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Voorwoord 

In dit verslag is mijn aan de Technische Universiteit in Eindhoven 
beschreven. Voor mijn afstuderen heb ik een voor het 
Stadhuis in Almelo 

Eerst heb ik een grondige analyse van het gebouwen 
Hierbij heb ik onder andere naar de historie, 
bouwtechniek en de architectuur. 

gemaakt. 
de 

heb ik aan de hand van de randvoorwaarden die 
als uitgangspunten dienden voor mijn ontwerp. Hierna heb ik verschillende 
vormstudies gedaan waarna ik tot een uiteindelijke vorm ben die het 
best aansloot op de randvoorwaarden. 

Hierna heb ben ik het verder uitwerken, het thema 
bouwen' telkens de bovenhand voerde. Dit thema is onder 

andere terug te vinden in de en de dynamische van de 

Daarnaast heb ik onderzoek verricht naar de mogelijke windhinder die het 
nr\;<Jor'n zou kunnen veroorzaken. 

Met dit project wil ik aan tonen dat er veel mogelijk is met het 
in Almelo en dat dit ondanks dat het op dit moment als 

een gebouw gezien kan worden, zeker behouden moet blijven. Tevens 
wil ik met dit project laten zien hoe bouwen heel verrassende en 
interessante oplossingen kan geven en een inspiratiebron zou moeten 
vormen voor veel meer ontwerpers. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die 
samenstellen van dit rapport. 

Eindhoven, juli :2008 
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Samenvatting 
Op het moment van dit schrijven heeft Almelo grootse plannen voor 
binnenstad. Het wil oorspronkelijke structuur, dat het heeft verloren door 

verbouwingen in de jaren 50, en zo opnieuw een herkenbaar 
stadscentrum creëren. Het huidige centrum, dat in de 50 is 

voldoet in veel niet aan de wensen en heeft eigenlijk nooit 
gefunctioneerd. Eén van de belangrijkste problemen die hierdoor zijn ontstaan is 
een in de bevolkingsopbouw van Almelo. Rijke en hoogopgeleide 
mensen trekken veelal omdat het huidige centrum hen niks te bieden heeft. 
Het huidige centrum oogt daarnaast, met zjjn te grote pleinen en nietszeggende 
gebouwen, 

Eén van de meest kenmerkende elementen die zal terugkeren in het 
stadscentrum is de havenkom. Deze zal doorlopen tot op het marktplein. 
Hieromheen zal de oude structuur veelal worden met als 
dat het bestaande marktplein in twee kleinere en overzichtelijkere pleinen zal 
worden nngp,;pf>ICL 

Een ander belangrijke onderdeel vormt het nieuw te bouwen stadhuis dat midden 
in het centrum aan het moet komen te 
Het huidige stadhuis, door J.J.P. Oud, en net aan de rand van 
het kerncentrumgebied functioneert niet meer optimaal en is te klein geworden. 

Dit stadhuis kenmerkt zich door een zeer afwijkende en 
uitstraling. In belangrijke mate is de oorzaak hiervan terug te vinden in de zeer 
grillige manier waarop dit gebouw tot stand is 
Architect Oud, die het heeft ontworpen, is nadat een schetsontwerp 
had gemaakt te komen overlijden. Des al niet te min wilde de gemeente Almelo 
kost wat het kost zijn ontwerp doorvoeren. Tien na het van Oud is 
het gebouw ook gebouwd. De meest opmerkelijke verandering die 
in de tussentijd plaats heeft gevonden is het veranderen van de locatie. Hierdoor 
heeft gebouw enkele relatie met directe omgeving en heeft 
het nooit zo kunnen functioneren als het ooit bedacht was. 
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De 
Met deze in het achterhoofd is het idee ontstaan om het huidige 
stadhuis te gebruiken als herbestemmingopgave. Almelo heeft in het verleden 
veels te vaak bestaande bebouwing zonder gesloopt waardoor 
er veel kenmerkende en historische verloren zijn Het huidige 
gebouw is er ook zo'n één. I n de huidige staat en opbouw wordt dit door 
de bevolking van Almelo niet altijd even Een 
van dit gebouw kan ervoor zorgen dat het gebouw nieuwe impulsen krijgt en 
opnieuw en beter zal worden. 
Een extra thema dat ik bij deze opgave heb ."e,,,,O',,,nA,,, is 'toekomstgericht 
bouwen'. Door van te voren na te denken over het toekomstig gebruik van dit 

is het om een te maken dat heel mee en zich 
telkens kan aanpassen aan de bestaande behoeften. 

