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Un entretien approfondi du Kaaitheater s’impose. 
En effet, l’emphythéose est prolongée jusqu’en 
2052. C’est donc le bon moment pour examiner 
de plus près le fonctionnement actuel et pour 
identifier les problèmes ainsi que les opportunités 
liées à la rénovation. De nouveaux besoins se font 
effectivement sentir en matière artistique, d’accueil 
du public et de technique du spectacle. Par ailleurs, 
un momentum se forme aujourd’hui en matière 
de contexte urbain avec de nouvelles relations 
et de nouvelles opportunités sur lesquelles le 
Kaaitheater peut s’appuyer. Il s’agit de l’acquisition 
du garage Citroën par le gouvernement bruxellois, 
du réaménagement de la place Sainctelette, des 
développements immobiliers du quai des Péniches, 
etc. Le Kaaitheater se trouve littéralement au 
centre de cette nouvelle dynamique et souhaite se 
positionner de manière claire par rapport à cette 
nouvelle donne.

Ce questionnement n’est pas seulement lié à des 
besoins concrets mais s’inscrit également dans 
la vision que le Kaaitheater souhaite véhiculer sur 
le fond. Depuis la réouverture du théâtre en 1993, 
les contraintes liées au bâtiment constituent un 
défi pour le fonctionnement artistique. Comment 
s’ouvrir à une ville en pleine mutation dans un 
bâtiment fermé sur lui-même ? Le Kaaitheater se 
profile comme un centre artistique qui joue un rôle 
central dans la ville d’artistes que Bruxelles est 
devenue pendant les 20 dernières années, mais 
également un lieu où se joue la dynamique du vivre-
ensemble spécifiquement bruxellois en matière de 
développement urbain, de socio-écologie et d’action 
interculturelle. Le Kaaitheater se veut un lieu ouvert 
où une programmation artistique de grande qualité 
est couplée à une culture de la rencontre et du 
débat. Il veut offrir de la place pour la présentation 
et la production artistique mais aussi pour 
l’appropriation par d’autres usagers.

Een uitgebreid onderhoud van het Kaaitheater 
dringt zich op. De erfpacht wordt immers verlengd 
tot 2052. Het geschikte moment om de huidige 
werking van naderbij te bekijken, eventuele 
opportuniteiten en hindernissen te identificeren. Zo 
zijn er nieuwe behoeften ontstaan op artistiek vlak, 
op vlak van publieksonthaal en op theatertechnisch 
vlak. Bovendien is er een momentum ontstaan 
in de stedelijke context, met nieuwe relaties en 
opportuniteiten waar Kaaitheater op kan inspelen. 
Zo is er de aankoop van de Citroëngarage door 
de Brusselse regering, de heraanleg van het 
Sainctelettesquare, de residentiële ontwikkelingen 
aan de Akenkaai, etc. Het Kaaitheater bevindt zich 
letterlijk middenin deze stedelijke dynamiek en 
wenst een helder standpunt in te nemen. 

De vraagstelling volgt niet enkel uit concrete noden 
en kansen, maar kadert ook in de inhoudelijke visie 
die het Kaaitheater uitdraagt. Van bij de heropening 
van het theater in 1993 vormden de beperkingen van 
het gebouw een uitdaging voor de artistieke werking 
van het Kaaitheater. Hoe stel je je open naar een 
stad in volle ontwikkeling vanuit een gesloten 
bouwwerk? Het Kaaitheater profileert zich als een 
kunstencentrum dat een centrale rol speelt in de 
kunstenaarsstad die Brussel de voorbije twintig 
jaar geworden is, maar ook als een plek waar de 
bijzondere dynamiek van de Brusselse samenleving 
inzake stedelijke ontwikkeling, socio-ecologische 
kwesties en interculturele actie tot uiting komt. Het 
Kaaitheater wil een open huis zijn waar zorgvuldig 
geselecteerde artistieke kwaliteit gekoppeld wordt 
aan een inclusieve ontmoetings- en debatcultuur. 
Het wil plaats bieden voor artistieke productie 
en presentatie, maar ook een plek zijn die andere 
gebruikers zich kunnen toe-eigenen. 
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Les images présentées dans ce document sont les esquisses développées par le bureau d’étude, esquisses qui seront sujettes à discussions et adaptations avant 

