegeven
worden, maar die ook aan de toekomstige musici en acteurs de mogelijkheid bieden zich te oefenen
om met het publiek gekonfronteerd te worden.
De beide zalen zijn uitgerust, om van daaruit rechtstreekse radio- en T.V.-uitzendingen te verzorgen
De brede doorgang aan de achterzijde van de zalen verschaft toegang tot de bar-foyer en de terras-
daken.
De loges van de artisten bevinden zich op het gelijkvloers en staan rechtstreeks in verbinding met het
podium van de concert- en toneelzaal.
Zij zijn opgedeeld in twee groepen: loges voor 1 persoon en daarnaast gemeenschappelijke loges.
Alle zijn ze uitgerust met stortbaden en vestiaires. Naast deze loges zijn de kleedkamers en het lokaal
voor de haarkapper aangebracht. De brede doorgangen worden hier ingericht als foyer. Verder in het
gebouw op dit niveau is een atelier ingeplant, waarin men de decors kan opbouwen.
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De uitbating der zalen gebeurt door het Ministerie van Nederlandse Cultuur. Het geheel gebouuren-
complex der zalen werd door deze instantie gedoopt als << de Singel >> met als benaming van de zalen:
Rode zaal (toneelzaal) - Blauwe zaal (concertzaal).
De bibliotheektoren is boven de concertzaal gelegen. Deze omvat een verdieping bibliotheek, waar-
in zich bevinden: lokaal uitlening - discotheek - leeszaal - luisterkamers - secretariaat; twee verdiepin-
gen stockage boeken en een hoogste niveau waarin de ateliers voor herstelling instrumenten, boek-
binderij en microfilm zijn ondergebracht.

DE DERDE FA.ZE

Deze Íaze is nog niet in uitvoering, maar voorziet in het bouwen van een reeks volledig gei'soleerde
studio's, dewelke in funktie zullen staan van de nieuwe pedagogische structuur die in het K.V.M.C.
wordt ontwikkeld.
De bouwwerken worden opgevat als een overbouwing en verbouwing van een gedeelte van een
bestaand blok van de lste schijf, alsmede een uitbreidingsvleugel.

INFRASTRUKTUUR

De aanplantingen rondom het gebouw urerden onwvorpen in funktie van het architekturaal aspect der
gebouwen.
Aan de hoqfdinkom bevindt zich een ruime parking.van 101 auto's. Een bijkomende parking voor per-

soneel en ártiesten is voorzien achter de bermzijde spoorweg. Door beplanting wordt de hoofdpar-
king een bomenplein als lommerrijke ontmoetingsplaats voor de bezoekers.
De twee birànenpleinen zijn buiten hun functie van kijk-groen vanuit de wandelgangen, voorzien van
enkele banken, urandelpaden en een openluchtschaakspel om de studenten tot een pause in open-
lucht uit te'nodigen. Een wisselende tentoonstelling van beeldhouwwerken wordt hier voorzien.
Omheen het gebouw werd < de Wezenberg >> geherprofileerd en van bosplanten voorzien om het
gebouw zowel visueel- als akoestisch zoveel mogelijk te isoleren. Om de begroeling van het
glauconiet-zand voortkomende van de aanleg der vestingen rondom de stad door Generaal Brialmont
in de jaren 1880 mogelijk te maken, werden zandminnende plantensoorten geselecteerd.
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STABILITEIT

Fundering:
De betonconstructies van concert- en toneelzaal en repetitiepodium, zijn gefundeerd op trillingsdem-
pende elastische steunen, dit om een optimaal akoestisch comfort te hebben in de zalen. De akoestis-
che isolatie bestaat uit rechthoekige blokken samengesteld uit opeenvolgende lagen van lood en
kurk, dewelke voorgespannen zijn tussen twe electro-verzinkte staalplaten en gevat in een water-
dichte loden doos. Dit soort van fundering moet er over waken dat de grondtrillingen voortkomend
van het nabijgelegen spoorweg- en autoverkeer niet overgebracht worden op de betonconstructie
van de zalen.

