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De nieuwbouw is in grote lijnen te om-
schrijven als traditioneel, met beton-
werk, kalk en zandsteen, aldus Noud te 
Riele, projectleider bij hoofdaannemer 
en ontwikkelaar BMV, over het Design 
& Build project. “Komend vanuit de 
Hoge Ham zie je een imposant compact 
gebouw van drie bouwlagen met een 
mooie buikgevel.”

Connectie met de omgeving
Het ontwerp van de hand van KdV Archi-
tectuur vormt daarmee een verbinding 
tussen de statige historische herenhui-
zen aan deze laan en het aangrenzende 

In Dongen herrijst De Cammeleur, een multifunctionele 
accommodatie, omdat de oude niet meer voldeed. Het nieuwe 
verblijf, de ‘huiskamer van Dongen’, zal onderdak gaan 
bieden aan een bibliotheek, theater en tal van stichtingen en 
verenigingen op het gebied van sociaal-culturele activiteiten. 
Een belangrijk gebouw op een imposante locatie.

De Cammeleur is een multifunctionele 
accommodatie, waar de bibliotheek, 
het theater en tal van stichtingen en 
verenigingen op het gebied van sociaal-
culturele activiteiten samenkomen. 

park. Ruimte en licht spelen daarbij een 
grote rol. Te Riele: “Er zijn veel vides met 
grote lichtstraten erboven en er is een 
grote vide in het midden met een glazen 
balustrade. Het is daarmee een heel open 
gebouw.” Om de transparantie verder te 
onderstrepen is het paviljoen geheel van 
glas voorzien. De locatie vormt daarmee 
een connectie met de buitenomgeving. 
“Het is tegen het park aangebouwd en 
vanuit het gebouw kijk je zo het park in 
en omgekeerd. Het is één geheel.” 
Ook is er veel aandacht voor duurzaam-
heid. Buiten het feit dat BMV altijd 
gebruikmaakt van FSC hout, duurzame 

installaties, warmtebronnen en PV-pane-
len, en recyclet wat mogelijk is, is er zelfs 
in het ontwerp rekening gehouden met 
twee monumentale bomen die in het 
park staan en gespaard moeten blijven.

Zichtlijnen en geluidseisen
De verschillende gebruiksfuncties binnen 
het centrum zijn logisch geclusterd. De 
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Staalframebouw 
houdt rekening 
met de natuur
Bij het project MFA De Cammeleur in Dongen is ook Ruco 

 Elementen betrokken. Op de plek waar eerst het vorige 

culturele ontmoetingscentrum stond, verrijst nu een com-

plete nieuwbouw. “Onze bijdrage bestaat uit de buitengevel, 

de zogenoemde buikgevel”, zegt directeur Ruud Sterken van 

 Ruco-Elementen. “De gevel was oorspronkelijk in een warm-

gewalste staalconstructie uitgetekend die op de bouw be-

kleed/uitgetimmerd zou moeten worden. Maar vanwege on-

voldoende ruimte aan de buitenzijde van het pand, in verband 

met twee monumentale bomen die in het aangrenzende park 

staan, is gekozen voor geprefabriceerde elementen, welke uit 

een warmgewalste staalconstructie bestaat, in combinatie 

met koudgevormde staalframe elementen en voorgevormde 

EPS voorzien van keramische steenstrips. Op deze manier kon 

de elementvorm in één keer aan de gevel gehangen worden. 

Zo werd ruimte bespaard om niet in de buurt van die bomen 

te hoeven komen. Wij als Ruco-Elementen hebben voor hoofd-

aannemer BMV de gehele gevel geëngineerd en in staalframe 

gemaakt, compleet met EPS en steenstrips. De rondingen van 

de gevel zorgden overigens voor een extra moeilijkheidsgraad. 

Bovendien heb je een behoorlijke stevige achterconstructie 

nodig om het in één keer te kunnen plaatsen.” 

Sterken: “Het voordeel van staalframebouw is dat de opper-

vlaktebehandeling van het koudgevormde staal een minimale 

levensduur kent van 90 jaar. Maar belangrijker is dat het 

veel langer mee gaat dan bijvoorbeeld een houtconstructie. 

Staalframebouw wordt namelijk niet aangetast. Het meest 

bijzondere aan het project is dat slechts vijf maanden nadat 

wij de opdracht kregen, de elementen tegen het gebouw 

hingen. In die tijd hebben wij geëngineerd, geproduceerd en 

gemonteerd. Dat is een superkorte periode voor zo’n project.”

Bij dakdekkers 
de beste 
geluidsoplossing
Voor de dakwerkzaamheden bij het project MFA De Camme-

leur in Dongen is Beelen Dakdekkers uit Budel ingeschakeld. 