De analyse 

Het huidige stadhuis heeft een heel kenmerkende opbouw. In 
hoofdopzet bestaat het gebouw uit een aantal kenmerkende elementen die 
samen de essentie van het Dit de plint, de 
aan één zijde open doos aan de voorkant en de rechthoekige 
schil midden op de plint. Alle overige elementen zijn toevoegingen. 

Deze drie hoofdelementen hebben de basis gevormd voor het ontwerp. Aan de 
hand van opgestelde randvoorwaarden op verschillende niveaus (stedenbouw, 
gebouw, zijn er nieuwe invullingen 

'stedenbouwkundig' niveau was het doel om het beter te laten 
op naastliggende omgeving en voor een duidelijkere interactie met 

deze directe te zorgen. 
Op 'gebouw' niveau was het doel de bestaande hoofdelementen opnieuw te 
benadrukken. Door duidelijke contrasten te laten zien tussen de bestaande 
elementen en de nieuw elementen komen de bestaande 
hoofdelementen opnieuw tot uitdrukking. 
Op 'gebruikers' niveau was het doel een interessante leefomgeving te creëren 
waar het verblijven is. 



De nieuwe functie 
Na de analyse van de situatie en onderzoek naar de wensen van de bevolking van 
Almelo is gebleken dat het voorste doosvormige volume een ideale ruimte vormt 
voor culturele activiteiten. Dit deel van het gebouw sluit, nadat het masterplan 
van Almelo afgerond is, goed aan op de binnenstad en kan samen met de 
naastliggende centrale bibliotheek een heel interessant cultureel cluster vormen. 
Het achterste deel van het gebouw sluit meer aan op het stedelijk woongebied 
dat hier rondom het gebouw ligt. De ruimtes onder de grote rechthoekige schil 
zijn daarom tot woningen bestemd. De ruimtes op de begane grond in de plint 
kunnen worden gebruikt voor kleine publiekgerichte bedrijfjes. 

Het ontwerp 
Bij het herbestemmingontwerp kunnen de drie basiselementen als startpunt 
worden beschouwd. Het afwijkende driehoekige volume is hierbij verwijderd, 
omdat deze geen duidelijke relatie met de andere elementen heeft en de 
gebouwcompositie verstoort. 

Onder de grote rechthoekige schil zijn nieuwe volumes geplaatst. Deze drie 
afwijkende toevoegingen zorgen ervoor dat de bestaand elementen opnieuw 
benadrukt worden. Daarnaast spelen ze door hun vorm en opbouw optimaal in op 
naast liggende gebieden. Aan de groene zijde van het gebouw bevinden zich 
openingen in het gebouw die wijd uitlopen en zo het groen naar binnen halen, 
terwijl aan de drukke verkeerszijde deze openingen verkleinen en zo hier voor een 
meer afkerende uitstraling zorgen. 

De volumes geven ook duidelijk hun tijdelijke karakter weer en contrasteert zo 
goed met de bestaande en minder tijdelijke hoofdelementen. In de volumes zullen 
woningen komen die eenvoudig samen te voegen of te splitsen zullen zijn. 
Hierdoor kunnen er woningen worden gemaakt die inspelen op de wensen die 
gelden voor een bepaalde tijd. 
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De aanpasbaarheid van de woningen is ook terug te zien in de gevelopbouw. Deze 
is opgebouwd uit een houtenlamellen structuur. Daar waar ramen zitten loopt 
deze lamellenstructuur door, waardoor de volumes onder de schil als geheel 
intact blijven. Aan de oost en westkant kunnen de lamellen, die voor de ramen 
langs lopen, worden opgeklapt. Hierdoor ontstaat er een vrij zicht naar buiten en 
dient het lamellenluik als zonwering. 

Er zal, doordat elke bewoner zelf kan bepalen of hij de luiken omhoog of omlaag 
wil hebben, een heel willekeurig gevelbeeld ontstaat dat er telkens weer anders 
uit komt te zien. 
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1. Inleiding 
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1.1 Toekomstgericht bouwen 
Tijdens mijn studie op de universiteit is mijn interesse in het thema duurzaam 
bouwen steeds groter geworden. Duurzaam bouwen zou voor iedereen als voor 
vanzelfsprekend aangenomen moeten worden. Als er bewust wordt nagedacht 
over gevolgen die het bouwen van een gebouw voor het milieu heeft kan er een 
heleboel worden gespaard. Dit levert niet alleen voordelen op ten aanzien van 
het milieu, maar kan ook voordelen hebben op economisch gebied. 

