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Project Concertgebouw Blaibach
Opdrachtgever Gemeente Blaibach, Duitsland
Architect Peter Haimerl Architektur
Ontwerppartners Thomas Beck, A.K.A. Ingenieure (constructie)
 Müller-BBM (akoestiek)
Hoofdaannemer Peter Haimerl Architektur en gemeente Blaibach
Uitvoering beton Fleischmann & Zankl (beton en buitenbekisting)
 Gföllner, Fahrzeugbau und Containertechnik (binnenbekisting)
Totaal vloeroppervlak  Concertgebouw: 560 m2 (netto)
Periode ontwerp: 2013
 start bouw: 2013
 oplevering: 2014

Concertgebouw Blaibach
PETER HAIMERL ARCHITEKTUR, MÜNCHEN 

1. Voor het concertgebouw is een speciaal type beton ontwikkeld 
met korrels foamglas. Foto’s cover, 1, 3 en 8: Edward Beierle.
2. De textuur van het beton en de complexe vormen spelen een 
cruciale rol in de akoestiek van de zaal.

BETON VOOR OPTIMALE AKOESTIEK
Gedurfde architectuur in beton is niet alleen voorbehouden 
aan metropolen, dat bewijst het Duitse dorpje Blaibach. 
Het nieuwe concertgebouw midden op het dorpsplein, is 
slechts gedeeltelijk bovengronds zichtbaar. De massieve 
gevel, waarin op innovatieve wijze granieten breukstenen 
zijn verwerkt, lijkt te zweven boven een trap. Deze leidt 
naar een adembenemende concertzaal van onbehandeld, 
schoonbeton met een uitmuntende akoestiek. 

MUZIEK IN HET WOUD
Het dorp Blaibach ligt dichtbij het Beierse woud, bekend om zijn 
rust en natuur. De bouw van de concertzaal is onderdeel van een 
groter plan om cultuur in de regio onder de aandacht te brengen. 

Blaibach telt slechts 2000 inwoners en de dorpskern raakte 
in verval. Door het dorpsplein opnieuw in te richten, het 
gemeentehuis te renoveren en de concertzaal toe te voegen, 
speciaal bestemd voor klassieke concerten, is dit veranderd.

INBEDDEN OF AFWIJKEN 
Hoe opvallend de verschijning van de concertzaal ook, het 
ontwerp van Peter Haimerl Architektur is met zorg ingepast 
in de omgeving. Er zijn volgens de architect drie aspecten van 
invloed geweest op de gedaante van het gebouw. Ten eerste de 
diversiteit van de architectuur in de directe omgeving. Er staan 
vooral vrijstaande woningen naast de concertzaal, met ieder 
een eigen oriëntatie en een eigen karakter. De keuze voor een 
solitair volume met afwijkend gevelbeeld was daardoor snel 
gemaakt. Het tweede aspect is functioneel. Voor een goede 
akoestiek bleek een rechthoekige vorm van de zaal de beste 
optie. Vanwege hoogteverschil in het terrein, is dit volume ge-
kanteld. Bovendien is de concertzaal gedeeltelijk verzonken in 
de grond, om de schaal van het gebouw aan de laten sluiten bij 
de lage bebouwing er omheen. Het derde en laatste aspect is 
de traditie. Tot aan de jaren ’60 van de vorige eeuw waren veel 
mensen in Blaibach werkzaam in de steengroevenindustrie. 
Net als traditionele woningen uit de omgeving is de buiten-
gevel daarom voorzien van granieten breukstenen.
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HANDWERK EN VAKMANSCHAP
De buitengevel is gemaakt met hulp van veel vrijwilligers. 
Vlakbij de bouwplaats zijn de contouren van de geveldelen 
uitgetimmerd op een ondergrond van zand. Vervolgens is de 
tussenruimte gevuld met stenen, door ze één voor één met 
de hand te plaatsen. In totaal zijn ongeveer 45.000 granieten 
breukstenen gebruikt. Stalen wapening en een laag beton 
voegen de stenen samen tot een geheel. Aan de bovenzijde van 
de panelen zijn daarbij stalen profielen ingestort, ten behoeve 
van de ophanging. De panelen zijn maximaal tien meter hoog, 
het zwaarste weegt ongeveer 20 ton. Elk paneel is met behulp 
van een kraanwagen in de juiste positie gebracht, gesteld 
en vastgeschroefd. Door de breukstenen niet traditioneel te 
metselen, maar op te nemen in beton, kon op de millimeter 
precies gewerkt worden. De smalle, kaarsrechte verticale dila-
tatievoegen tonen aan dat dit is gelukt. 

