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Bergen aan Zee, waar Sjaak strandwacht was

Ik wou dat het ergens 
wemelde van jou.
Dat er een plekje was 
waar ik heen kon gaan,
waar het gewoonweg zou 
vergaan van jou.
Waar het sterft van jou.

Over mijn overleden vriend Sjaak



Met het wegvallen van de kerk vallen ook 
de rituelen rondom de belangrijkste mo-
menten in het leven voor veel mensen weg. 

Ongeveer de helft van alle Nederlanders is 
niet religieus. Al deze mensen zoeken naar 
nieuwe, eigen vormen en plaatsen om 
vreugde en verdriet te delen. De explosie 
aan trouwlocaties anders dan de kerk of het 
stadhuis geeft dit al aan. 

Maar hoe doe je dat bij dat andere moment 
dat er voor iedereen die je liefhebt en jezelf 
aankomt? Dat moment dat veel mensen 
overvalt? Het afscheid...

Wat als je daarvoor niet in de leeggelopen 
kerk, dat onpersoonlijke uitvaartcentrum 
of dat productie draaiend crematorium bij 
de autoboulevard wilt zijn?

Mijn vrouw als meisje en haar broertje op de slaapkamermuur van mijn schoonmoeder



Treurwilg langs de Oudegracht in Utrecht



Volti Lento
Volti Lento is die plek.

Een plek voor eigen rituelen in het hart van 
Utrecht, midden in het leven.

De naam Volti Lento is een niet bestaande 
muziekterm, die naar de poptempel met de 
Italiaanse naam ‘Tivoli’ knipoogt.

Het is een poëtische variant op Italiaanse term: 
Volti Subito, een muzikaal bevel.
VS onder aan een bladzijde snelle muziek 
betekent: ‘sla snel de bladzijde om’. 

Volti Lento staat voor ons dientengevolge voor: 
‘sla langzaam de bladzijde om’.



Eigen rituelen

Volti Lento is een niet religieuze, neutrale maar stijlvolle 
plek om van de ene naar de andere fase in je leven te gaan. 
Door zonder die ander. Om afscheid te ‘vieren’. Het biedt 
ruimte voor nieuwe, eigen rituelen. Iedereen is anders, 
geen mensenleven waarbij stilgestaan wordt is hetzelf-
de. Vandaar dat de ruimtes binnen Volti Lento niet 
neutraal blijven maar persoonlijk worden. Het invallen-
de zonlicht kan veranderd worden, maar ook de toon en 
de hele aankleding kunnen naar smaak en wens van de 
nabestaanden of de overledene zelf ingekleurd worden. 

Mochten mensen zelf geen vastomlijnd idee hebben dan 
kunnen er een aantal basisopties geleverd worden die simpel 
door voorwerpen of grote projecties persoonlijk gemaakt 
kunnen worden. Mochten er wel duidelijke wensen zijn 
dan kunnen teams van lichtontwerpers en decorbouwers 
dit in een handomdraai realiseren. 

Daarnaast zal ook de mogelijkheid bestaan om zonder 
vaststaande datum te reserveren en aan de persoonlijke 
wensen van degene die weet dat zijn afscheid aanstaande 
is tegemoet te komen.

Ruimte bieden voor eigen invullingen gaat verder dan 
alleen de afscheidsruimtes. Men kan overnachten, samen 
eten, proosten op het leven, rouwkamers inrichten, zelf 
de kist timmeren, op een stijlvolle manier mee naar de 
verbrandingsoven of de urn bijzetten in de urnentuin. 



Het leven erenZonder haast
Dit alles zonder haast. Volti Lento. 
Dit zal het begrip crematie een totaal nieuw en vele malen 
rijker gevoel geven dan het nu heeft. Een vriendin van mij 
zei: Ik wil eigenlijk gecremeerd worden, de enige reden 
waarom ik dat niet doe is omdat ik de crematoria zo 
vreselijk vind.

De huidige crematoria, die bijna allemaal in handen zijn van 
grote verzekeraars, zijn ingericht op efficiëntie en een zo breed 
mogelijk publiek. Dat maakt hen industriëel en anoniem. 
Als je mikt op iedereen raak je uiteindelijk niemand.

Volti Lento eert het geleefde leven. Memento vivere. 
Daarom komt er een gedenkplek met een museum van 
gewone mensen, waar bijzondere verhalen van Utrechters 
door de jaren heen te zien en horen zijn en waar ook de 
levens van de mensen waar hier afscheid van is genomen 
aan bod komen. Goed vertellen is een kunst. Vandaar dat 
er, zoals een museum een conservator heeft die collecties 
samenstelt, ook hier een conservator komt die de verhalen 
van de mensen vormgeeft.