Betonconstructie:
De wanden der zalen zijn dubbelwandig opgevat, omwille van het akoestisch comfort dat in,de zalen
moet bereikt worden. De wanden aan de buitenzijde werden uitgevoerd in ter plaatse gestort gewa-
pend beton, de wanden aan de binnenzijde in prefab-betonelementen.
Verder werd het gebouw opgetrokken met een traditionele bekisting. Voor de toneeltoren en de
bibliotheek werd gebruik gemaakt van een systeem-bekisting.
ln het interieur van het gebouw maakt het gewapend beton een belangrijk deel uit van de afwerking.
Van het oorspronkelijke voorziene boucharderen werd afgezien omwille van het feit dat de stortna-
den in het beton niet weg te boucharderen waren, evenmin als de afklemmingsgaten der bekisting.
Teneinde het aspect van het ontwerp te behouden werd er besloten de wanden te bespuiten met kie-
zelsteentjes.

Dakspanten:
De afdekking van de concertzaal en toneelzaal is gebeurd met een tridimentioneel spant. De moduul
van het grondrooster van boven- en ondervlak, van het spant, is een vierkant van 2.4O m zijde. Het
grondrooster van het bovenvlak is in de twee richtingen een halve moduul verschoven t.o.v. het gron-
drooster van het ondervlak, m.a.w. de ruimte-eenheid opgebouwd op het grondrooster van het
ondervlak is een vierzijdige pyramide. De hoogte van het vakwerk is 1 .7O m. De knooppunten bestaan
uit bolvormige knoopstukken. Al deze metaalwerken werden met een brandwerende verf behandeld.
De montage van deze spanten is gebeurd op een werkvloer naast l-Ft gebouw. Met een kraan wer-
den de volledig gemonteerde spantgedeelten op de dakranden der zalen geplaatst. Het plaatsen is
vlot verlopen, alhoewel het plaatsen van het spant der concertzaal dat onder de bibliotheekbrug
diende geplaatst te worden, geen gemakkelijke opdracht bleek.
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CENTRALE VERWARMING EN KLIMAATREGELING

Technische installaties
Verwarming:
Het totaal ketelvermogen bedraagt 4 x 1455 Kw.
De ketels werken op een regime 90/70"C. Als brandstof wordt stookolie aangewend.
ln de stookplaats zijn eveneens opgesteld de hoofdpompen met een debiet van 37 m2lh., de verdeel-
collectorvoordel" faseendehoofdpompenmeteendebietvanl54m3/h.voorde2" faseenB.R.T.
Koeling:
De twee koelgroepen hebben elk een vermogen van 435 Kw, de tvvee ijswaterpompen elk een debiet
van 180 m3/h. en de twee koelwaterpompen elk een debiet van 182 m3/h. De wvee koeltorens van elk
547 Kw staan opgesteld op het dak van de toneeltoren.

Werking
Fase 1:
radiatoren in klassen, auditoria en administratieve lokalen
stralingsverwarming langs plafonds in de gangen
stralingsverwarming langs vloer in inkomhal en nevenlokalen.
Fase 2:
De concertzaal wordt geklimatiseerd. Het debiet van puls- en extractiegroepen bedraagt
65.00O Nm3/h.
De pulsie gebeurt langs 30 roosters in de wanden van de zaal. De extractie geschiedt langs vloer-
roosters achter de zetels.
De toneelzaal wordt eveneens geklimatiseerd. Het debiet van pulsie- en extractiegroep bedraagt
47.OOO Nm3/h. De pulsie gebeurt langs 16 roosters in de wanden van de zaal. De extractie geschiedt
langs vloerroosters achter de zetels.
De belangrijkste nevenlokalen worden verwarmd en verlucht met aparte luchtgroepen; totaal debiet
26.00O Nm3/h.
ln de toneeltoren zijn tegen voor- en achterwand over bijna de gehele breedte radiatoren op halve
hoogte opgehangen. Dit ter voorkoming van neerdalende koude lucht. Op het toneel zelf staan ook
radiatoren opgesteld.
De verwarming van de bibliotheek geschiedt door vloer-stralingsverwarming. De verwarming van de
stockage- en werkruimten geschiedt met radiatoren. Per twee verdiepinge is een pulsie- en extractie-
groep geinstalleerd voor een elementaire verluchtig van deze ruimtes.
ln het gedeelte B.R.T. worden de studio's met bijzondere technische lokalen (regies) en de binnen-
lokalen geklimatiseerd. De installatie bestaat uit een pulsie- en extractiegroep van respectievelijk
13.570 Nm3/h en 12.06O Nm3/h., een twee-luchtkanalensysteem en mengdozen.
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ELEKTRISCHE EN
ELEKTRO.