Het begrip 'duurzaam' bouwen is een heel ruim begrip en alles wat ook maar 
enigszins een relatie met het milieu heeft wordt al gauw onder het begrip 
duurzaam gevat. Om niet te verdwalen in het begrip "duurzaam bouwen" tijdens 
mijn afstuderen heb ik een duidelijke omkadering gemaakt waarbinnen ik met dit 
begrip aan de slag ben gegaan. 

Het begrip waarmee ik me bezig heb gehouden tijdens mijn afstuderen valt het 
best te beschrijven als 'toekomstgericht' bouwen. Een gebouw met een hoge 
toekomstige waarde is een gebouw dat voorbereid is op veranderingen in de 
toekomst. Veranderingen in een gebouw of aan een bebouwde omgeving kosten 
altijd veel energie. Dit zijn zodoende momenten waarbij veel aantasting van het 
milieu plaatsvindt. Door een gebouw te realiseren dat zich eenvoudig kan 
aanpassen aan veranderde behoeftes kunnen deze milieubelastende 
piekmomenten voor een groot deel worden wegenomen. 

Voorspellende waarde toekomst 
I)~ toekomst zal nooit voor de volle 100% te voorspellen zijn. Als dit voor 50% lukt 
is dit al behoorlijk veel. Het is daarom belangrijk om er bewust van te zijn dat 
bepaalde voorspellingen heel anders kunnen uitpakken. Je kunt wel een gebouw 
ontwerpen met de gedachte dat deze een heel korte gebruiks-/levensduur zal 
hebben, maar het kan zomaar gebeuren dat in de toekomst het gebouw veel 
langer gebruikt wordt. Het oude Philips Paviljoen op het TUle terrein, waar de 
faculteit Technologie Management in is gehuisvest, is hier een goed voorbeeld 
van. Het gebouw is destijds door de Technische Universiteit van Eindhoven 
overgenomen van Philips met als doel om het als tijdelijke huisvesting te 
gebruiken. Het gebouw is na al die jaren nog steeds in gebruik en is min of meer 
permanente huisvesting geworden. 
Andersom kan het ook voorkomen dat een gebouw een veel kortere 
gebruiksduur heeft dan van te voren was gepland. Het is daarom van belang een 
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flexibele houding in te nemen ten opzichte van de toekomst. Dit is de enige 
manier om niet voor al te grote verrassingen te komen te staan. 

Levenscyclus van een gebouw 
In het figuur 1.1 zijn de milieubelastende momenten van een gebouw 
weergegeven. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden, tijdens de 
levensduur van een gebouw: door energieverbruik, materiaalgebruik, slecht 
gebruik van het gebouw, enzovoort. Het bouwen en het slopen van een gebouw 
zijn echter meestal piekmomenten als het gaat om milieubelasting. Het is daarom 
altijd een duurzame oplossing om een gebouw een zo lang mogelijke gebruiks-I 
levensduur te geven. Door daarnaast het gebouw duurzaam in gebruik te maken 
kan het milieu nog meer worden ontlast. 

c: .. 
ä. I 

o 

Fig. 1.1 Momenten van milieuaantasting in levenscyclus 

'" Q. .: ~ 

c: î ~~ '2 .! c: 

--~----~--- ~--> 
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Een meegroeiend gebouw 
Om deze meest duurzame oplossing te creëren voor een gebouw is het van 
belang dat het gebouw mee kan groeien met de wensen van zijn gebruikers. Een 
statisch gebouw dat alleen voor één bepaald doeleinde is gebouwd zal nooit lang 
kunnen overleven. Daarom zou een gebouw snel en zonder veel moeite mee 
moeten kunnen veranderen met zijn tijd . Door een gebouw te creëren dat zonder 
enige moeite van indeling of opbouw kan veranderen kun je de gebruiksduur van 
een gebouw een heel stuk verlengen. 
Om deze gebruiksduurverlenging waar te kunnen maken zal de levensduur van 
een gebouw ook mee moeten kunnen groeien. Door bij voorbaat een zeer 
duurzaam gebouw te creëren en een gebouw te maken dat openstaat voor 
nieuwe ontwikkelingen kan het heel lang overleven. Onderhoudsgevoelige 
elementen moeten zoveel mogelijk worden vermeden en/of eenvoudig te 
vervangen zijn. 
Door een gebouw deze mate van flexibiliteit mee te geven zal er veel minder snel 
leegstand ontstaan, wat weer een duurzamere leefomgeving oplevert. 
De uitdaging zit hem in het vinden van een structuur en opbouw van een gebouw 
die het mogelijk maakt meerdere scenario's te doen plaatsvinden in het gebouw. 
Tegelijkertijd moet het gebouw duurzaam kunnen blijven functioneren. 
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1.2 Herbestemmen 
Herbestemmen is een manier van bouwen die steeds vaker voorkomt. Doordat er 
steeds meer gebouwen komen en men er steeds meer van bewust wordt dat het 
niet altijd verantwoord is om deze gebouwen zomaar te slopen komt het steeds 
vaker voor dat er in oude gebouwen nieuwe functies worden ingepast. 