l’approbation du projet final. De afbeeldingen die in dit document getoond worden zijn opgemaakt door het studiebureau en zullen nog verder bediscussieerd en 

aangepast worden alvorens het project definitief wordt goedgekeurd.

© Tim Van de Velde
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AAA – Architectuuratelier Ambiorix

La qualité du projet lauréat réside dans la simplicité des 

interventions qui ouvre le théâtre à son environnement 

tout en simplifiant son usage.

Une nouvelle entrée est créée côté des quais des péniches, 

ouvrant le Kaai au canal et lui donnant une adresse dans 

une zone en plein développement. Cette nouvelle entrée 

donne accès à une nouvelle salle, qui s’ajoute à la salle 

actuelle. Les deux sont situées au même niveau, ce qui 

permet une mutualisation des espaces tels que les 

coulisses, la technique, ou encore le déchargement de 

matériel. L’entrée de la grande salle, qui connait des 

adaptations simples et efficaces, reste du côté de la place 

Sainctelette

Le foyer, lui aussi installé au rez-de-chaussée, forme un S 

entre les deux salles, ce qui permet de les relier entre elles 

mais également de faire le lien vers l’espace public, le 

forum, la salle de création et les studios. Ce foyer permet 

la rencontre entre le public et l’art via différents espaces 

de performance.

La fluidité marque également ce projet : la circulation 

du public se fait aisément, d’un côté comme de l’autre, 

les coulisses sont continues et longent les deux salles, 

le déchargement au rez-de-chaussée est également 

simplifié.

À l’étage se trouve une terrasse partiellement couverte 

avec la cafétaria. Cet ensemble est destiné a priori 

aux artistes et aux personnel, mais la combinaison 

des fonctions permet également au public d’y accéder. 

L’objectif d’ouverture vers l’extérieur est donc ici rencontré, 

avec des espaces laissant la possibilité au personnel du 

théâtre d’aller à la rencontre des visiteurs et vice-versa, le 

tout de manière assez intime.
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GROTE ZAAL

Met de verschillende verbouwingsfases verwaterde de stedelijke figuur van 
een lijsttheater met een enfilade van duidelijk afgebakende ruimtesequenties. 
De DNA van het ontwerp is nog altijd voelbaar, maar verloor aan kracht in 
het interieur.

Het ontwerp van de verbouwing bouwt voort op de bestaande typologie 
van het lijsttheater. De bestaande ruimtesequentie – ontvangst, foyer, zaal, 
lijst en toren - wordt verheldert en de werking van elk onderdeel versterkt. 
Inderdaad is de bestaande zaal gebrekkig op vlak van toegankelijkheid voor 
publiek en logistiek. De zichtlijnen vanaf de onderste rijen vanop het balkon 
zijn ondermaats en de toegankelijkheid omslachtig. Het trekkenmechanisme in 
de toren is verouderd en er is geen natuurlijk licht in de zaal.
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vinden bij de openbare ruimte, het forum, de creatieruimte 

en de studio’s. Deze foyer brengt via verschillende 

performanceruimtes een ontmoeting tussen het publiek 

en de kunsten tot stand.

Het project wordt eveneens gekenmerkt door een zekere 

vloeiendheid: het publiek kan vlot van de ene naar de 

andere kant circuleren, de coulissen lopen door en 

bevinden zich langs de twee zalen en ook de losplaats op 

de benedenverdieping is vereenvoudigd.