MECHANISCHE
INSTALLATIES

STERKSTROOMTJ ITRUSTI NGEN

ln het gebouwencomplex is een hoogspanningscabine geinstalleerd, waar continu een vermogen van
1660 kVA beschikbaar gesteld wordt door een elektriciteitsverdeler. Voor de B.R.T. is 400 kVA voor-
zien, voor het K.V.M.C . 1260 kVA. De voornaamste elektriciteitsverbruikers zijn de liften, de klimati-
satieuitrustingen van het gebouw (verwarming en koeling) en de belichtinginstallaties van toneel- en
concertzaal.
Het gebouw bestaat in hoofdzaak uit 2 zalen, waar kunstopvoeringen worden gegeven en daarom
werd gezorgd voor een verlichting in de zalen en de wandelgangen, die aangepast is aan dit specifiek
karakter van het gebouw.
De verlichting wordt gedeeltelijk ter plaatse bediend maar ook gedeeltelijk vanuit het artisten-foyer.
lngeval de elektriciteitsvoeding van de elektriciteitsverdeler uiwalt, zorgt een batterijgroep ervoor dat
er, gedurende enkele uren. overal een minimum aan verlichting aanwezig is.
Voor de brandbeveiliging in het gebouw werden branddetectoren geÍnstalleerd die bt1 brand, een
signaal naar de receptiehal van het artistenfoyer of naar de huisbewaarder overseinen.

TRANSPORTU ITRUSTI NGEN

ln het complex zijn 2 personenliften geïnstalleerd en een goederenlift. ln de concertzaal is een pianolift
gernstalleerd om de piano van het podium naar zijn stockeerplaats onder het podium te transporteren
en omgekeerd. Een dossierlift van het type ( containerlift >> zorgt voor het versturen van dossiers op
de vier niveaus van de bibliotheek.

TELEFOONINSTALLATIE

Een nieuwe telefooninstallatie is voorzien om een vlotte telefoonverbinding toe te laten tussen de
verschillende entiteiten die in het complex gehuisvest zijn.

KLANK- EN LICHTI NSTALLATIE

De toneelzaal is uitgerust met een moderne mechanische belichtings- en klankinstallatie. Een licht-
lessenaar. met geheugen, is uitgerust voor 150 belichtingskringen, waarvan 1OO voorzien zijn voor
2,5 kW en 50 voor 5 kW. Een klankinstallatie met bediening r/anop het podium en de projektiecabine
en in de zaal laat toe dat elke vorm van toneelspektakel mogelijk is.
Ook de concertzaal is voorzien van een licht- en klankinstallatie om buiten het geven van concert-
opvoeringen, ook ander spektakels als ballet, toneel, show en muziek mogelijk te maken.
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AKOESTIEK Akoestische geometrie
De meest efficiënte wijze om de akoestische geometrie van een zaalruimte te bepalen is de model-
studie in het laboratorium.
Een verkleind. model van beide zalen werd in het laboratorium van het studiebureau uitgetest volgens
de methode van Korn en Kirschner. Het zijn de resultaten van deze proeven die de geometrische vorm
van beide 2alen hebben bepaald, namelijk de inclinaties der muur- en plafondvlakken'..
Als maatstaf wordt aangenomen dat bU een zaal met een goede akoestische vormgeving de akoes-
tische intensiteiten gemeten op verschillende plaatsen in de zaalruimte niet meer dan 10 db mogen
varii:ren.
Metingen uitgevoerd in de concertzaal hebben uitgewezen dat het grootste verschil 5 db bedraagt,
nl. tussen de l ste rij en de laatste rij. Globaal kan gezegd worden dat de geluidsuitstraling zeer homo-
geen verdeeld is in de volledige zaalruimte, ook in het centrale gedeelte. Geluidsanalysen hebben
eveneens uitgewezen dat al de frekwenties in praktisch dezelfde mate worden weerkaatst, derhalve
is er geen geluidsvervorming te vrezen.