De manier van ontwerpen bij herbestemmen verschilt wezenlijk van de manier 
van ontwerpen bij nieuwbouw. De functie en structuur wordt bij nieuwbouw 
totaal op elkaar afgestemd, terwijl bij herbestemming een nieuwe functie in een 
structuur moet worden ingepast waarvoor deze niet is ontworpen. 

Anal}!5eLeO 
Om op een verantwoorde manier aan een herbestemmingopgave te beginnen 
moet er eerst kennis worden verworven over het bestaande gebouw. Door het 
gebouw op verschillende gebieden te analyseren ontstaat er een duidelijker beeld 
over de waarde van het gebouwen waar deze waarde zich in bevindt. Door dit 
inzichtelijk te maken is het mogelijk uitgangspunten te op te stellen waarbij op 
een goede manier ingespeeld kan worden op het bestaande karakter van het 
gebouw. De volgende onderdelen zijn tijdens ~eze afstudeeropgave 
geanalyseerd: 

• Historie; 

• Stedenbouw; 

• Architectuur; 

• Bouwtechniek. 

Historie 
Bij historie moet gedacht worden aan de levensloop van een gebouw. Door de 
tijd heen is een gebouw vaak onderhevig aan veranderingen. Onderzoek naar de 
oorspronkelijke gedachte achter het gebouwen de gedachte achter de 
veranderingen die in de loop der tijd zijn gemaakt kunnen helpen bij het beter 
begrijpen van de aard van het gebouw. 

Een gebouw kan ook een bepaalde cultuurhistorische waarde met zich 
meedragen. Het gebouw kan een bepaalde periode uit de geschiedenis typeren. 
Een gebouw kan na verloop van tijd ook een emotionele betekenis vergaren. 
Mensen kunnen op verschillende manieren een binding hebben met het gebouw. 
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Stedenbouw 
Ri; rle stedenbouwkundige analyse zijn ook weer verschillende facetten te 
onderscheiden die belangrijk kunnen zijn voor een gebouw. 

Onderzoek naar de historie van de stedenbouwkundige opzet kan iets vertellen 
over veranderingen die in de tijd plaats hebben gevonden. Uit dit onderzoek 
kunnen waardevolle verborgen elementen gehaald worden die een belangrijke 
rol kunnen spelen in het ontwerp. 

De morfologie van het gebouw kan inzicht geven over vormbepalende aspecten 
die een rol hebben gepeeld in het ontwerp. Hierbij kan gedacht worden aan de 
wijze waarin de bebouwing is opgedeeld: is deze verspringend in hoogte en 
diepte, oogt het gebouw breed of smal enzovoort. Ook kan er gekeken worden 
naar de oorsprong van het gebouw: is het een knooppunt in de stad, een 
oriëntatiepunt, een overgangspunt enzovoort. Een ander belangrijk aspect 
binnen de stedenbouw is de oriëntatie. Heeft het gebouw een bepaalde 
gerichtheid en hoe komt deze gerichtheid tot uitdrukking. 
De morfologie van de openbare ruimte is een ander aspect dat invloed heeft op 
het gebouw. Hoe zijn deze ruimten opgebouwd, zijn ze rechthoekig of vertonen 
ze juist veel rondingen, fungeren ze als een overgangszone tussen gebieden of 
trekken ze een duidelijke grens. 

Andere belangrijke facetten in de stedenbouwkundige opzet kunnen zijn: functie, 
verkeer en groen. 

Architectuur 
De architectuur is vaak tot stand gekomen vanuit de oorspronkelijke functie. 
Onderzoek moet uitwijzen in welke mate aanpassingen mogelijk zijn en in welke 
mate deze nodig zijn. Massa, gevel en ruimte zijn belangrijke componenten als 
het gaat om het herbestemmen van een gebouw. Hoe ga je hiermee om en in 
welke mate zijn de componenten op een verantwoorde manier te beïnvloeden. 

Bouwtechniek 
De bouwtechniek moet in belangrijke mate bepalen wat er technisch allemaal 
mogelijk is met het gebouw. Ook moet hier gekeken worden of er bepaalde 
karakteristieke technieken zijn gebruikt. Belangrijke facetten hier zijn: 
constructie, bouwfysica, materialisatie, detaillering en technische staat. 
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Qntwerpen 
Nadat een grondige analyse is gemaakt van alle verschillende onderdelen binnen 
het gebouw zijn er randvoorwaarden opgesteld waaraan de opgave gebonden is. 

