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Hierbij verklaar ik zeer tevreden te zijn met de inspanningen en bijdragen van Koen Koch 

Podiumbouwadvies aan het ontwerp en de theater-technische inrichting van 't Gasthoês te Horst aan de 

Maas dat deze zomer zijn deuren opent voor publiek. ( https://youtu.be/ocBtP 49mojo) 

De realisatie kosten van dit gehele project bedragen ongeveer€ 16.000.000,-

Vanaf de start van het project in 2018 is Dhr. Koch betrokken geweest bij het verwoorden van de 

inhoudelijke ambities en heeft deze vertaald in opgaven en bijdragen voor de theater-logistieke inrichting, 

artiestenvoorzieningen, Een W installaties, stabiliteit, theatermechanica, bestoeling en tribune, 

theaterstoffering, licht, geluid en bijkomende voor een podiumgebouw belangrijke zaken. In 

de documenten van Koen Koch Podiumbouwadvies wordt vaktaal vermeden waar mogelijk, en toegelicht 

waar onvermijdelijk, zodat de voorliggende keuzes altijd begrijpelijk zijn voor hen die beslissen. 

Voor de onderdelen Mechanica, Licht, Geluid, Tribune en stoelen en Stoffering zijn de werkomschrijvingen 

door Koen Koch Podiumbouwadvies verzorgd. Het resultaat zijn installaties en voorzieningen die binnen 

de raming vallen en zich aan de bovenkant van de denkbare inhoudelijke ambitie bevinden. 

De genoemde theater-technische percelen vertegenwoordigen een gezamenlijke investering van 

ongeveer€ 850.000,-. Ook na aanbesteding houdt Koen Koch Podiumbouwadvies de voortgang in de 

gaten en weet van de diverse theater-technische aannemers een team te smeden dat in de hectische 

inrichtingsfase elkaar het werken mogelijk maakt zodat er een zo goed als mogelijk gezamenlijk resultaat 

ontstaat. 

Aannemers en installateurs hebben tijdens het bouwproces Koen Koch altijd kunnen bereiken voor vragen, 

waarop ook snel en afdoende antwoord gegeven is om het realisatieproces zo soepel mogelijk te laten 
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verlopen. Bij het aandragen van oplossingen heeft Koen Koch Podiumbouwadvies altijd oog voor het 
budget, zonder teveel concessies te doen die het resultaat nadelig zouden kunnen beïnvloeden. In alle 
gevallen geeft Koen Koch Podiumbouwadvies voldoende en overtuigende argumenten voor een 
voorliggende keuze. In het belang van het project draag Koen Koch Podiumbouwadvies, gevraagd en 
ongevraagd, bij, ook aan zaken die niet direct binnen het adviesgebied vallen. 

Koen Koch Podiumbouwadvies is "onder regie" bij 't Gasthoês betrokken, het totaal van de advieskosten 
zal bij oplevering ongeveer€ 22.000,- zijn over de gehele periode van betrokkenheid van ongeveer 3 ,5 
jaar. 
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