That’s me in the 
corner, that’s me in 
the spotlight, losing 
my religion.

Michael Stipe / R.E.M., Tivoli, 2003R.E.M. in 2003, volgens kenners het meest legendarische concert.

Hart van Utrecht
Het oude Tivoli neemt een bijzondere plaats in in de har-
ten van Utrechters. We hebben hier gedanst en genoten. 
Dit is niet zo maar iets. Nooit geweest ook. Het is een 
klooster en een weeshuis geweest. Een kerk, een begraaf-
plaats, een theater en een poptempel. Er liggen nog 
steeds skeletten onder de dansvloer. Volti Lento is daar-
om helemaal op zijn plek. Voldoet aan een groeiende be-
hoefte. Is een aanwinst voor Utrecht. 

Volti Lento is een nieuw hoofdstuk in een rijke historie.



voor ik vergeet dat hier 
een kerk heeft gestaan
voor ik vergeet dat 
ik jarig was
en een tic-tac in mijn 
neusgat had toen we 
naar zeeland zijn gegaan.

Spinvis, Tivoli, 2011



“Maar broeder worm, wees toch voorzichtig bij het oversteken; straks 
komt er een kar die je onder zijn wielen verplettert.” En hij zette het dier 

liefdevol in de berm. Franciscus en de worm

Het complex dat nu de naam Tivoli-complex 
draagt dateert uit de 13e eeuw en heeft altijd 
een belangrijke plek in Utrecht ingenomen. 
Het heeft ondanks verschillende gedaante-
verwisselingen, altijd een sociale en culturele 
functie gehad en was honderden jaren een 
klooster, honderden jaren een weeshuis en 
tientallen jaren een theater en een poptempel.

In 1267 werden de Zakbroeders opgericht in 
Utrecht. Dit was hun klooster. Deze bedel-
monniken waren geïnspireerd door Franciscus 
van Assisi, gingen gekleed in zakken en 
hielden zich bezig met zielzorg en preken op 
straat. Vanwege dit preken, dat voorbehouden 
was aan priesters, werd de orde door de paus 
opgeheven. In de gebouwen van de opgeheven 
Zakbroeders kwam in 1292 de orde der 
Reguliere Kanunniken van Sint Augustinus. 
Een minder extreme monnikenorde.

Geschiedenis



Theater

In 1927 zaten er nog maar 14 kinderen en verhuisde het 
weeshuis. Het pand werd gekocht door de Nederlandse 
vereniging voor Spoor en Tramwegpersoneel (N.V.) en 
die gebruikte het complex, onder de naam NV-huis, voor 
vergaderingen en bijeenkomsten. Op de plek van de 
Weeskerk werd een theaterzaal gebouwd.

Er werden toneelstukken gespeeld en films vertoond ter 
verheffing van de arbeider. Films over beroepstrots zoals 
‘Wij bouwen’ van de uitgesproken linkse filmer Joris Ivens. 
Of ‘Stalen knuisten’, een loflied op de bouwarbeider.

Weeshuis

Na de reformatie (opkomst Protestantisme) werd het 
voorbestaan van het katholieke Regulieren Klooster door 
het Utrechtse stadsbestuur onmogelijk gemaakt. In 1581 
werd de bibliotheek in beslag genomen, in 1582 waren 
de kanunniken weg. 

Het Sint Elisabethsweeshuis werd er gevestigd. Vanaf 
1796 werd dit het Gereformeerd Burgerweeshuis. De 
kerk werd tot 1800 gebruikt onder de naam Weeskerk. 
De gevel werd in 1839 veranderd.

Theaterzaal NV-huis, jaren 50Het Weeshuis en de Reguliers Kerk, 1757



De levenden

Tivoli vertrekt naar het nieuwe muziekpaleis. Maar de 
geschiedenis blijft. Een plaats waar leven en dood onlos-
makelijk bij elkaar horen. Er liggen nog steeds skeletten 
onder de dansvloer waar het leven werd gevierd. 

  Begrafenissen zijn eerder een troost voor 
de levenden dan dat ze de  
doden tot iets dienen.

 Sint Augustinus, inspirator van de Reguliere Kanunniken

Het wordt tijd om die geschiedenis een vervolg te geven. 

Tempel

Eind jaren 70 kwam het leeg te staan en werd meermaals gekraakt.

Uiteindelijk werd het in 1981 ingenomen als nieuwe vestiging 
voor de afgebrande muziekzaal die stond in het stadspark ‘Tivoli’.

Het werd poptempel Tivoli. De rest van het complex zijn inmid-
dels onder andere kinderdagverblijven en archeologisch archief.

