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In een pakhuis in de haven van
Vlaardingen, in een voormalige
Kroepoekfabriek, opende afgelopen
zomer een jongerencultuurpodium. De
Kroepoekfabriek is een professioneel
podium voor livemuziek, dans, hiphop
en theater, waar landelijke acts en
regionale helden elkaar afwisselen.
Alles is gericht op geven van ruimte en
bieden van kansen aan talent. Het team
bestaat uit zeven enthousiaste, vaste
teamleden en een grote gemotiveerde
club van stagiaires en vrijwilligers,
ook wel ‘de Kroe’ genoemd.

CULTUURPODIUM Renske Verbeek, Directeur
Kroepoekfabriek: “In Vlaardingen hebben we
jaarlijks een groot zomerfestival. Jongeren
gaven aan dat ze gedurende het hele jaar
een podium zochten. De gemeente is dit gaan
onderzoeken en in 2007 werd het pand aan
de Koningin Wilhelminahaven aangewezen. Er
werd subsidie vrijgemaakt om het te verbouwen
tot cultuurpodium voor jongeren. We hebben
een jongerengroep samengesteld en gevraagd
waar behoefte aan was. Vervolgens zijn we
onder de naam ‘De Kroepoekfabriek’ gestart
met het organiseren van evenementen in de
stad.”
IN- EN EXTERIEUR Het pand werd eerst
bouwkundig aangepakt. Het bestuur
realiseerde zich al snel dat het inschakelen
van een interieurarchitect noodzakelijk was en
benaderde hiervoor Mars Interieurarchitecten,
een bureau voor ruimtelijke vormgeving en
interieurarchitectuur. Architect Marcel van der
Veer: “Wij zijn gespecialiseerd in interieur en
de restauratie van oude gebouwen. Hier was
dat onlosmakelijk met elkaar verbonden. In
eerste instantie waren wij ingeschakeld voor
de realisatie van het interieur. Maar dan kom
je erachter dat het ook een bouwkundige
uitdaging betreft. Het interieur was niet
meer los te zien van het gebouw. Interieur
en exterieur moesten op elkaar worden
afgestemd.”
BRIEFING Renske: “In het najaar van 2009
werd gestart met het ontwerp. De briefing: het
realiseren van een jongeren cultuurpodium met
de warmte van een bruine kroeg. Vriendelijk en
toegankelijk, maar wel met een eigen uitstraling.
De identiteit van De Kroepoekfabriek moest
herkenbaar zijn in het interieur.”

ICONISCHE KRACHT Marcel: “Het interieur

kreeg een sterke iconische kracht. De begane
grond en eerste verdieping zijn voorzien van
een vide. Hierdoor ontstaat hoogte in de zaal
en goed zicht op het podium. De zaal werd
diagonaal betimmerd met eiken planken. Een
wandbekleding van hout is zowel decoratief
als functioneel; reliëf en sparingen in het hout
dragen bij aan de akoestiek. De naastgelegen
ruimten kregen uitgesproken kleuren. De zaal
heeft een neutraal karakter waardoor alle
aandacht gaat naar de personen die op het
podium staan. Uiteindelijk gaat deze zaal slijten,
maar die keuze is bewust gemaakt. Heel veel
podia zijn betonnen hutten. Daar wordt de sfeer
gecreëerd in de foyer. Dit is zo’n postzegel van
een product, dat ging hier niet. We hebben
hier veel verschillende sferen gerealiseerd
en vertaald naar het podium, het balkon, de
toiletten, de dansstudio, muziekstudio en
mediastudio en de kantoorruimte.”
LOKALE PARTNERS Renske: “Het was een
wens van de gemeente om te werken met
lokale partners. Iedere leverancier werd
geselecteerd op kwaliteit en gretigheid,
waardoor er een heel enthousiast team
ontstond. De huisstijl is ontworpen door Unit
20 uit Rotterdam waardoor alle uitingen in het
pand zijn geïntegreerd.”
AKOESTISCH PARADEPAARDJE Het geluid is
uitstekend dankzij een ingenieus akoestisch
plan waarbij rekening is gehouden met de
nagalmtijd. De plafonds in de studio’s werden
in verband met de beperkte verdiepingshoogte
voorzien van Sonaspray voor een akoestische
werking. Renske: “We worden overladen met
complimenten over de akoestiek. We zijn dan
wel niet het grootste podium, maar we willen
wel knallen met kwaliteit op alle vlakken,

namelijk geluid, gastvrijheid en techniek. De
Kroepoekfabriek staat voor talentontwikkeling.
Niet alleen op het podium, maar ook erachter.
Zo stomen we jongeren klaar voor de grote
wereld. n

