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Koen Koch Podiumbouwadvies: …. 25+ jaar ervaring… 60+ projecten

Adviseren van project- en bouwteams, overheden, ontwerpers en podia.

PROJECTEN

Utrecht
Tivoli Vredenburg
Ontwerpen, omschrijven en uitvoeren van nieuwe 
aandrijving voor hefpodia in wereldberoemde 
concertzaal van Tivoli Vredenburg.

Arnhem
Stadstheater/Lauwersgrachtalliantie
Nieuw stadstheater en huis voor Oostpool en 
Introdans. Samen toonaangevend internationaal 
productiehuis.

Rotterdam
De Doelen
Nieuwe hijsinstalatie voor de Juriaansezaal.

Den Haag
World Forum
Onderzoek naar de conditie van de 
toneelmechanische installaties, het opstellen 
van een plan van aanpak, aanbesteding en 
uitvoeringsbegeleiding van toneelhijsinstallatie 
ondermachinerie in een van de grootste zalen van 
Nederland (2162 plaatsen).

Tiel
Agnietenhof
Uitvoeringsbegeleiding van de revisie van de 
toneelhijsinstallatie met behoud van bestaande 
machinerie binnen de nieuwe norm.



Delfzijl
De Molenberg
Het beoordelen van de huidige conditie van het 
theater.

Aruba
In samenwerking met de TU Delft uitdenken van een 
Coventioncenter dat niet alleen de de gasten op Aruba 
bedient, maar ook lokale initiatieven ruimte biedt.
 

Alphen aan den Rijn
Castellum
Aanbesteding zitaccommodaties in schouwburgzaal 
en bioscoop, aanbesteding theaterstoffering 
schouwburgzaal en vlakkevloerzaal.
Verbeteren publieks- en horecalogistiek, verbeteren 
bioscoopzalen. MJOP theater, aanbesteding licht- en 
geluidsinstallaties

Hendrik Ido Ambacht
Cascade
Het ontwikkelen, aanbesteden en uitvoeren van 
een passende toneelhijsinstallatie voor een dak met 
beperkingen.

Nuenen
Het Klooster
Ontwerp aanpassingen het Klooster, ontwerp en 
aanbesteding theatertechnische percelen: licht, geluid, 
stoffering, stoelen en mechanica.
 

Den Haag
De nieuwe Regentes
Ontwerpen en omschrijven takelbanen aan 
dakconstructie met beperkingen voor De 
Nieuwe Regentes. Inmiddels uitgevoerd binnen 
planning en budget. Het ontwerpen van een veilig 
kettingtakelsysteem aan dak met beperkingen, het 
verzorgen van de aanbesteding en bewaken van de 
uitvoering.

PROJECTEN

Alhen aan den Rijn
Castellum
Bouwbegeleiding bij renovatie van Castellum.

Arnhem
Stadstheater
In verkorte procedure aanbesteden vervanging 
besturing toneelhijsinstallatie van 75 assen.

Horst aan den Maas
Gasthoês
Ontwerp aanpassingen ‘t Gasthoês, ontwerp en 
aanbesteding theatertechnische percelen: licht, 
geluid, stoffering, stoelen en mechanica.

Nijmegen
Stadsschouwburg
Opstellen van realistisch meerjaren onderhoudsplan 
voor de toneelhijsinstallatie en de andere 
theatertechnieken.
 

Arnhem
Stadstheater
Na uitvallen voorstellen in zeer korte tijd uitvragen, 
aanbesteden en gunnen van een nieuwe besturing 
voor de toneelhijsinstallatie.
 

Alphen aan den Rijn:
Castellum
Het aanbesteden van het totaalonderhoud voor alle 
licht en geluidinstallaties in de schouwburg op een 
manier die de gebruiker de vrijheid geeft om binnen 
de kaders van het MJOP keuzes te maken op het 
moment dat dat gewenst is.
 

Den Haag
De nieuwe Regentes
Het uitdenken, aanbesteden en realiseren van een 
tribune die een voormalig zwembad overspant.



Bergschenhoek
De Driehoek
Quick-scan in 1 dag (opname en rapportage) van 
de conditie van bestaand podiumgebouw voor 
renovatie.

Amersfoort
Johan van Oldenbarnevelt
Inpassing van multifunctionele podiumfaciliteit 
in aula en sportaccommodatie van nieuw te 
ontwerpen schoolgebouw.

Harderwijk
Het Klooster
Onderzoek naar bruikbaarheid Bibliotheekgebouw 
in binnenstad voor podiumvoorziening.

Alphen aan den Rijn
Castellum
Technisch bestek vervanging besturing en 
renovatie en completering toneelhijsinstallatie, 
aanbesteding een gunningsadvies.

Utrecht
Herman Brood academie
Lessen Arbo en Kwaliteitszorg, uitleg, 
introductie in wet en regelgeving, schadelijk 
versterkt geluid, excursie Energiehuis Dordrecht.

Ettenleur
De nieuwe Nobelaer
Inventarisatie Hijsinstallatie met het oog op 
hergebruik bij nieuw te bouwen theatervoorziening.

Kampen
Stadsgehoorzaal
Coördinatie opleverkeuring toneelhijsinstallatie 
na vernieuwing besturing en implementeren 
gewichtsmeting in ophanging motoren. 

London
Stage Technologies TAIT - Aanbestedingsbegeleiding 
Engels/Amerikaanse inschrijver bij aanbieding 
vernieuwing toneelhijsinstallaties voor “De 
Singel” te Antwerpen.