De ideale nagalmtijd
De ideale nagalmtijd is enerzijds funktie van het volume maar wordt anderzijds bepaald door de aard
van aktiviteiten welke in de zaal zullen verricht worden.
Die absorberende afinrerkingsbekledingen rnrerden bepaald waarvan de absorptiekurven moeten toe-
laten de ideale nagalmtijd zo dicht mogelijk te benaderen en dit bij de verschillende oktaafbanden.
Zo werd er geopteerd voor een plafondbekleding bestaande uit kanaalresonatoren (houten

U-profielen) terwijl de achterwand evenals bepaalde muurinhammen met absorberende geperfo-
reerde metaalprofielen werden bekleed.
Teneinde het absorberend effekt van de achterwand te verhogen, en alle weerkaatsing naar het
podium te vermijden, werd de bekleding in trapeziumvorm geplaatst zodat het ontwikkeld oppervlak
minstens 3-maal de oppervlakte van de achterwand bedraagt.
De kanaalresonatoren dienen vooral de absorptie bij de lage frekwenties te verzekeren (lager dan
25O Hzj terwijl de overige akoestische bekledingen voor de akoestische absorptie bij de hogere fre-
kwenties zorgen.
Een evenredige verdeling van al deze absorberende bekledingen dient er voor te zorgen dat de voor-
opgestelde ideale nagalmtijd zo dicht mogelijk wordt benaderd'
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1,41,61,41,71,71,92nagalmtijd in seconden

8000400020001 000500250125Frekwenties in Hertz

Gemeten nagalmtijden in de concertzaal

Als vergelijking volgen hierna de nagalmtijden gemeten in enkele belangrijke zalen.

Bouurakoestiek
De berekende eigen frekwentie van het metalen driedimensionaalspant is lager dan de laagste fre-
kwenties door muziekinstrumenten geproduceerd, zodat er zich in principe geen resonantieverschijn-
selen kunnen voordoen.
De struktuur van de concertzaal is op afzonderlijke anti-trillingsfundering gemonteerd.
Alle toegangen tot de zaal gebeuren doorheen een akoestisch sas. "i

Mede in verband met de onmiddellijke nabijheid van de autosnelweg E3, die een niet te onder-
schatten geluidshinder van buitenaf aanbrengt. werd een extra zware dakkonstruktie gebouwd
bovenop het tridimentionele spant.
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BUDGEI' Om budgetaire redenen moest de realisatie van dit belangrijk complex in meerdere fasen worden ge-
splitst. Naast deze budgettaire problemen, hebben ook tegenslagen bij de aanbestedingen der ver-
schillende fazen en twee falingen van belangr'rjke aannemers, min of meer belangrijke onderbrekingen
in het uitvoeringstempo der werken met zich gebracht. Toch mag gezegd worden dat een uiwoe-
ringstermijn van 7 jaren, voor een dergelijk belangrijk en moeilijk te bouwen complex, nog een aan-
vaardbare uitvoeringstermijn is.
De juridische tribulaties, gevolgd van hogervermelde moeilijkheden, laten op dit ogenblik nog niet toe,
de juiste kostpr|s van het ganse complex te begroten. Evenwel kan nu reeds worden bevestigd dat
de totale werkelijke uitgave die de.verwezenlijking van dit belangrijk conservatorium met zalen-
complex en radiostation met zich hebben gebracht, de 700.OOO.0OO BF nauwelijks zal overtreffen.
Tegenover de gebouwde vloeroppervlakten en volumes die respektievelijk 26.O2O 2 en 98.338 m3 be-
dragen, kan dus worden gesteld, dat deze opmerkelijke verwezenlijking tegen een behoorlUke prijs
werd opgetrokken.
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ONTWERP,
UITVOERING
EN LEIDING

