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CULTUREEL CENTRUM LANDVAST
ALBLASSERDAM
XXXXXX

Abrahamse De Kock Architecten
BNA realiseerde een bijzonder
multifunctioneel cultureel centrum
in het Nederlandse Alblasserdam.
Het gebouw herbergt een ruime
waaier van sociaal-culturele en
commerciële activiteiten, inclusief
horeca, zalen voor verenigingen,
een vvv-agentschap en een bioscoop. Het Cultureel Centrum Landvast is gelegen op een beeldbepalende locatie, naast het Raadhuis,
buitendijks aan het water.
Het gebouw ligt half op het land
en half in het water. De onderkade, die is ingericht als parkeerterrein, kan bij hoge waterstanden onderlopen. Het centrum, dat
bereikbaar is via een wandelbrug
vanaf de hoger gelegen kade,
heeft een open karakter en een
uitnodigende entree. Zo versterkt
het de relatie tussen het dorp en
de haven.

Geperforeerde blauwgrijze Eternit bekleding op de wanden.
xxxxxx

De bezoeker benadert het nieuwe
centrum vanaf het Raadhuisplein,
wandelend over een stalen brug,
of vanaf de parkeerplaatsen op
de onderkade via een brede trap.
Voor de minder mobiele bezoekers is er een toegang via een
hellingbaan vanaf de onderkade.
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Cras porttitor sapien eget quam.
Duis ut libero. Donec facilisis metus
eu nibh. In sagittis ornare quam.
Proin felis. Quisque vitae magna.
Praesent tincidunt tellus in odio tincidunt semper. Sed vehicula posuere neque. Pellentesque adipiscing
semper neque. Maecenas ornare.
Morbi ac sem at metus adipiscing
aliquam. Fusce sit amet leo. Praesent condimentum scelerisque mi.
Aliquam malesuada. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas eleifend placerat lacus. Donec justo dui, suscipit
vitae, placerat eget, hendrerit non,
erat. Sed fringilla aliquam mauris.
Sed vel nibh quis tortor sagittis
commodo.
Nullam nisi. Ut scelerisque suscipit
sem. Aliquam erat volutpat. Integer
venenatis urna quis mi consequat
aliquam. Nunc in elit. Quisque ipsum risus, pharetra eu, pretium et,
eleifend et, massa. Praesent lorem
tellus, egestas egestas, bibendum
nec, consequat quis, turpis. Fusce
egestas eleifend erat. Donec fringilla feugiat urna. Vivamus tellus
dolor, congue id, viverra nec, placerat ac, magna.
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De ontvangstruimte binnen valt op door een grote ruimtelijkheid en helderheid. De robijnrode geperforeerde wandbekleding en het houten lamellenplafond bepalen de sfeer.

01. Geperforeerde plaat Natura | xxxx
02. Roestvast stalen Torx-schroeven in een kenmerkend patroon
xxxx
03. Contrasterende essenhouten regelwerk | xxxx
04. Ingewerkte verlichting | xxxx

Cras porttitor sapien eget quam. Duis ut libero. Donec facilisis metus eu nibh. In sagittis ornare quam. Proin felis. Quisque vitae magna.

De onderbouw bestaat uit een
waterdichte
betonconstructie,
waarvan de gevelopeningen met
innovatieve waterkeringen kunnen
worden afgesloten. De lichtere
bovenbouw is bekleed met zinkkleurige metalen platen. Opmerkelijk is ook het hoger gelegen
bordes, dat als buitenpodium
kan worden gebruikt.
Het elegante gebouw volgt aan
de kant van het centrum de gebogen lijn van de waterkering
en neemt aan de waterzijde de
strakke lijnen van het kanaal over.
De kromming in de gevelwand
levert vanuit ieder gezichtspunt
een ander beeld op. Het steeds
veranderende, langs het gebouw
strijkende licht versterkt dit effect.
Binnen valt vooral de ontvangstruimte op door een grote ruimtelijkheid en helderheid. De robijnrode
geperforeerde wandbekleding en
het houten lamellenplafond bepalen in hoge mate de sfeer. Deze
akoestische wandbekleding van
de ontvangsthal is ook in de diverse zalen toegepast, maar dan in
een staalblauwe en ivoorwitte
kleur. De ontvangstruimte is sterk
geleed, doordat de vloeren ten
opzichte van elkaar verspringen. Deze dekken zijn met brede
trappen verbonden. De vides en
de lange zichtlijnen geven snel
inzage in de wijze waarop het
gebouw is georganiseerd.

FR
Architecture et matériaux

Architectuur en materiaal

NL

Nullam nisi. Ut scelerisque suscipit sem. Aliquam erat volutpat.
Integer venenatis urna quis mi
consequat aliquam. Quisque varius blandit dui. Proin sit amet
nulla ac magna ornare commodo.
Sed ultricies. Vestibulum vehicula,
lorem nec lobortis pharetra, est est
suscipit orci, et faucibus nisi ante
in orci. Nunc in elit. Quisque ipsum risus, pharetra eu, pretium et,
eleifend et, massa. Praesent lorem
tellus, egestas egestas, bibendum
nec, consequat quis, turpis. Fusce
egestas eleifend erat. Donec fringilla feugiat urna. Vivamus tellus
dolor, congue id, viverra nec, placerat ac, magna.
Nulla cursus lectus sed arcu. Ut
risus tellus, iaculis vel, aliquet eu,
imperdiet varius, elit. Aliquam
iaculis, nulla eu aliquet volutpat,
velit nulla auctor nulla, nec porta
justo dui sed mauris. Mauris arcu
ligula, cursus vitae, scelerisque id,
convallis sit amet, est. Etiam pulvinar vestibulum urna. Sed dolor
massa, commodo in, elementum
at, mollis non, risus. Nunc quis dolor. Nullam vestibulum. Vestibulum
laoreet pede id leo. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent
per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nullam pharetra
sagittis felis. Nullam pede nulla,
ullamcorper eu, ultrices sed, dapibus non, elit. Nullam justo lectus,
rhoncus ut, luctus id, fermentum
vel, pede. Nunc bibendum tellus
vel orci. Ut iaculis ultricies felis.
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Aanvankelijk werd Carat voorgesteld, hoewel hiervan maar een
beperkt aantal kleuren beschikbaar waren. Na overleg werd
Carat vervangen door robijnrood
Pigmenta. Daarbij kwam nog Natura in de kleuren ivoorwit, zwart
en blauwgrijs. Een elegant geheel.
Met het oog op de akoestiek werd
gekozen voor een geperforeerde
wandbekleding. Op basis van
andere projecten wisten de architecten dat het perforeren van vezelcementbeplating mogelijk was.
Gezien het intensieve gebruik
moest deze wandbekleding ook
duurzaam zijn. Bovendien was
een hoge brandklasse noodzakelijk. Het geheel moest ook goed
ogen, daarom de keuze voor een
door en door gekleurde beplating.
Om detail te verkrijgen werd de
beplating aangebracht op een
contrasterend essenhouten regelwerk met zichtbare bevestiging.
Daarbij werd gekozen voor roestvast stalen torx-schroeven in een
kenmerkend patroon.

FR
Pourquoi Natura et Pigmenta

NL
Waarom Natura en Pigmenta
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Cras porttitor sapien eget quam.
Duis ut libero. Donec facilisis
metus eu nibh. In sagittis ornare
quam. Proin felis. Quisque vitae
magna. Praesent tincidunt tellus in
odio tincidunt semper. Sed vehicula posuere neque. Pellentesque
adipiscing semper neque.
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