COMPOSITIE IN BETON
Ondergronds is het gebouw bijna twee keer zo groot als boven 
het maaiveld. Daar komen bezoekers binnen in de foyer, 
voorzien van de gebruikelijke functies zoals garderobe, toilet-
groepen en een bar. Ongebruikelijk is de vorm van de ruimte. 
Wanden en vloeren lijken gevouwen als origami. De scherpe 
lijnen worden in het materiaal benadrukt, met vloeren en 
trappen in beton en een plafond van houten panelen met een 
duidelijke houtnerf. Via een smalle doorgang komen bezoekers 
aan in de concertzaal, zoals bij het betreden van het schip van 
een kathedraal. De ruimte met wanden en plafond van in het 
werk gestort beton is ook zeker zo indrukwekkend. Het beeld 
wordt gedomineerd door scherpe lijnen van brede, elkaar 
overlappende stroken beton. Het levendige betonoppervlak in 
combinatie met indirecte led-verlichting lijkt gecomponeerd, 
zoals muziek.

AKOESTIEK LEIDEND 
Verrassend genoeg is de complexe vorm van het beton bijna 
letterlijk voortgekomen uit het rapport van akoestisch expert 
Müller-BBM. De architect heeft daarin slechts kleine, estheti-
sche wijzigingen aangebracht. Een optimale akoestiek was dus 
uitgangspunt voor het ontwerp van de concertzaal. Ook de 

textuur van het beton speelt hierin een cruciale rol. De firma 
Fleischmann & Zankl heeft een speciaal type beton voor dit 
project ontwikkeld. In het beton zijn korrels foamglas toege-
past, afkomstig van gerecyclede flessen. Het zogenaamde licht-
beton is zodanig samengesteld, dat de hoge tonen door het 
harde betonoppervlak worden gereflecteerd en de middelhoge 
tonen door de poreuze open structuur van dit toeslagmateriaal 
juist worden geabsorbeerd. Alleen voor de absorptie van lage 
tonen zijn speciale boxen opgenomen, verholen achter het 
beton en onder de rijen stoelen van het publiek.

De korrels foamglas maken het beton licht in gewicht. De 
druksterkte is daardoor, met circa 15 N/mm2, beduidend lager 
dan normaal. De thermische isolatie is echter beter, met een 
lambda-waarde van 0,24 W/mK. 

AUTOFABRIKANT
Het maken van de bekisting voor het schoonbeton was een 
grote uitdaging. Omdat extreme precisie nodig was, heeft de 
architect autofabrikant Gföllner uit Oostenrijk gevraagd de 
bekisting te leveren. Het bedrijf heeft een 3D-model omgezet 
in een betonplex bekisting met houten ribben. Ongeveer 3000 
verschillende onderdelen zijn met CNC-machines gezaagd en 
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3. In de buitengevels van het concertgebouw  zijn traditionele 
breukstenen innovatief in het beton verwerkt.
4. Langsdoorsnede. Figuren 4 en 5: Peter Haimerl Architektur.
5. Plattegrond.
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6. Vrijwilligers brengen handmatig breukstenen aan op een bed van 
zand, binnen de contour van de bekisting.
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7. Een samengesteld paneel van beton met breukstenen wordt 
op zijn plaats gehesen. Voor de ophanging zijn stalen profielen 
ingestort.
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Het project Concertgebouw Blaibach staat eveneens  
beschreven in Cement (voor abonnees), het kennisplatform 
over betonconstructies.

vervolgens handmatig aan elkaar geschroefd. Om de gebouw-
installaties zo veel mogelijk uit het zicht van het publiek te 
houden, is het leidingwerk van elektra en vloerverwarming in 
de bekisting geïntegreerd. 

Voor vernieuwende projecten is het verstandig mock-ups of 
modellen schaal 1:1 te maken. De architect heeft daar echter 
bewust niet voor gekozen. Liever een verrassend resultaat dan 
saai en beproefd, was zijn stelling. Het storten van het beton 
heeft zes weken tijd in beslag genomen. In totaal heeft de 
bouw van het project een jaar geduurd.

8.

8. De indirecte led-verlichting draagt bij aan het dynamisch beeld 
van de betonnen wanden.

BETON ALS BASIS
Niet alleen de muziek, ook een gebouw draagt bij aan de er-
varing van een concert. Voor de bouw van het concertgebouw 
in Blaibach is traditioneel vakmanschap gecombineerd met 
innovatie. Het resultaat is onalledaags. Dat mensen denken 
dat hout betere akoestische eigenschappen heeft, is volgens 
de architect een vooroordeel en meettechnisch onjuist. In 
ieder geval zijn de concerten in Blaibach uitverkocht en zijn de 
recensies over de akoestiek lovend.  Barbara Heijl

http://www.cementonline.nl/Constructie_als_dienaar_van_dynamiek

