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Op 26 november 2016 opende de nieuwe Koningin 
Elisabethzaal haar deuren. De Elisabethzaal maakt deel 
uit van het vernieuwde Elisabeth Center Antwerp (ECA). 
Naast de gloednieuwe concertzaal en congresfaciliteiten 
voor zo’n 2000 personen, is dit ook de thuisbasis van de 
Koninklijke Filharmonie. De Koninklijke Maatschappij 
voor Dierkunde Antwerpen (KMDA) heeft haar kantoren 
ondergebracht in het voormalige Diamantmuseum 
aan het Astridplein, dat vanaf einde 2017 een nieuw 
onderkomen krijgt aan de Suikerrui. 
De KMDA is eigenaar en beheerder van de ZOO 
Antwerpen, het Feestzalencomplex (de historische zalen 
naast het ECA) Planckendael, het natuurreservaat De 
Zegge en het Serpentarium te Blankenberge.

De KMDA heeft in 2010 een strategisch plan 2020 
opgemaakt. In dit plan werd neergeschreven hoe de 
KMDA er in het jaar 2020 zou moeten uitzien. Ook alle 
bouwprojecten in de ZOO en Planckendael werden hierin 
opgenomen. De directeur projecten, Réné Hoeckx, heeft 
de totale bouwkost van die hele reeks projecten destijds 
geraamd op 150 miljoen euro. Het ECA-project (inclusief 
de verbouwing en restauratie van de historische 
zalen) neemt met een budget van 87 miljoen euro het 
leeuwendeel van het totaalbudget op.

We spraken met Réné Hoeckx van de KMDA en 
projectarchitect Stuart Mills van SimpsonHaugh and 
Partners over de totstandkoming van het ambitieuze 
bouwproject.

Wat waren de ambities van de KMDA bij de start van 
het project?

Réné Hoeckx: “Ik ben in april 2010 als directeur projecten 
gestart bij de KMDA. Samen met de toen eveneens pas 

aangestelde algemeen directeur, dhr. Dries Herpoelaert, 
en een team van projectmanagers was het mijn taak om 
het ontwerpproces, de aanbestedingen én de uitvoering 
van de geplande projecten in de ZOO en Planckendael 
te coördineren. Uiteraard was de bouw van de Koningin 
Elisabethzaal, annex het nieuwe Congresgebouw in 
de Carnotstraat, die naadloos in elkaar overgaan, het 
grootste en meest ambitieuze project. 

Op het moment van mijn aanstelling was de 
ontwerpwedstrijd al afgelopen. Samen met de 
Vlaamse Bouwmeester had de KMDA in 2009 een 
Open Oproep gelanceerd. Ian Simpson Architects 
(nu SimpsonHaugh and Partners) had samen met 
het Amerikaanse Kirkegaard Associates en het 
Belgische Bureau Bouwtechniek een overtuigend 
ontwerpdossier ingediend. Na hun aanstelling hebben 
de architecten ruim drie jaar aan het ontwerp en het 
aanbestedingsdossier gewerkt. Op 2 juni 2014 zijn de 
werken effectief van start gegaan. De sloopwerken van 
de oude Elisabethzaal, die apart werden aanbesteed, 
waren toen al achter de rug. 

De samenwerking met het in Londen gevestigde 
SimpsonHaugh was bijzonder intensief. Er waren een 
aantal belangrijke wijzigingen in de loop van het proces, 
waardoor ze steeds snel en flexibel moesten optreden. 
Voor de restauratie van de historische zalen hebben we 
samengewerkt met de architecten van ELD en Origin.” 

Hoe zijn jullie aan de opdracht begonnen?

Stuart Mills: “Eerst en vooral hebben we de geschiedenis 
van de Elisabethzaal bestudeerd. De eerste concertzaal is 
gebouwd op het einde van de 19de eeuw door architect 
Emile Thielens, in samenwerking met de toenmalige 
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Inplantingsplan 