Op de eerste verdieping is er een gedeeltelijk overdekt 

terras met cafetaria. Dit complex is in de eerste plaats 

bedoeld voor kunstenaars en personeel, maar door de 

combinatie van functies is het ook toegankelijk voor het 

publiek. De doelstelling om het theater naar buiten open 

te stellen is hier bereikt, met ruimtes die ontmoetingen 

mogelijk maken tussen het theaterpersoneel en 

de bezoekers, en dat alles op een directe manier. 

De kwaliteit van het winnende project ligt in de eenvoud 

van de ingrepen die het theater opent naar zijn omgeving 

terwijl het gebruik ervan wordt verduidelijkt.

Aan de kant van de Akenkaai wordt een nieuwe ingang 

gecreëerd, waardoor het Kaai naar het kanaal wordt 

geopend en wordt opgenomen in een gebied in volle 

ontwikkeling. Deze nieuwe ingang geeft toegang tot een 

nieuwe zaal, die aan de huidige zaal wordt toegevoegd. De 

twee bevinden zich op hetzelfde niveau, wat een gedeeld 

gebruik van de ruimtes, zoals de coulissen, de technische 

ruimte of de materiaalruimte gemakkelijk maakt. De 

ingang van de grote zaal, waar enkele eenvoudige en 

efficiënte aanpassingen worden gedaan, blijft aan de kant 

van het Saincteletteplein.

De foyer die zich ook op het gelijkvloers bevindt, vormt 

een S tussen de twee zalen. Dit maakt het mogelijk om 

ze onderling te verbinden, maar ook om aansluiting te 
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360 architecten - BULK architecten

1 7  /  2 5 O O 3 7 0 4  K A AITH E ATE R  -  B RU S S E L

1E VERDIEPING 
grote zaal, kleine zaal, vergaderzalen, forum, rondgang

BEGANE GROND  
grote zaal, foyer, restaurant, loskade, ateliers
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1 .  F OYE R /  P E R F O R MAN C E  S PAC E
2 .  O NTHA AL
3 .  CAF É /  R ESTAU R ANT
4 .  E H BO
5 .  STO C K AG E 
6 .  P O D I U M  G ROTE  Z A AL
7 .  TR I BU N E  G ROTE  Z A AL
8 .  F OYE R /  P E R F O R MAN C E  S PAC E
9 .  PATI O
1 0 .  M ETA AL ATE L I E R
1 1 .  H O UTATE L I E R
1 2 .  WE R KH U I S
1 3 .  STO C K AG E  ATE L I E R S
1 4 .  L A AD &  LO S K AD E
1 5 .  OVE R S L AG  TEC H N I S C H  MATE R IA AL
1 6 .  LO G I STI E K
1 7 .  I N G AN G  P E R S O N E E L  K A AI
1 8 .  N O O D U ITG AN G  K A AI K ANTO R E N
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1 .  F O RU M
2 .  F OYE R
3 .  O M M EG AN G
4 .  BAL KO N  G ROTE  Z A AL
5 .  VESTI BU L E
6 .  KL E I N E  Z A AL
7 .  TR AP/ TR I BU N E 
8 .  BAC KSTAG E
9 .  TEC H N I S C H E  B E RG I N G  KL E I N E  Z A AL
1 0 .  KITC H E N ET TE
1 1 .  VE RG AD E R Z A AL  1
1 2 .  VE RG AD E R Z A AL  2
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Alan Baxter - Assemble Design - Czvek Rigby
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021 - Kaaitheater - Section BB - M1/200 @A3 

BESCHOUWING

snede BB’ 

