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L.S., 

 

Vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn ben ik als projectmanager betrokken bij de verbouwing 

van theater Castellum en heb ik nauw contact met Koen Koch als mijn adviseur theatertechniek.  

Bij deze kan ik aangeven zeer tevreden te zijn met de bijdrage van Koen Koch aan het Programma 

van Eisen, Ontwerp, Aanbesteding, Uitvoeringsbegeleiding voor de renovatie van Theater 

Castellum te Alphen aan den Rijn. (Grote Zaal 750 stoelen, Kleine Zaal 250 stoelen, drie 

Bioscoopzalen totaal 400 stoelen) Met als uitdagingen, de hoge verwachtingen ten aanzien van 

publiekslogistiek en gastvrije ontvangst, publieksrouting binnen het complexe gebouw en de 

daarmee samenhangende horeca en technieklogistiek, te verwezenlijken. 

De bijdragen van Koen Koch zijn toegankelijk, ook voor de opdrachtgever, uitvoerenden en andere 

bij de ingreep betrokken partijen zoals mede-adviseurs en gebruikers. 

 

In de communicatie is Koen Koch een prettig contactpersoon die zich in kan leven in de gebruiker, 

de opdrachtgever, de kostendeskundige en de partijen die het uiteindelijk moeten realiseren. Mails 

blijven nooit lang onbeantwoord en bijdragen zijn ruim voor de deadline gedeeld, zodat zij op 

zinnige wijze besproken kunnen worden.  

Ook bij het zoeken naar kostenbesparingen is hij actief betrokken, vermijdt geen kritische 

geluiden, zowel richting gebruiker als richting opdrachtgever, echter altijd op een prettige en 

toegankelijke manier.  
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Als het gaat om de inhoud is Koen Koch volhardend en ogenschijnlijk onvermoeibaar als het gaat 

om het toelichten van het belang van een maatregel of de aanpassing daarvan zonder hinderlijk te 

persevereren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

G.F. de Prez 

Projectmanager  

 

 

Bijlage: 

- Overzicht project  
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Bijlage 

 

 

Naam van het project - Theater Castellum 

Type project:                   - Herziening en upgrading periferie zalen 

Plaats van het project - Alphen aan den Rijn 

Naam opdrachtgever - Gemeente Alphen aan den Rijn 

Soort organisatie - Overheid 

Contactpersoon - F (Frank) de Prez 

Telefoonnummer contactpersoon 06-21 50 15 39 NB. deze dient actueel te zijn 

Opdrachtformulering (korte 

omschrijving van de aard van de 

opdracht) 

- Herontwerpen verkeersroutes publiek, horeca en techniek met 

het doel ontvangst en gebruik periferie zalen in complex gebouw 

te verbeteren. Verblijfsgebied publiek met 150% toegenomen. 

Verbeteren constructieve brandveiligheid gebouw.  

Totale opdrachtwaarde  € 5.400.000 (excl. BTW) 

Looptijd (begin- en einddatum):                Zomer 2019 tot -  december 2021 

 

 

 

 

 

 

 


