Bouwnieuws Theater aan de Parade
1 december 2022

De gemeente ’s-Hertogenbosch is 19 april 2021 gestart met de sloop van het huidige Theater aan de
Parade. Inmiddels is de sloop klaar en de nieuwbouw gestart. Via dit bouwnieuws ontvangt u elke
twee weken nadere informatie over de werkzaamheden en de planning.
Wat gebeurt er de komende weken?
Op de werf van Mertens in Limburg wordt nog
flink doorgetimmerd aan de houtskeletbouw
elementen (zie foto boven ). Dit is echt vakwerk.
Deze elementen komen straks op de hoeken van
de gevel met de punt naar boven. Ze worden nog
bekleed met steenstrips.
Ook de tegelzetters zijn op de werf nog druk met
het plakken van de steenstrips tegen de
houtskeletbouw elementen.
In de toneeltoren zijn prefab betonnen trapelementen geplaatst. Hierdoor is de hele
trappenhal nu van boven naar beneden
toegankelijk.
De staalconstructie aan de voorzijde van de 4e verdieping is gemonteerd. Vandaag, 1 december, worden de
kanaalplaten gelegd op de 4e verdieping. De kanaalplaten van de 3e verdieping van de toneeltoren zijn
afgelopen week al geplaatst.

Vandaag is er een vakwerkspant aan de achterkant van de
toneeltoren gemonteerd (zie foto). Maandag worden de
kolommen geplaatst en aansluitend de holle wanden.
Aan de zijde van de Paradezaal zijn de eerste roldeuren
geplaatst. In de Paradezaal is afgelopen week de vloer
gestort. Deze wordt volgende week 6 cm. opgevijzeld.
In de Paradezaal ligt nu een ‘zwevende’ betonvloer. In een
eerder bouwnieuws stond al vermeld dat het beton is gestort
op een laag piepschuim die op de ondervloer ligt. Op deze
ondervloer zijn ook zogenaamde ‘vloerpotten’ aangebracht.
In deze vloerpotten zitten veren die, als het beton is
uitgehard, omhoog kunnen worden gebracht. Hierdoor komt
de vloer ‘los’ van de rest van de constructie. Dit zorgt voor de
akoestiek en dat trillingen nagenoeg niet uit of in de
Paradezaal vloeien.
Het vrachtwagenplateau is bijna klaar. Daarboven op de 2e
verdieping is vandaag de bouwer van de metal stud wanden
gestart. Een metal stud wand is een niet dragende
binnenwand die opgebouwd is uit metalen profielen met daar
tegenaan beplating geschroefd. Hiervoor is het materiaal
afgelopen week geleverd. Maandag volgt ook nog een levering.
De installateurs zijn achter de Paradezaal bezig met de luchtkanalen. Deze worden ingepakt met isolatie en
brandwerend materiaal.
Leverancier Alhako heeft op de 3e verdieping aan de voor- en achterzijde kozijnen geplaatst. Vandaag is
hier het glas geplaatst. Vrijdag komt de dakdekker om het dak dicht te branden ter hoogte van de lichtstraat,
tussen de Grote Zaal en Paradezaal.
Om het nieuwe Theater aan de Parade zo energiezuinig mogelijk te maken wordt er onder andere een
warmte-en koudeopslag (WKO) gerealiseerd. Deze zomer zijn de warme- en koudebron aangelegd (in de
Casinotuin en bij het theater). De afgelopen weken zijn werkzaamheden rondom het leggen en aansluiten
van de kabels en leidingen tussen de bronnen uitgevoerd. Om de kabels en leidingen in de Cavaleriestraat
te kunnen leggen is er met behulp van een gestuurde boring onder de grond een mantelbuis geplaatst.
Helaas is het werk door enkele corona gevallen binnen het uitvoeringsbedrijf vertraagd. De stratenmaker
gaat de komende dagen het straatwerk herstellen. Dinsdag 6 december zijn de werkzaamheden in de
Cavaleriestraat klaar.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de bouw van het nieuwe Theater aan de Parade? Kijk dan op de website van de
gemeente ’s-Hertogenbosch: www.s-hertogenbosch.nl/theater.
Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u iets melden? Stuur tijdens werktijden bij voorkeur een email naar theater@s-hertogenbosch.nl of neem contact op via telefoonnummer (073) 615 5155. Ziet u buiten
werktijden iets op of rond de bouwplaats wat niet klopt of heeft u een spoedmelding? Dan kunt u in de
avond- en weekenduren bellen naar het calamiteiten-nummer van de aannemer 0497-598250.

Zicht vanuit de torenkraan op de Grote Zaal en Paradezaal