0 5 10m1

BESTAANDE FOYER & GROTE ZAAL
RUIMTELIJKE KWALITEITEN
Op de snijlijn tussen de vier gebouwen ontwikkelt zich de foyer met 
verschillende dynamische en interessante ruimtelijke ervaringen. 
Deze komen tot stand zowel in plan als in snede en vormen een serie 
van ‘interlocking’ ruimtes.. De voormalige gelijkvloerse circulatie 
wordt genivelleerd en in contact gebracht met de bovenliggende 
verdiepingen waardoor het zenitale licht kan doordringen tot in de 
publieksgerichte ruimtes.
Het plan wordt herverdeeld en volgens een sterk symmetrische 
logica met twee wenteltrappen als sluitstuk zichtbaar ten opzichte 
van de toegangen, welke de bezoeker binnenin het gebouw zuigen. 
De verticale circulatie op de achtergevel van het Art Déco gebouw 
wordt heringericht en zorgt voor een nieuwe symmetrie in het plan, 
met tegelijk een evacuatieweg naar de straatzijde (inzetbaar voor 
het personeel). De nieuwe organisatie kan dusdanig ook leesbaar 

gemaakt worden in de voorgevel waardoor die opnieuw een meer 
uitgesproken karakter kan krijgen naar Sainctelette.
Het restaurant/bar kan autonoom worden ingezet en vormt tegelijk 
een overbruggende functie tussen het foyer en de showroom van 
KANAL.

HERINRICHTING FOYER
De vernieuwde foyer wordt meer symmetrisch georganiseerd en 
voornamelijk de horizontale vlakken worden aangepakt (rekening 
houdend dat er meer plek vrijkomt door de optimalisatie van 
de kleine zaal). Hierbij wordt enerzijds een nieuwe tussenvloer 
gerealiseerd op de eerste verdieping die aansluit op het niveau van 
het Forum en op de aangepaste balkons van de grote zaal.
Op de gelijkvloerse verdieping wordt de vloerplaat uitgebroken 
en de pas genivelleerd opdat er een einde komt aan het op en neer 
circuleren door de bestaande foyer.
Door de lichtkoepels op de bovenste verdieping valt er licht 
binnen tot diep in het gebouw waardoor er overdag kwalitatieve 
ruimtelijkheid vrijkomt. 

GROTE ZAAL
Voorname aanpassingen in de grote zaal, de inkorting van de diepte 
en de toevoeging van zijdelingse zitplaatsen, laten het toe om de 
ruimte intiemer te maken en zorgen voor nieuwe configuraties voor 
zowel het podium als het publiek. Dit heeft als bijkomend voordeel 
dat er een grotere foyer nabij de zaal ontstaat, wat de collectieve 
sociale ervaring van een bezoek aan het theater ten goede komt. 
Dergelijke ruimtelijke bewegingen worden ingegeven door het 
verlangen om betekenisvolle verbindingen te leggen tussen publiek, 
occasionele bezoekers en de dagdagelijkse medewerkers van het 
Kaaitheater. Het benadrukt een reeks nieuwe routes door de site die 
zorgen voor een gevoel van doorzicht en permeabiliteit. 
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BESCHOUWING

heringerichte foyer aan de grote zaal

plan niv. +0

0 5 10 20m

1. toegang publiek (Akenkaai) kan ook dienst doen als aparte 
performance ruimte (zie p.19)
2. vestiaire kleine zaal
3.  uitgesproken trap richting schoorsteen boiler room
4. sanitair publiek kleine zaal
5. onthaal en toegang publiek (Sainctelette)
6. ticketing
7. vestiaire grote zaal
8. vestiaire met zone voor plooifietsen
9. ehbo lokaal
10. receptie voor verenigingen in gebouw Sainctelette
11. horeca met café en/of restaurant
12. sanitair publiek grote zaal
13. foyer
14. grote zaal (uitschuifbare) tribune