De poptempel-fase werd afgesloten met een reeks concerten 
van het Utrechtse fenomeen Kyteman eind mei 2014. 

Krakers jaren ‘70. Geraamtes aangetroffen bij de bouw van het NV-huis, 1926 
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Bestaande    toestand



Gebouwdeel A Gebouwdeel B

• het ‘gezicht’ van poptempel Tivoli aan de Oudegracht 245
• entree, kantoren en kleedkamers Tivoli
• (gedeeltelijk) onderkelderd, 3 bouwlagen en een zolderkap
•  eigen trappenhuis en patio, patio is op begane grond  

dichtgebouwd.

• ontsluiting via Oudegracht
• voormalige binnenplaats, omsloten met omloop
•  volledig dichtgebouwd met garderobe, foyer, diensten, opslag  

en toiletten Tivoli
•  omloop is geheel verkeersruimte, tevens nooduitgang  

naar binnenplaats achterzijde grote zaal
• geen daglicht



Gebouwdeel C Gebouwdeel D

• ontsluiting via Oudegracht
• de grote zaal van Tivoli
• omvat publiekszaal, podium, balkon en achteraanbouw
•  oorspronkelijke zaal om geluidstechnische redenen zwaar 

verbouwd en geisoleerd 
• geen daglicht
 

•  ontsluiting via Regulierenhof, Springweg (zgn. ‘blauwe poort’)  
en Zwaansteeg

•  (gedeeltelijk) onderkelderd, 2 bouwlagen en een zolderkap
•  begane grond: monumentale ‘Regentenzaal’ en verhuur aan  

kinderopvang
•  speelplaats en terras aan westzijde
•  verdieping: ‘Spiegelzaal’ Tivoli
•  zolder: deels luchtbehandeling, overig leegstaand



Gebouwdeel E1-E4 Gebouwdeel F

•  ontsluiting via Regulierenhof,  Springweg  
(zgn. ‘blauwe poort’) en Zwaansteeg

•  onderkeldering n.b., 1 á 2 bouwlagen en een zolderkap
•  verhuurd als kinderopvang, buitenschoolse opvang en kantoor
•  speelplaats en terras aan westzijde

 

•  Het ‘Pandhuis’ aan de Zwaansteeg.
•  onderkeldering n.b., (van oorsprong) 4 bouwlagen  

 en een zolderkap.
•  tot 2015 in gebruik door gemeente



Transformatie 
van Tivoli 

naar Volti Lento

Volti Lento wil de oorspronkelijke (klooster)structuur van het 
complex behouden en zichtbaar maken. Waar nodig zal de 
structuur hersteld en versterkt moeten worden, soms met 
nieuwe elementen.

Volti Lento omvat vrijwel de gehele begane grond van het complex 
(alle voorgenoemde gebouwdelen). De bouwlagen daarboven 
worden in principe vrijgegeven voor andere exploitatie. We 
denken daarbij aan woonruimte en een hotel. Gebouwdeel C 
(de grote zaal) is het enige gebouw dat geheel door Volti Lento 
zal worden geëxploiteerd.

Volti Lento 

Volti Lento 2e fase

Appartementen

Hotel

Buitenruimte

Begane grond 1e Verdieping

2e Verdieping 3e Verdieping

4e Verdieping



Volti Lento Hotel Appartementen

Begane grond

1.  entree Oudegracht
2.  entree hotel
3.  informatie en kantoor Volti Lento
4.  ontvangst / patiotuin Volti Lento
5.  garderobe
6.  bar

7.  sanitair
8.  grote zaal
9.  crematieoven en techniek
10.  grand café / restaurant
11.  terras, entree Springwegzijde
12.  urnentuin

13.  memorial
14.  werkplaats en museum
15.  laden lossen Volti Lento
16.  entree appartementen
17.   entree Volti Lento Zwaansteeg /  

Springwegzijde

18.  mortuarium
19.  nooduitgang Zakkendragerssteeg
20.  hotel
21.  kleine zaal
22.  sanitair
23.  appartementen

1e Verdieping

Volti Lento 2e fase Faciliteiten Volti LentoBuitenruimte



Gasten Overige ontsluitingenDiensten

Begane grond 1e Verdieping



De begane grond wordt het informatiecentrum, kantoor en 
garderobe van Volti Lento met een eigen entree aan de 
Oudegracht (1). De oorspronkelijke patio wordt hersteld 
ten behoeve van daglichttoetreding op begane grond en naar 
de onderdoorgang naar grote zaal.

Alle ruimten op eerste-, tweede-, en zolderverdieping worden 
hotel. De begane grond wordt tevens de entree met receptie (2) 
ten behoeve van het hotel. 