Bij het ontwerp zijn op verschillende eerder geanalyseerde gebieden keuzen 
gemaakt. Hoe ga je om met de verschillende facetten binnen deze gebieden. 
Omgeving, massa, gevel, ruimte, constructie, bouwfysica, materialisatie, 
detaillering zijn allemaal zaken waar uitspraken over zijn gedaan. Hierbij is er voor 
gewaakt dat de samenhang tussen de verschillende gebieden niet verloren zou 
gaan. Alleen hierdoor ontstaat er een concept! ontwerp dat duidelijk en goed 
doordacht onderbouwd is. 
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1.3 De opgave 

Als afstudeeropgave heb ik gekozen voor het toekomstgericht herbestemmen 
van het stadhuis in Almelo. Dit monumentale pand in het centrum van Almelo zal 
over een aantal jaren, als het nieuwe masterplan van Almelo vorm zal krijgen, zijn 
functie verliezen. Het pand is echter een monumentaal pand en is na verloop van 
tijd min of meer een symbool voor Almelo geworden. 

1.3.1 Masterplan Almelo 

Het masterplan van Almelo is een visie! plan voor de stad, dat in samenwerking 
met veel organisaties, maar ook met zijn bewoners is ontwikkeld. Het wil zich 
daarom graag als een plan ván de stad profileren en niet als een plan vóór de stad. 
Het plan beslaat tientallen jaren en heeft daarom nog een grote mate van 
abstractie. Kernprojecten binnen dit masterplan moeten er voor zorgen dat op 
korte termijn de ontwikkeling van het masterplan in gang wordt gezet. Globaal is 
het masterplan in 5 samenhangende plandelen te onderschreiden. Het 
belangrijkste plandeel bestaat uit het Centrum (binnenstad). 

Structuurplan binnenstad 
De binnenstad is het kernonderdeel van het Masterplan. Dit is het brandpunt van 
alle activiteiten binnen de stad en de plek waar alle "lange lijnen" samen komen. 
Veel van deze lijnen zijn in de loop der tijd vervaagd, zoals het verkeerssysteem en 
de waterroutes. De nieuwe structuur moet er voor zorgen dat de oude 
kwaliteiten weer zullen herleven en moet nieuwe krachtige ontwikkelingen in de 
stad mogelijk maken. 

Zoals in figuur 1.2 en 1.3 is te zien zal het een heel grote ingreep worden wil het 
centrum zijn nieuwe gedaante krijgen. De binnenstad zal voor een groot deel 
heringericht moeten worden . De bebouwing in de rood omrande gebieden (figuur 
1.2) zal, in dat geval, grotendeels gesloopt moeten worden om plaats te maken 
voor de nieuwe binnenstedelijke structuur. 

Door de havenkom terug te laten keren in het centrum van Almelo is mogelijk de 
"Grote Markt" weer in ere te herstellen, een plein rondom de havenkom. Dit is 
vanouds de plek waar alle elementen van het centrum samenkomen, 
Wierdensestraat, Kloosterhofpad, Grotestraat, Schokland, Hagengracht en Haven 
Noordzijde. Het nieuwe plein moet hét brandpunt van de stad worden. Een 
levendig en sfeervol plein met aan de noordzijde goed bezonde terrassen die 
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uitkijken op de schepen die aanmeren in de Havenkom. Aan de zuidzijde komt nog 
meer water terug in de stad. De Molenstreng, een oorspronkelijke zijtak van het 
kanaal De Almelose Aa wordt hier teruggebracht. Langs het water is ruimte voor 
kleinschalige winkels. Aan de noordzijde wordt het water van de Hagengracht 
terug gebracht. 

De Grote Markt wordt niet alleen het economische hart van de binnenstad, maar 
ook het bestuurlijke hart. Op de hoek van de Wierdensestraat en De Grote Markt 
zal daarom een nieuw stadhuis verrijzen. De Grote Markt is door zijn ruime 
afmeting zeer geschikt voor allerlei bijzondere evenementen. Om te voorkomen 
dat het plein onoverzichtelijk wordt zal er een tweedeling in het plein worden 
aangebracht. Het deel ten zuiden van de havenkom zal bestemd zijn voor de 
weekmarkt en manifestaties. Het Noordelijke deel zal voornamelijk een 
verblijfsfunctie hebben. 

