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Het gebouw als verbinder
De centrale foyer is, samen met het vernieuwde Grand Café, 

in zijn rijke uitstraling hersteld, maar met een eigentijdse 

sfeer, feestelijk kleurgebruik en duurzame materialen van een 

hoge kwaliteit. Deze ruimten vormen samen het lichte 

publieke hart van het gebouw. Na een grondige functionele 

herstructurering zijn alle publieksfuncties, zoals de 

ticketbalie, toiletten, garderobe  en kleurrijke foyers 

geclusterd rondom de centrale ontvangst. De voorzijde van 

het gebouw licht ‘s avonds op als een stralende lantaarn, en 

vanuit het hart van het gebouw kijkt de bezoeker door alle 

ruimten uit over het plein. 

Ruimtelijke uitbreiding
Achter de schermen hebben we de smalle gangen van de 

backstage opengebroken en diverse niveauverschillen glad 

gestreken. De eerste etage van de backstage is 

getransformeerd tot een licht en ruimtelijk stadsbalkon met 

een wijds uitzicht op Nijmegen. Het terrein rondom het 

gebouw transformeren we van een hard parkeerterrein tot 

een publieke stadstuin, waarbij het gebouw beter wordt 

ingebed in de stad en de exclusieve parkachtige omgeving 

wordt hersteld. 

Na honderd jaar en meer dan dertig verbouwingen was de eens zo heldere structuur 
en feestelijke uitstraling van Concertgebouw De Vereeniging van Oscar Leeuw 
volledig verloren gegaan. Vanuit de ambitie om het gebouw te ontwikkelen tot hét 
centrum van het Nijmeegse en regionale muziekleven, heeft Braaksma & Roos 
Architectenbureau De Vereeniging  getransformeerd tot een helder, gastvrij en licht 
concertgebouw waarin duurzaam, veelzijdig en efficiënt gebruik mogelijk wordt 
gemaakt. 

Opdrachtgever:  Gemeente Nijmegen
Locatie:  Keizer Karelplein 2D, 6511 NC Nijmegen
Architect:  Braaksma & Roos Architectenbureau

Concertgebouw de Vereeniging

“Om dit rijksmonument tot in de kern te 

kunnen begrijpen was het voor ons team 

belangrijk om niet alleen de historie van het 

gebouw en de architect te onderzoeken, maar 

was het onderzoek naar deze reeks kleinere 

ingrepen minstens zo belangrijk. Wij kunnen 

immers alleen met een duurzaam antwoord 

komen wanneer wij de vraag volledig 

doorgronden.“
- Job Roos   