DER WERKEN

Architect: L. Stijnen & P. De Heyer te Antwerpen

Algemene leiding en coórdinatie

Op het Hoofdbestuur van de Regie der Gebouwen - Algemene lnspectie voor het Vlaamse lands-
gedeelte

De heer ir. F. Delmulle, directeur-generaal, tweetalig adjunct
arch. M. Dondeyne, adviseur

Technische begeleiding door de Technische Studiedienst van de Regie der Gebouwen onder
leiding van

De heer ir. W. Bogaert, inspecteur-generaal
Dienst voor Bouwkunst

De heer arch. M. Van Raemdonck, hoofdarchitect-directeur
Dienst voor Stabiliteit

De heer ir. A. Verkeyn, inspecteur-generaal
Dienst voor Fysische Toepassing en Controle

De heer ir. K. Aerts, wd hoofdingenieur-directeur

^Architectuur
onwverp: Architectenbureau L. Stynen en P. De Meyer te Antwerpen

Leiding en coórdinatie
Provinciale Directie van de Regie der Gebouwen te Antwerpen

De heer ir. R. Van Der Spiegel, hoofdingenieur-directeur
De heer arch. F. Daems, eerste architect
De heer ir. J. De Laere, e.a. ingenieur-wd hoofd van dienst
De heer arch. E. Wollaert, hoofdarchitect
De heer J. Matthys, controleur
De heer A. Grysolle, adjunct - werkopzichter
De heer H. Sterckx, werkoPzichter

Stabiliteit

ontwerp: studiebureau H. Hine te Brussel
nazicht: lr. mevrouw Van Soens, e.a' ingenieur hoofd van dienst

Centrale vervvarming en klimaatregeling

ont\ /erp: studiebureau Marcq en Roba te Brussel
leiding der uiwoering: de heer V. Polfliet. inspecteur
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Electrische installatie, liften en telefonie

ontwerp en leiding der uitvoering
De heer ir. J. De Ries, directeur-generaal
De heer ir. R. Geets, inspecteur-generaal
De heer ir. L. Lauriks, hoofdingenieur-directeur

26

"í



lands-

onder

F

De heer ir. G. De Clercq, hoofdingenieur-directeur
De heer ir. A. Janssens, hoofdingenieur-directeur
De heer ir. E. Daneels
De heer ir. C. Van Rijckeghem
De heer R. De Loenen, controleur
De heer H. Nijs, industrieel ingenieur
De heer C. De Muyer, eerste controleur

Akoestiek

ontwerp: studiebureau E.R.V.A. te Brussel

Toneeltechnisch advies

De heer E. Huyghebaert te Antwerpen

Logotype en merkteken, binnensignalisatie
ontwerp: De heer H. Binneweg te Antwerpen

Beplantingen

ontwerp en leiding der uitvoering:
de heer G. Van Giel, tuinarchitect
de heer R. Wellens, adjunct-controleur

Volgende firma's hebben deeÍgenomen aan de uítvoering der vverken

Algemene Onderneming Van Coillie te Oostende, ruwbouw en voltooiingswerken
N.V. Gillion te Brussel, ruwbouw en voltooiingswerken
N.V. Wwe Van Swieten te Antwerpen, centrale verwarming en klima
N.V. C.A.C.C. te Wilrijk, centrale verwarming en klima
N.V. E.N.l., te Aartselaar, electriciteit KVMC
N.V. Electro Begaux te Antwerpen, electriciteit BRT
N.V. Thiery te Antwerpen, liften
P.V.B.A. Van Tilborgh te Kapellen, beplantingen
P.V.B.A. Aerts te Lier. ruwbouw en voltooiingswerken 1e fase
N.V. Condibor te Herentals, centrale verwarming en klima 1. fase
P.V.B.A. R. Maes te Antwerpen, electriciteit 1. fase

De rnrerken zÍjn tot stand gekomen in naurrue samenvverking met
De heer E. Traey, ere-directeur Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium - Antwerpen
De heer K. Cooremans. directeur Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium - Antwerpen
De heer H. De Belder econoom Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium - Antwerpen
Mevrouw F. Leysen, beheerder Concert- en Theatergebouw
De heer M. Daneels. directie technische installatie BRT
De heer M. Temmerman, directie technische installatie BRT
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