stadsbouwmeester, Emiel Van Averbeke. Ze maakte 
deel uit van het Feestzalencomplex van de ZOO en werd 
gebruikt voor dansavonden en symfonieorkesten. De 
feestzaal was parallel gebouwd aan het Astridplein, 
waardoor er sterke visuele linken bestonden tussen 
de feestzaal, de historische zalen (Marmeren Zaal, 
Wintertuin, Darwin- en Verlatzaal) en de ZOO. Eind 
jaren ’50 werd de Elisabethzaal, die deels verwoest 
was tijdens WO II, onder leiding van de Nederlandse 
architect Rie Haan grondig verbouwd, met onder andere 
recuperatiemateriaal van Expo ’58. De architect bouwde 
de nieuwe zaal op de eerste verdieping en veranderde 
de oriëntatie van de concertzaal zodat die voortaan 
haaks op het Astridplein stond. De verbinding met de 
historische zalen werd volledig verbroken. Hierdoor 
verloor het complex een belangrijke architecturale 
troef. Bovendien had de waaiervorm van de nieuwe 
concertzaal nadelige gevolgen voor de akoestiek.

Toen KMDA in 2009 de oproep lanceerde, was de 
opdracht vrij eenvoudig. Eén: optimaliseer de akoestiek 
in de bestaande Elisabethzaal, twee: bouw een thuis 
voor de Filmharmonie. Er was een budget van 30 miljoen 
euro. Al snel werd echter duidelijk dat het project om 
hogere ambities en een grotere investering vroeg.” 

Réné Hoeckx: “Dat klopt. In de loop van het 
ontwerpproces werd duidelijk dat een verbouwing van 
de bestaande Elisabethzaal niet aan de verwachtingen 
van een hedendaagse concertzaal zou voldoen. We 
hebben toen beslist om de Elisabethzaal volledig te 
slopen. Dit bracht nieuwe mogelijkheden met zich 
mee en heeft er onder andere toe geleid dat er een 
ondergrondse verdieping werd toegevoegd. Op dit 
niveau werd een grote congreskeuken van 800m2 
gerealiseerd, die de horeca in de ZOO én in Planckendael 
bevoorraadt. Daarnaast zijn er opslagruimtes voor de 
KMDA en de Filharmonie, een fietsenstalling, technische 
ruimten, enz. De logistieke bevoorrading is mogelijk via 
een inrijhelling langs de Carnotstraat zodat het verkeer in 
deze drukke verkeersader niet gestoord wordt. 

Het project is nogmaals veranderd toen de 
projectontwikkelaar die een hotel bovenop het Congres 
Center wou bouwen zich terugtrok uit het project 
aangezien er geen bouwvergunning werd bekomen. 
Toen is gevraagd aan SimpsonHaugh om een extra laag 
toe te voegen aan het congrescentrum. Het Elisabeth 
Center Antwerp kan, samen met de historische zalen  
+/- 2700 personen verwelkomen op een oppervlakte van 
ongeveer 25.000m2.” 
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Doorsnede Elisabeth Center Antwerp

Interieur Koningin Elisabethzaal
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Atrium en zicht op de Marmeren zaal (links) en de Elisabethzaal (rechts)

Kan je de ontwerpvisie van SimpsonHaugh toelichten?

Stuart Mills: “Een eerste ingreep die we voorstelden in 
ons ontwerp was om de concertzaal om te bouwen tot 
een multifunctionele theater-en performance zaal. De 
aanpasbaarheid van de zaal was dus een belangrijke 
vereiste. Het podium kan nu groter of kleiner worden 
gemaakt, afhankelijk van het soort voorstelling. Dit 
betekende ook dat er ruimte moest voorzien worden 
voor een toneeltoren en een laadplatform. Bovendien 
vraagt een optimale akoestische vorm om zeer massieve 
muren, waardoor nog bijkomende ruimte wordt 
ingenomen. 

Een tweede ontwerpuitdaging was om de link te 
herstellen tussen de ZOO, de historische zalen en de 
concertzaal. Als contrast met de concertzaal die van 
nature uit naar binnen is gekeerd, wilden we de overige 
ruimtes zoveel mogelijk naar buiten richten. We hebben 
ervoor gekozen om de ingewikkelde circulatieruimtes 
die tegen de gevel van de historische Marmeren 
zaal waren gebouwd, af te breken, om zo een atrium 
te creëren in de zone tussen de concertzaal en de 
historische zalen. Het atrium brengt natuurlijk licht tot 
op het gelijkvloers en toont de historische gevel van de 
Marmeren Zaal in al haar glorie aan de bezoekers. De 
afbraak van de constructies bracht een aantal 19de-

eeuwse muurschilderingen aan het licht. In samenspraak 
met de dienst Onroerend Erfgoed van Vlaanderen 
hebben we beslist om de beschilderingen te bewaren 
en te integreren in het geheel. Het atrium functioneert 
als een semi-openbaar plein met een gevarieerd spel 
van gevels rondom. De toenmalige stadsbouwmeester, 
Kristiaan Borret, heeft ons aangespoord om de visuele 
verbindingen radicaal door te denken. Zo worden de 
trappen en liftkokers volledig omgeven door glas om het 
zicht op de historische zalen en de ZOO niet te hinderen.

