
 
 
 

 

Bouwnieuws Theater aan de Parade 
4 mei 2023 

 

 
 

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 

maand nadere informatie over de werkzaamheden en de planning.  

 

Wat is er de afgelopen weken gebeurd?  

De prefab elementen van de toneeltoren zijn geplaatst en worden verder in het werk betegeld. De 

dakbedekking op de toneeltoren is afgerond. De luchtbehandelingskasten zijn boven op de toneeltoren 

geplaatst, en hiermee is het hoogste punt van de bouw behaald. De roldeuren van de toneeltoren zijn 

gemonteerd. In de vliesgevel aan de voorzijde is weer een nieuwe voorraad aan ruiten gemonteerd. De 

Metal stud wanden in de grote zaal zijn opgebouwd en geïsoleerd. 

In de Paradezaal is het regelwerk van de wanden en plafonds afgemaakt, de wanden zijn voorzien van 

ledstrips. Naast de Paradezaal zijn de bezoekers toiletten en artiesten kleedruimtes geschilderd en betegeld.  

 

Afgelopen dinsdag, 2 mei is de eerste torenkraan gedemonteerd. Deze heeft vanaf  

10 september 2021 hijswerkzaamheden verricht. Deze indrukwekkende demontage 

leverde mooie plaatjes op. Ook is de demontage gefilmd. Dit kunt u bekijken op 

Youtube. Klik op deze link of scan de QR code voor de video.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/95ZdjkWd9p8


 
 
 

 

 

 
 

Wat gebeurt er de komende weken?  

De goederenlift en de personenlift afgerond worden verder ingeregeld. De sparing waar de torenkraan wordt 

voorzien van een constructie en hier worden de laatste kanaalplaten gelegd. Aan de voorzijde van het 

theater worden prefab metselwerkelementen geplaatst ter hoogte van de vliesgevel. Alle steigers rondom 

het gebouw worden in de aankomende weken gedemonteerd. Rondom het dak van de Paradezaal wordt de 

goudkleurige beplating geplaatst. 

 

Eind mei wordt er gestart met de demontage van de tweede torenkraan. 

 
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 e-

mail 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.  
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