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Wie in de regio Utrecht graag 
naar de bioscoop gaat heeft 
er vanaf 14 december 2016 
een nieuwe gelegenheid bij. 
Op die dag opende naast 
het Jaarbeurscomplex in het 
centrum van Utrecht de nieuwe 
megabioscoop van Kinepolis haar 
deuren. Met een oppervlakte van 
maar liefst 14.000 m2 verdeelt 
over 14 zalen met in totaal 
ruim 3.000 stoelen is Kinepolis 
Jaarbeurs de grootste bioscoop 
van Utrecht en daarmee één 
van de grootste bioscopen van 
Nederland. In het complex is 
tevens een foodcourt gevestigd. 

In de nieuwe bioscoop draait alles om 
beleving. Dankzij de technieken die zijn 
toegepast kan de bezoeker optimaal 
genieten. Alle zalen zijn voorzien van 
haarscherpe laserprojectie. Voor wie dat 
allemaal nog niet genoeg is, is er de spe-
ciale laser Ultra zaal met een scherm van 
156 m², en een Dolby Atmos zaal voor 
een optimale geluidsbeleving. Alle zalen 
staan los van elkaar en zijn voorzien van 

een eigen akoestiek en luchtbehande-
ling volgens het doos-in-doos principe. 
Op die manier heb je in de ene zaal geen 
last van geluiden uit de andere zaal. 

Projectie stuurt installaties
De zalen hebben verschillende afmetin-
gen. Van intieme zalen met minder dan 
100 stoelen tot zalen voor de blockbus-
ters waar ruim 600 bezoekers kunnen 

plaatsnemen. Per zaal is de projector lea-
ding in het schakelen van de verschillen-
de installaties en de verlichting. Zodra 
de zaal opengaat, start de ventilatie en 
wordt het licht gedimd. Start de fi lm, dan 
gaat de verlichting uit en zal de ventila-
tie in de ruimte in relatie tot CO2-niveau 
reageren. Zodra de fi lm afgelopen is en 
het licht weer aangaat, wordt de lucht in 
de ruimte ververst. 

Het gebouw is overal voorzien 
van duurzame ledverlichting

3.000 stoelen in 14 zalen
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Wij spreken de taal van staal

In opdracht van de bouwcombinatie Züblin Nederland en Van Laere heeft 
Reijrink Staalconstructie de montage van de staalconstructie en de kanaal-
plaatvloeren verzorgd. Met twee 160-tons mobiele rupskranen is er 1500 
ton staal en 14.000m2 kanaalplaatvloeren gemonteerd. Daarnaast verzorgt 
Reijrink Staalconstructie ook de hoofddraagconstructie voor de trappen en de 
vluchttrap.

Begin 2017 hoopt bioscoop Kinepolis haar deuren te kunnen openen in het 
centrum van Utrecht. 

www.reijrink.com

Reijrink Staalconstructie ontwerpt, produceert en monteert constructiewerken van staal. 
Vanuit Noord-Brabant realiseren wij zowel regionaal als (inter)nationaal onze prestigieuze 
projecten in de bouwwereld. We worden betiteld als toonzettend en innovatief.

Als u voor uw cultuurgebouw, sporthal of bioscoop op zoek bent 
naar een stevige tribune dan worden de keuzemogelijkheden 
meestal beperkt tot staal of beton. Maar het kan ook anders. 
Waarom niet kiezen voor de schoonheid, duurzaamheid en het 
gemak van hout? 

Lambert van den Bosch van Bosch Tribune uit Ede: ‘Ook bij de 
bouw van megabioscoop Kinepolis is er bewust voor houten 
tribunes gekozen. Het heeft dan ook meerdere voordelen.’ Om te 
beginnen is dat tijdwinst. Hout hoeft, in tegenstelling tot beton, 
niet uit te harden voor u hem in gebruik kunt nemen. Omdat de 
houten tribunes in prefab onderdelen als casco geplaatst worden, 
hoeft de klant deze alleen nog maar te laten bekleden waarna de 
tribune onmiddellijk klaar voor gebruik is. 

Van den Bosch: ‘Al tijdens de bouwfase gaan wij voor u aan de 
slag. Aan de hand van de tekeningen van de architect en uw wen-
sen ontwerpen wij voor u de optimale tribune. Die verwerken wij 
tot een 3D-tekening waarmee we, na goedkeuring, voor u aan het 
werk gaan. Hierbij maken wij gebruik van gelamineerde ligger 
die in eigen huis worden gefabriceerd. Zo weet u zeker dat deze 
voldoen aan de hoogste eisen qua kwaliteit en veiligheid.’

Prefab tribunebouw in 
hout: in korte tijd de 
hoogste kwaliteit Ontwikkeling

De megabioscoop wordt door Kinepolis 
zelf ontwikkeld. Het werk maakt deel 
uit van CU2030, een reeks projecten in 
het stationsgebied van de gemeente 
Utrecht die moet zorgen voor een betere 
leefbaarheid en een betere verbinding 
met de historische kern. De bezoekers 
die vanaf Utrecht Centraal in de richting 

van de Jaarbeurs wandelen kunnen het 
prominente gebouw niet missen. 

Duurzaamheid
De geplaatste installaties beperken te-
vens het energieverbruik. Zo voldoen de 
luchtbehandelingskasten aan de laatste 
ERP-2016 eisen en is het rendement van 
het warmtewiel verbeterd ten gunste van 

het energieverbruik. Het gebouw is voor-
zien van duurzame ledverlichting. De 
energie wordt duurzaam opgewekt in het 
Jaarbeurscomplex en vervolgens distri-
bueert Jaarbeurs het naar Kinepolis. Alle 
zalen zijn voorzien van geluidsdempers 
op de zaalscheidingen en trillingsvrije 
vloeren die inkomend en uitgaand geluid 
ten opzichte van de zaal voorkomen. 

Megabioscoop Kinepolis • Utrecht

Foodcourt Alle zalen zijn voorzien van haarscherpe laserprojectie. Kinepolis Utrecht is onderdeel van CU2030
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