Een andere belangrijk aspect van ons ontwerp was om 
het niveauverschil weg te werken. Vanaf de poort in de 
Carnotstraat tot de inkom aan het Astridplein is alles op 
hetzelfde niveau. De stad had bovendien een belangrijke 
voorwaarde gesteld dat alle logistieke bewegingen via de 
Carnotstraat moesten gebeuren. Op die manier konden 
we de inkom aan het Astridplein de grandeur geven die 
ze verdient.” 

Kan je iets meer vertellen over de akoestische 
maatregelen?

Stuart Mills: “De akoestiek van een gebouw heeft baat bij 
twee soorten maatregelen. Enerzijds op het niveau van 
de vorm van het volume, anderzijds op het niveau van 
de oppervlakte. We hebben gekozen voor een optimaal 
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volume in de vorm van een schoendoosmodel, in 
tegenstelling tot het eerdere hoefijzermodel van de oude 
Elisabethzaal. De zaal is smaller, dieper en hoger dan 
voorheen. Verder is het plafond transparant waardoor 
het maximale volume behouden blijft. Akoestische 
reflectoren in het plafond kunnen daarenboven 
specifiek afgesteld worden in functie van het type van 
de voorstelling waar meer of minder geluidsreverberatie 
nodig is. De reverberatie is immers anders bij een 
theatervoorstelling dan bij een lezing of symfonisch 
orkest. 

Op het niveau van de oppervlakte en materialen 
zorgen houten wanden, parketvloeren en een stoffen 
stoelbekleding voor de juiste reflectie en absorptie van 
het geluid. De golvende houten wandpanelen breken het 
geluid. Op een kleiner schaalniveau doen de rondingen 
in houtfineer hetzelfde. De balkons zijn afgeschermd met 
een transparant metalen gaas dat bijkomend het geluid 
een weg laat vinden naar de ‘massieve’ wanden.

In ons bureau werken we steeds met natuurlijke 
materialen, zoals natuursteen in travertijn voor de 
vloeren, het fineerhout in de zaal en de eikenhouten 
stoelen en parketvloer. Voor de afwerking van de 
buitengevel van de concertzaal hebben we gekozen voor 
koperen leien die doorlopen van binnen naar buiten. 

De keuze van materialen is uiteraard ingegeven vanuit de 
wens om een duurzaam en toekomstbestendig gebouw 
te maken.” 

Hoe heb je dit project ervaren als buitenlandse architect 
in Antwerpen? 

Stuart Mills: “Het was een fantastische ervaring om zo’n 
groot en belangrijk project te kunnen realiseren in het 
hart van de stad. De Elisabethzaal maakt deel uit van 
het collectief geheugen van de Antwerpenaar en wij zijn 
dankbaar dat we hieraan een nieuw hoofdstuk hebben 
kunnen toevoegen. Het is niet altijd gemakkelijk om als 
buitenlands architect de regels en geplogenheden van 
het gastland te kennen. Ook zijn, naar mijn gevoel, de 
machtsrelaties in België moeilijker te lezen dan in het 
Verenigd Koninkrijk. Een figuur als de stadsbouwmeester 
helpt dan wel in het begeleiden van de dialoog. 
Ook de discussies in de Welstandscommissie waren 
steeds vruchtbaar voor ons ontwerp. Hopelijk kunnen 
we na de Brexit nog steeds opdrachten in Europa 
uitvoeren!”

Tekst: Valerie Van de Velde
Beelden: Elisabeth Center Antwerp - Jonas Verhulst (foto op p. 3 en 4), SimpsonHaugh & Partners (beeld p.2 en 3)

Voor meer info over dit artikel: stadsbouwmeester@stad.antwerpen.be


