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Van:                      Peter van Assche, bureau SLA Amsterdam
Project:                Circulair Cultuurcluster Berlijnplein Utrecht

Als leidend architect werk ik samen met onder andere Koen Koch Podiumbouwadvies aan 
de invulling van Circulair Cultuurcluster Berlijnplein te Utrecht.

Dit cultuurcomplex (± 9.200 m2 BVO) wordt ontworpen in co-creatie met de gebruikers.

De betrokken gebruikers, uiteenlopend van kleine kunstinitiatieven tot grotere 
dansgezelschappen en theatermakers, herkennen zonder uitzondering de 
praktijkervaring die achter de bijdragen van Koen Koch in het ontwerpteam zit. Voor het 
ontwerpteam zijn de bijdragen van Koen Koch waardevol met het oog op het (toekomstig) 
gebruik van het hele Berlijnplein.

Gevraagd en ongevraagd wordt er hardop meegedacht over de functionaliteit en 
circulariteit van het complex in het geheel en de voorzieningen voor de gebruikers met 
oog voor hun specifieke behoeften, soms ruim over de randen van het adviesgebied. In 
dit bijzondere project vallen de wensen en de behoeften van de gebruikers niet altijd 
samen. Met veel gevoel voor praktijk, realiseerbaarheid en kosten worden voor iedereen 
begrijpelijk voorstellen gedaan om de podiumtechniek toereikend en toegankelijk te 
maken voor het hele spectrum van het beoogde programma, en daarbuiten.

Bijdragen van Koen Koch zijn altijd voor alle lezers toegankelijk zonder de complexiteit 
van de podiumtechnische outillage tekort te doen. De stukken zijn ruim op tijd gereed 
zodat ontwerpers en andere adviseurs de bijdragen kunnen verwerken in hun stukken. Als 
er toelichting nodig is dan is Koen Koch altijd bereikbaar. De aangedragen oplossingen 
zijn doorgaans verrassend eenvoudig.

In de besprekingen is Koen Koch bescheiden maar toch duidelijk aanwezig en draagt bij 
aan een prettige productieve sfeer.
Ik verwacht en zie uit naar een voortzetting van deze prettige samenwerking de komende 
jaren.

Best regards, 
Peter van Assche - Founder bureau SLA

Amsterdam, October 24 2022
Onderwerp: Referentiebrief Koen Koch Podiumbouwadvies