Aan de nieuwbouw zijn veel geluidseisen gesteld. Verschil-

lende gebruikers op welzijnsgebied, maar vooral op cultureel 

vlak, zoals dans, theater en muziek, zullen het nodige aan 

geluid produceren. 

“Wat voor ons nieuw was, is dat we voor het eerst een offerte 

moesten indienen voor een dakbedekkingssysteem met 

hieronder een geluidsisolatiepakket”, zegt Bart Davits, werk-

voorbereider en calculator bij Beelen Dakdekkers. “Doordat in 

het geluidsrapport een isolatiepakket van Akoestikon stond 

omschreven, kwamen we bij Merford terecht voor de juiste 

oplossing. We kwamen overeen dat zij als onderaannemer 

het isolatiepakket Akoestiplex zouden leveren en monteren. 

Nadat het beton was gestort en wij voorafgaand een bitu-

mineuze dampscherm hadden aangebracht, voerden zij hun 

werkzaamheden uit. Nadat Merford het geluidsisolatiepakket 

had aangebracht en afgewerkt met houten beplating, konden 

wij een afschotisolatiepakket met een dakbedekkingssysteem 

van Wédéflex aanbrengen, zodat het regenwater goed wordt 

afgevoerd naar de hemelwaterafvoeren.”

Davits: “Verder zijn er onder het toeziend oog van Beelen 

 Dakdekkers door een andere onderaannemer een dakterras 

met Dreentegels aangebracht. Doordat overigens daken wer-

den voorzien van zonnepanelen was het de vraag of het ge-

luidsisolatiepakket het gewicht wel aankon, want anders zou 

dit de werking van de geluidsisolatie tenietdoen. Maar dat is 

allemaal onderzocht en goedgekeurd door Merford. Het pand 

voor de culturele activiteiten is er daarom klaar voor. Het ge-

luidsisolatiepakket op het dak is dusdanig sterk dat wanneer 

er binnen een popconcert plaatsvindt, dit de resonantie op zal 

vangen waardoor omwonenden geen last ervaren.”

MFA de Cammeleur • Dongen

De nieuwbouw in Dongen is te omschrijven als traditioneel 
dankzij het betonwerk en het gebruik van kalk- en zandsteen. 

Nagenoeg alle hoofdfuncties en zalen hebben een directe 
relatie met één van de aanwezige vides in het gebouw
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drie hoofdclusters bevinden zich allemaal 
rondom de centrale vide. Fundamenteel 
uitgangspunt voor het ontwerp vormt het 
organiseren van ontmoetingen. Nagenoeg 
alle hoofdfuncties en zalen hebben een 
directe relatie met één van de aanwezige 
vides in het gebouw. Zichtlijnen helpen 
daarbij volgens Te Riele: “Je kunt alle kan-
ten opkijken.” De routes langs deze vides 
zorgen ook direct voor de fysieke verbin-
ding tussen de zalen. Daarmee vloeit de 
functie van de gebruikers door het hele 
gebouw in elkaar over. 

“Het pand kent veel geluidseisen voor de 
activiteiten die er straks plaatsvinden: 
een muziekschool, oefenlokalen, dans en 
theater. Dat zijn de specifieke elemen-
ten in het gebouw, er zijn veel voorzie-
ningen voor het geluid. Met de gehele 
binnen afwerking is hier rekening mee 
gehouden, zowel met het geluid naar het 
aangrenzende vertrek als naar buiten 
toe. En natuurlijk met de nagalm.”

Ook licht en geluid voor het theater

Bij het project MFA de Cammeleur te Dongen heeft Verheggen Elektrotechniek de 

E-installaties voor haar rekening genomen. “Wij hebben vanuit de PvE een complete 

installatie geëngineerd en gerealiseerd”, zegt directeur Joris Verheggen. “We waren al 

op voorhand aan de slag gegaan en na verkrijging van de opdracht hoefden we slechts 

te finetunen. Onder onze opdracht viel niet alleen de elektrotechniek, maar ook het 

ICT-netwerk, de regelinstallatie, de brand- en ontruimingsinstallatie, de complete 

verlichting en de inbraakbeveiliging.” 

“We hebben ruime ervaring met MFA’s, hoewel het theater wat zwaarder was. 

Die coördinatie hebben we op ons genomen en voor de engineering daarvan met 

 Theateradvies nauw samengewerkt, zodat alle voorzieningen werden getroffen voor 

het geluid en de verlichting in de theaterzaal.”

Verheggen Elektrotechniek richt zich vooral op utiliteit, transformaties en de luxe 

woningbouw met een grote deskundigheid op het gebied van domotica en energie-

besparing. “We staan altijd vooraan als het gaat om duurzaamheid.”

Dongen • MFA de Cammeleur
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