Fig. 1.2 Oude situatie centrum Almelo Fig. 1.3 Nieuwe situatie centrum Almelo 
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Gebied rond oude Stadhuis 
In het gebied ten zuiden van het oude stadhuis zal een grote metamorfose 
plaatsvinden. De parkeergarage die zich hier nog bovengronds bevindt zal 
worden vervangen door een volledig ondergrondse parkeergarage. Hierboven zal 
een nieuw kemwinkelgebied ontstaan. Boven dit winkelgebied is ruimte voor 
woningen. 
Een goede verbinding tussen de verschillende winkelgebieden staat hier centraal. 
Er is om deze reden zowel een doorgang van het stadhuisplein naar de grote 
markt en een doorgang vanuit het winkelgebied richting het winkelgebied van de 
Grote Straat gecreëerd. De Hagengracht zal zijn historische karakter terug krijgen 
en hier zal ook ruimte komen voor winkels i.p.v. alleen woningen zoals nu het 
geval is. 

Op de locatie ten westen van het oude stadhuis, waar zich momenteel nog het 
politiebureau bevindt, kan een aantrekkelijke stedelijke woonlocatie gecreëerd 
worden. Aan de oostzijde van het oude Stadhuis ligt een fraai ingerichte stadstuin 
met een groot waterbassin. Deze stedelijke ruimte zal in stand gehouden worden 
en als een grote groene kamer van de binnenstad fungeren. 

Fig. 1.4 Gebied rond oude stadhuis 
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1.4 De aanleiding 

Het oude stadhuis is, in de tijd dat het gebouwd is met veel pijn en moeite tot 
stand gekomen. Almelo wou een gerenommeerde architect die het stadhuis zou 
bouwen. Het gebouw moest een waar symbool voor Almelo worden. Toen J.J.P. 
Oud eindelijk zover was gekregen hier een ontwerp voor te maken, wilde men 
kost wat het kost een ontwerp van hem. Toen deze, vlak nadat hij een eerste 
schetsontwerp had gemaakt, overleed wou de gemeente het ontwerp toch 
doorzetten. De zoon van Oud, H.E. Oud en H. Dethmers, een naaste medewerker 
van Oud, moesten het ontwerp doorontwikkelen en afmaken. Hierdoor zijn 
keuzen in het ontwerp gemaakt die door Oud waarschijnlijk heel anders zouden 
zijn gemaakt. 

Het gebouw heeft, ondanks dat het op een wat onorthodoxe manier tot stand is 
gekomen, wel een monumentale waarde gekregen. Het gebouw zal niet door 
iedereen even mooi gevonden worden, maar de mensen in Almelo hebben bijna 
allemaal wel op één of andere manier een bijzondere binding met dit gebouw. 

Het is duidelijk dat slopen van dit pand uitgesloten zal zijn. Er zal op den duur een 
nieuwe functie moeten worden ingepast in dit gebouw. 

Omdat ik me tijdens mijn afstuderen graag bezig wil houden met duurzaam 
bouwen en hier ook graag een wezenlijke opgave aan wilde koppelen ben ik bij 
deze herbestemmingopgave gekomen. 

Herbestemmen in zekere mate al een manier van duurzame omgang met 
gebouwen. Dit is iets wat in Almelo in het verleden veel te weinig is gebeurd. 
Hierdoor zijn veel gebouwen met cultuurhistorische waarde in Almelo verloren 
gegaan. Het is daarom zaak om met de gebouwen die deze waarde nog wel 
hebben in Almelo zuinig om te gaan en op een goede manier opnieuw her te 
bestemmen. 
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1.5 Probleem en doelstelling 

Vanuit de afstudeeropgave en mijn eigen interesse heb ik een specifieke 
probleem- en doelstelling geformuleerd. 

Probleemstelling 
Het huidige Stadhuis van Almelo voldoet niet meer aan de huidige eisen en zal in 
de loop van de tijd zijn functie gaan verliezen. Het pand is echter een waar 
symbool van de stad geworden en slopen is geen optie. Hoe kan het Stadhuis op 
een verantwoorde manier van een nieuwe functie worden voorzien die 
tegelijkertijd voor een betere relatie zorgt tussen het stadhuisgebouw en zijn 
directe omgeving. En hoe kan het gebouw herbestemd worden zodat het snel en 
met weinig moeite kan reageren op toekomstige veranderende behoeften? 

Doelstelling 
Het vinden van een nieuwe invulling voor het, straks, oude stadhuisgebouw in 
Almelo die past bij de huidige, maar ook bij de toekomstige behoeften van de 
stad. Tevens het creëren van een plan voor de nieuwe invulling van dit gebouw 
waarbij op een zowel duurzaam als architectonisch verantwoorde manier wordt 
omgegaan met de randvoorwaarden die aan het ontwerp gesteld zijn. Hierbij mag 
het monumentale karakter van het gebouw niet verloren gaan. 