15. grote zaal toneel
16. opslagruimtes
17. laad -en loskade
18. fietsenberging
19. afvalberging
20. hoogspanningscabine
21. overslag gastgezelschapen
22. toegang en onthaal medewerkers en artiesten
23. rustruimte artiesten kleine zaal is een flexibel inzetbare ruimte 
24. productie kantoren
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BRUTHER - OUEST

p17

3.00 m X 7.00 m

D.3.8

D.3.6

D.3.5 D.3.2

A.1.2 A.1.2

A.1.3

D.3.4

N°

 KAAI THEATER

CONCOURS

04.09.2019

KAAI

maître d'oeuvre:   BRUTHER/OUEST ARCHITECTURE

P - 1-0

333°

NIVEAU -1
1:333

3.00 m X 7.00 m

ACCES
LIVRAISON

A.1.1

D.1.1 D.1.2 D.1.3

D.3.1

ENTREE EMPLOYES BUREAUX

vers
KANAL

ENTREE KAAI THEATRE

A.1.5

A.1.4

D.3.9

5%

5%

5%

5%

PROSCENIUM
+10.05

+10.05

+10.40

+10.40

+10.70

+10.70

ACCES
EMPLOYES KAAI

+10.06

+10.70

+9.15

+9.80

N°

 KAAI THEATER

CONCOURS

04.09.2019

KAAI

maître d'oeuvre:   BRUTHER/OUEST ARCHITECTURE

P - 00

333°

 PUBLIEKSRUIMTES 
A.1 FOYER
A.1.1 PERFORMANCE SPACE 
A.1.4 ONTHAAL / TICKETS
A.1.5 EHBO 
A.1.7 PLOOIFIETSEN EN KINDERWAGENS

 ARTIESTEN
B.1.0 TOEGANG ARTIESTEN EN PERSONEEL

ADMINISTRATIE, LOGISTIEK, TECHNIEK
D.1.0 TOEGANG LEVERINGEN
D.1.1 HOUTATELIER + STOCKAGE
D.1.2 METAALATELIER + STOCKAGE
D.1.3 WERKHUIS + STOCKAGE

D.3.1 LAAD- EN LOSKADE / HSP : 4m
D.3.9 VERZAMELPLAATS VOOR AFVAL

A.1.7

NIVEAU 0
1:333

NIVEAU -1
1:333

 N -1  N +0

 PUBLIEKSRUIMTES 
A.1.2 SANITAIR
A.1.3 VESTIAIRE 

 ADMINISTRATIE, LOGISTIEK, TECHNIEK

D.3.5 OVERSLAG VOOR GASTGEZELSCHAPPEN
D.3.6 OPSLAG VOOR GROTE ZAAL 
D.3.8 FIETSENSTALLING

D.4.1 SERVERRUIMTE
D.4.2 TECHNISCHE RUIMTE 
D.4.3 STOOKLOKAAL

P 17 
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CRIT. / PETER SWINNEN + NU ARCHITECTUURATELIER
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PLANNEN & SNEDES9.

0.1 foyer
0.2 balie
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0.16 stockage
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Gevel Akenkaai
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13Een dwarsverbindend podiumkunstenhuis
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Le bouwmeester maître architecte et son équipe ont pour mission de veiller à la qualité de l’espace, en matière d’architecture, mais également 

en ce qui concerne l’urbanisme et l’espace public sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale. Il s’agit de pousser plus en avant l’ambition à 

Bruxelles en matière de développement urbain. Le bouwmeester occupe une position indépendante.

De bouwmeester maître architecte en zijn team bewaken de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe projecten op het grondgebied van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest: niet alleen  architectuur, maar ook stedenbouw en openbare ruimte. Het doel is dat Brussel meer ambitie op het gebied van 

stadsontwikkeling nastreeft. De bouwmeester werkt in een onafhankelijke positie.

The mission of the bouwmeester maître architecte (Chief Architect) and his team is to ensure the quality of urban space, both architecturally and 

in terms of urban planning and public realm  in the Brussels-Capital Region, thus driving forward Brussels’ ambitions in urban development. The 

Chief Architect is working in an independent position.

Contact presse . Perscontact . Press Contact: Sophie Gérard . sgerard@perspective.brussels . 02 435 43 80 

www.bma.brussels 


