
 

Bouwkunst 
Verbouwing van het Louis Hartlooper Complex 
 

Een architect kan een nieuw gebouw ontwerpen, maar ook een oud gebouw zo verbouwen 
dat het voor een ander doel gebruikt kan gaan worden. In Utrecht is dat gebeurd met het 
Louis Hartlooper Complex. Dat was eerst een politiebureau, nu een filmcentrum. 
 
Een oud gebouw heeft bijzondere kenmerken en straalt daarom in de stad zijn eigen sfeer 
uit. Dit gebouw in Utrecht, ontstaan in de Amsterdamse School Stijl heeft het straatbeeld 
een kleine eeuw bepaald, en doet dat nog steeds. Maar inmiddels is het een monument 
geworden. Oorspronkelijk werd het complex als Politiebureau gebouwd en nu is het plan om 
van dit cultureel erfgoed een complex van bioscoopzalen te maken voor de stad Utrecht.  

Otto Trienekens is architect. Otto: Bij de verbouwing en renovatie moet hij alles zoveel 
mogelijk intact laten, omdat het gebouw een beschermd monument is. Aan de buitenkant 
moet alles precies zo blijven. Maar er is een probleem: er is ruimte nodig voor 3 
bioscoopzalen en een foyer en die ruimte is er niet. Het eerste wat moet gebeuren is het 
bestuderen van de oorspronkelijke bouwtekening die in het archief aanwezig is. Hierop is 
terug te vinden wat toen het idee was: "hoe is de rode lijn: de structuur van het gebouw?". 
En dit zal de basis vormen om nu op door te gaan.  

Met elkaar wordt gestudeerd op de mogelijkheden voor de verbouwing en gezocht naar 
ruimte voor de bioscoopzalen. De binnenplaats is de enige ruimte die over is om de extra 
bioscoopzalen te plaatsen. De binnenplaats is niet zo groot, daarom bedenken de 
architecten het plan om de 3 bioscoopzalen op elkaar te plaatsen in dit binnenpleintje. Maar 
dat levert weer een ander probleem op: elke straat, ieder huis is terug te vinden in het 
bestemmingsplan van de Gemeente. Nauwkeurig staan daarbij de hoogte waar niet 
bovenuit gebouwd mag worden. De maximaal toegestane hoogte op de binnenplaats van dit 
complex is 6 meter en daar zijn geen 3 bioscoopzalen in te krijgen.  

"Dan maar de grond in", besluit Otto met zijn collega's. Voorlopige ontwerpen worden 
gemaakt en worden getest of ze technisch mogelijk zijn, want schade aan de fundering 
moet vermeden worden. Vervolgens blijkt, dat d'r slechts 2 bioscoopzalen geplaatst 
kunnen worden i.p.v. 3.  

Otto: Er is één bioscoopzaal inderdaad boven de grond en dit is het grondniveau. En één 
zaal, die gaat onder de grond. En dat kan je hier zien. Als we het grondniveau weghalen dan 
zie je, dat d'r onder de grond nog een hele ruimte zit. Nou, dat is dan ook gelijk een.., een 
bioscoopzaal. Als we die bovenste zaal d'raf halen, dan zien we: "hé, daar zit inderdaad nog 
een zaal onder". Twee op elkaar gestapelde bioscoopzalen op de binnenplaats met een deel 
in de grond. Het aanzien van dit monumentale complex is behouden en het gebouw heeft 
zijn filmzalen. 