REINOUD MAKKINGA (0579774) 18 



TOEKOMSTGERICHT HERBESTEMMEN STADHUIS ALMELO 

REINOUD MAKKINGA (0579774) 19 





TOEKOMSTGERICHT HERBESTEMMEN STADHUIS ALMELO ANALYSE 

2. Historie 
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2.1 Geschiedenis van de stad Almelo 
In 1973 is het huidige stadhuis van Almelo in gebruik genomen. De plannen die 
hiervoor zijn gemaakt zijn echter stukken ouder: de vroegste dateren van 1914. 
Aangezien in 1346 Almelo het 'marktrecht' kreeg en dit één van de stadsrechten is 
wordt dit jaar aangehouden als het jaar waarin Almelo stad werd. Over het eerste 
stadhuis is niet veel meer bekend dan dat het op de plek (aan de huidige 
koornmarkt) stond waar in 1690 een nieuw stadhuis werd gebouwd (Fig 2.1). 
Tegenwoordig staat het gebouw bekend als "taveerne 't Wetshuys", een lunchl 
eethuis. Nadat de gemeente in 1882 dit pand had verlaten heeft het eerst dienst 
gedaan als VWo De gemeente verwisselde haar bestuurlijke en administratieve 
diensten tot 1973 voortdurend van onderkomen in de Almelose binnenstad. 
In 1914 vond er een samenvoeging van Ambt Almelo en Stad Almelo plaats. Deze 
twee gemeenten waren tot dan toe nog altijd bestuurlijk gescheiden geweest. 
Deze samenvoeging was de aanleidiT'g voor de eerste plannen voor een nieuw 
gemeentehuis in 1914. Als eerste heeft de Amsterdamse architect K.P.C. de Bazel, 

Fig. 2.1: Eerste stadhuis Almelo (foto 

1920) 
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op aanvraag, in 1919 een ontwerp voor een 
nieuw stadhuis gemaakt. Hij kwam echter 
niet veel verder dan een situatieschets, 
waarin een nieuw stadhuis aan de grote 
markt werd geprojecteerd. In 1923 overleed 
de Bazel en nam Ir. W.R.C. Schaap het werk 
over. In 1928 schreef hij een rapport waarin 
hij stelde dat de meeste geschikte locatie 
voor een stadhuis niet aan het marktplein 
was, maar op een locatie buiten de 
binnenstad. Sindsdien hebben er veel 
discussies plaatsgevonden over wat de 
beste locatie voor het nieuwe stadhuis zou 

. zijn. De in de jaren dertig gevormde reserve 
werd daarom maar voor andere doelen 
gebruikt in plaats van voor een nieuw 
stadhuis. 

ANALYSE 

2.2 De structuur van Almelo 
Van oorsprong is Almelo gegroeid in de vorm van een noord- zuid gerichte 
lintbebouwing langs de huidige Grotestraat. In 1682 werd door Zeyger van 
Rechteren ten oosten van deze as Huize Almelo gebouwd. Dit is tegenwoordig 
het meest karakteristieke monument van de stad. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw werden de kanalen Almelo
Nordhorn en Zwolle-Almelo gegraven. Laatstgenoemde stond (en staat nog 
steeds) loodrecht op de Grotestraat en eindigde in een, in 1952 gedempte, 
havenkom midden in de stad . Mede door de gunstige geografische ligging en zijn 
uitgebreide net van water-, spoor- en landwegen ontwikkelde Almelo zich tot een 
belangrijke industriestad. Vooral de textielindustrie groeide explosief begin 
twintigste eeuwen bepaalde het stadsbeeld in grote mate. 

' asteel ,.,Almelo'" te Almelo. 

Fig. 2.2: Huize Almelo (1920) 

23 



TOEKOMSTGERICHT HERBESTEMMEN 

2.3 De herstructurering van Almelo 
Na de tweede werd er besloten dat de binnenstad drastisch 
hergestructureerd moest worden. De bouw van een nieuw stadhuis moest deel 
uit gaan maken van deze Hierna verschillende externe 
stedenbouwkundigen, die allemaal hun eigen ideeën hadden, door de 
Almelo aangesteld om te ontwikkelen voor de binnenstad. 