 

Gebouwdeel A

De onderdoorgang (1) en het zuidelijke gedeelte van de omloop 
krijgt een semi-openbare functie; het is behalve toegang tot 
Volti Lento (4) tevens de toegang tot gebouwdeel D en het 
Regulierenhof en doorgang naar de Springweg.

Alle recente bebouwingen in gebouwdeel B, met uitzondering 
van de oorspronkelijke omloop, worden gesloopt om plaats te 
maken voor een nieuwe binnentuin (4). Deze binnentuin is een 
verwijzing naar de oorspronkelijke binnenplaats. De nieuwe 
binnentuin fungeert als ontvangstruimte voor de ceremoniële 
zalen (8 en 21). Deze binnentuin wordt deels overkapt door 
een glazen dak dat op mooie dagen volledig opengezet kan 
worden. Er is een bar (6), toegang tot de garderobe (5) en 
toegang tot de toiletten (7). 

Via de omloop kom je in het tweede gedeelte van gebouwdeel B; 
de binnenplaats (12) aan de noordzijde van de grote zaal. Deze 
binnenplaats zal als groene urnentuin met glazen omloop wor-
den ingericht. 

Gebouwdeel B



Vogelvlucht

Dwarsdoorsnede Langsdoornede 



Het idee is om de grote zaal (8) weer transparant en licht te maken. 
De oorspronkelijke architectuur en de kapconstructie wordt 
zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt om nieuwe architectonische 
toevoegingen een kans te geven.

Alle oorspronkelijke gevelopeningen worden hersteld en waar 
nodig worden nieuwe toegevoegd. Alle zware geluidsisolaties en 
het stucplafond worden verwijderd. De balkons worden gesloopt.

Het bestaande dak wordt vervangen door glas. Het glas is 
voorzien van een zonwerende laag om opwarming van de zaal 
te voorkomen. Het is ook mogelijk de zaal te blinderen.

Gebouwdeel C
Het hart van Volti Lento.

Tussen de spanten wordt een tweede zaal gehangen (21). Beide 
zalen kunnen onafhankelijk van elkaar opereren. Het voormalige 
podium (9) wordt ingericht als crematieruimte en wordt zo het ritu-
ele centrum van Volti Lento. Het podium wordt verlaagd tot drem-
pelhoogte waardoor er een ritueel onderscheid blijft tussen zaal 
en crematieruimte. Afhankelijk van de wensen van de gebruikers 
kan de crematieruimte wel of niet worden betrokken bij de zaal.

De achterzijde van de crematieoven is een technische ruimte en 
wordt aan het oog onttrokken. Deze technische ruimte omvat een 
zeer uitgebreid filtersysteem dat het mogelijk maakt om ook in de 
binnenstad een crematorium te realiseren dat aan alle veiligheids- 
en milieueisen voldoet.

 











De gehele begane grond, inclusief de Regentenzaal, wordt een 
Grand Café (10) met terras (11). Het Grand Café kan zowel 
zelfstandig functioneren als Volti Lento ondersteunen. 

De ingang in het midden van de westgevel wordt de hoofdtoe-
gang naar dit gebouwdeel. Daarnaast krijgt het Grand Café een 
nieuwe ontsluiting richting de Oudegracht. De verbinding 
tussen Springweg en de Oudegracht wordt hiermee hersteld.

Momenteel wordt het zuidelijke deel van de begane grond ver-
huurd. Na afloop van het huurcontract wordt dit onderdeel 
deel van het Grand Café (restaurant en keuken)

Op de tweede verdieping en de zolder worden appartementen 
(23) gerealiseerd. 

Gebouwdeel D

Na het verlopen van de huidige huurcontracten worden deze ge-
bouwdelen bij Volti Lento betrokken. Aan de achterzijde van 
deze panden worden dan nieuwe ontsluitingen toegevoegd. 
Op de begane grond worden facilitaire diensten als ‘het muse-
um van gewone mensen’, rouwkamers en een werkplaats (14) 
ingericht.

Op de verdiepingen (23) van gebouwdeel E1, E2 en E3 worden 
appartementen gerealiseerd. 

Gebouwdeel E1-E4





Hier komen facilitaire diensten van Volti Lento zoals een 
mortuarium (18). Op de begane grond is een directe interne 
ontsluiting naar de urnentuin (12). Er worden ruimtes (13) 
gemaakt waarin nissen komen om urnen bij te zetten. Een 
plek om dierbaren te herdenken. Hier komt een (digitaal) 
memorial waar meer informatie te vinden is over de hier 
bijgezette overledenen.

Op de verdiepingen worden appartementen gerealiseerd.

Gebouwdeel F