Harderwijk
Alpha adviseurs - Haalbaarheidsstudie ingediende 
voorstellen in het kader van beleidsplan “Stad als 
Podium”. 

Reactie gemeente: “….. als ik jullie nog eens expliciet 
bedank voor jullie geweldige inzet van vandaag. Van 
negen tot vijf geconcentreerd, to the point, vriendelijk, 
positief, scherp - daar hebben wij veel bewondering 
voor! Wij waren ook blij met de kritische maar toch 
positieve inbreng. Jullie vieren hebben bij tijd en wijle 
voor de vrolijke noot gezorgd, dat was ook helemaal 
prima.”

Amsterdam
Projectmanagersbureau - Second opinion 
bruikbaarheid voorstellen technisch plafond Podium 
Zuid

Arnhem
Theater aan de Rijn
Theatertechnisch ontwerp en inrichting Theater aan 
de Rijn

Veenendaal
Lampegiet
Quickscan Conditie theaterinstallaties, met name 
toneelhijsinstallatie.



Projectleider bij DTS2  Groningen

Kon. opera De Munt  Brussel
De Stoep Spijkenisse
Dru Cultuurfabriek Ulft
Stadsgehoorzaal Leiden
De Bussel Oosterhout

Oosterpoort Groningen
Stadsschouwburg Deventer
Generale Oost Arnhem
Stadsgehoorzaal Kampen

Het technisch, logistiek en financieel waarmaken van de ambities van de leverancier, ge-
bruiker en opdrachtgever ten aanzien van toneelmechanica (trekkenwanden, podiumliften, 
orkestbakken, takels en bruggen et cetera).

Adviseur/Projectleider bij PB theateradviseurs

De Stoep Spijkenisse 
Energiehuis Dordrecht
Lantaren Venster Rotterdam
Nieuwe Amstel Amsterdam 
Miditheater Tilburg
Energiehuis Dordrecht
Huis aan de Werf Utrecht
Bibliotheektheater Rotterdam
Tijdelijk Theater Amsterdam
Nesterlé Nistelrode

Poppodium De Nobel Leiden
Poppodium Grenswerk Venlo
Tropentheater Amsterdam
Wijngrachttheater Kerkrade
Schouwburg Cuijk
Concordia Enschede
LDT/DAPZ Den Haag
Het speelhuis Helmond
Cacaofabriek Helmond
Natlab Eindhoven

Het technisch, logistiek en financieel verwoorden van de ambities van de gebruiker 
en opdrachtgever ten aanzien van podiumtechniek. Kwaliteitsbewaking en bewaking 
samenhang ambities betrokkenen. Mede ontwerpen/tekenen en calculeren van 
installaties t.b.v. theatertechniek, licht, geluid, stoffering, theatermechanica, logistiek, 
zitaccommodaties. Het maken van bestekomschrijvingen. Uitvoeringsbegeleiding en 
aanbestedingsbegeleiding van projecten/percelen. Advisering op het gebied van podia in 
de breedste zin van het woord

Projecten:

Projecten:

2008 - 2014

WERKERVARING

Hoofd techniek Castellum Alphen aan de Rijn

- Algehele leiding over de afdeling podiumtechniek
- Opstellen en uitvoeren seizoensplanning en bijbehorende begrotingen
- Bewaking onderhoud en kwaliteit gebouw
- Arbo beleid
- Contact en technisch overleg bezoekende groepen
- Veiligheid van publiek, artiesten en personeel
- Contactpersoon gemeentelijke instellingen en autoriteiten

2016 - 2020

2014 - 2016



1992 - 2008Hoofd Techniek Theater De Lieve Vrouw

Taken en verantwoordelijkheden: 

- Planning, kwaliteitsbewaking, uit- en aanbestedingen vernieuwbouw
- Planontwikkeling vernieuwbouw, bewaking en aanpassing tijdens bouw
- Begroting theater en filmtechniek vernieuwbouw
- Fondsenwerving, draagvlakontwikkeling en communicatie vernieuwbouw 
- Systeembeheer/systeemontwikkeling/implementatie applicaties 
- Planning en instructie onderhoud apparatuur en gebouw
- Innovaties, investeringen en planning betreffende gebouw en techniek 
- Arbo-beleid 
- Opleiding technici
- Contact en technisch overleg met bezoekende groepen 
- Veiligheid van publiek, artiesten, en personeel
- Contactpersoon gemeentelijke instellingen en (gemeentelijke) autoriteiten

Bouwervaring als hoofd techniek

- Verbouw kleine theaterzaal naar filmzaal, upgrade kantoren (2000) 
- Vernieuwbouw Theater De Lieve Vrouw (2006 - 2007) (2008)

Technisch Producent Festival Etcetera 

Taken en verantwoordelijkheden: 

- Begroting techniek
- Inhuur faciliteiten
- Planning 
- Contactpersoon binnen- en buitenlandse groepen 
- Contactpersoon gemeentelijke instellingen en (gemeentelijke) 
   autoriteiten 
- Instructie technici 
- Realisatie locatieprojecten

Nevenfuncties 

- Bestuurslid Vereniging Podiumtechnologie. (2003 - 2010) 
- Namens VPT in de stichtingsraad van Arbopodium. (2003 - 2007) 
- Vertegenwoordiger VPT in normcommissie evenementen. (2007 - 2009) 
- Redactielid Zichtlijnen: Publiceren artikelen in “Zichtlijnen”, vakblad 
  voor podiumtechnologie. (2009 - heden)

1994 - 2002