2.3: Stadskaart Almelo 1915 

REINOUD MAKKINGA (0579774) 

was de architect Auke Komter, die in 
november 1945 werd De belangrijkste ingreep die uit de 
Komter naar voren kwam was het van het marktplein in de 
richting, zodat deze zou aansluiten op de Grotestraat. Deze locatie was, 
Komter, uitermate geschikt voor een nieuw stadhuis, aangezien hier alle 
belangrijke verkeersaders samen zouden komen. Hiermee sloot hij zich aan de 
eerdere plannen van De Bazel. stuitten nog wel op enige kritiek. 
Tegenstanders meenden dat de charme en de levendigheid van de Grotestraat 
verloren zou gaan door deze doorbraak. Na diverse plannen wist Komter in 
oktober 1952 zijn uiteindelijke plan "E" te (Fig. 2-4). Met dit als 
uitgangspunt maakte Komter in 1955 een voor de wegenstructuur van de 
binnenstad. Hij deed een voorstel voor een in de stad 

Hiermee nam hij afstand van de historisch 
structuur. Deze noord-zuid as moest, 

een nieuw aan te leggen, brede weg worden met 
een allure. Over reacties op dit 
is zeer weinig bekend. 
In zestig werd de Delftse 
J.H. ingeschakeld als adviseur voor de 

Almelo. Hij nam in beginsel het plan van 
Komter over. Hij opteerde echter voor een meer 

wegennet, waarbij de west
ook 

;)IJ'~'"'''' In 
,...,~,n"""n van 

zowel Komter als 
zou het 

nieuwe stadhuis 
aan de 
Wierdensestraat 
komen te 

2.4: Plan E Auke Komter 
(1952) 1A/"r:fpr,<rrl"l'tlflAuke Komter 
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H.M. Goudappel! T. Hazewinkel (1965 -1969) 
De verkeersvoorstellen van Komter en Froger kregen niet de goedkeuring van de 
gemeente en zij riepen daarop volgend de hulp van Ir. H.M. Goudappel in. Op 
aanraden van Goudappel werd in 1967 Ir. T. Hazewinkel door de gemeente als 
stedenbouwkundig adviseur aangetrokken. De voorstellen van Goudappel en 
Hazewinkel hielden een aantal drastische wijzigingen van de bestaande plannen 
in. Volgens Hazewinkel zouden de rigoureuze doorbraken in het centrum, ten 
behoeve van verkeerswegen zoals voorgesteld in de plannen van Komter en 
Froger, rampzalig zijn voor de binnenstad. Uit het plan dat in 1969 gepresenteerd 
werd kwam vooral naar voren dat Hazewinkel de binnenstad grotendeels wilde 
reserveren voor de voetganger. 
'Een lelijke maar levendige stad is beter dan een mooie maar saaie stad', vond 
Hazewinkel. De vorm van de pleinen en van de bebouwing en de bestemming van 
de gebouwen bepaalden volgens Hazewinkel in grote mate de levendigheid in de 
stad. Vooral levendige bestemmingen zoals winkels en grote warenhuizen met 
daarboven kantoren moesten voor deze levendigheid gaan zorgen. Voor wonen, 
tegenwoordig toch een belangrijke factor voor de levendigheid in een omgeving, 
was nauwelijks aandacht. Aan het uiterlijk van de gebouwen werd door 
Hazewinkel ook weinig aandacht besteed. Volgens Hazewinkel werd de 
levendigheid van het centrum toch voornamelijk bepaald door de activiteiten die 
in het centrum plaats zouden vinden. Niet elk gebouw hoefde mooi te zijn want 
gebouwen verdwijnen, terwijl stedenbouwkundige structuren blijven. Het 
stadhuis, waar ondertussen al door J.J.P. Oud een ontwerp voor was gemaakt, 
paste niet in het centrum. Dit moest immers een verkeersluw gebied worden en 
een stadhuis zou veel teveel verkeer aantrekken. Hij stelde daarom voor het 
gebouw op een andere locatie neer te zetten, wat later ook zou gebeuren. 
Almelo is uiteindelijk uitgegroeid tot een stad met een gecompliceerde 
stedenbouwkundige structuur. Het ontbreken van een duidelijk assenstelsel dat 
als ruggengraat voor de binnenstad kan fungeren is iets waar alle adviseurs geen 
echt goede oplossing voor hebben kunnen bedenken. Het veelvuldig wisselen van 
stedenbouwkundige adviseurs is ook iets wat de stad niet ten goede is gekomen. 
Elke keer moest er worden voortgeborduurd op een plan dat eerder door een 
andere deskundige was ontwikkeld. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een compilatie 
van plannen die een fragmentarisch centrumgebied hebben opgeleverd. 
Belangrijke onderdelen als de organisch gegroeide samenhang tussen 
groengebieden, waterpartijen en bebouwing in de binnenstad, die van oudsher 
het karakter van de stad hebben bepaald zijn in de plannen duidelijk 
verwaarloosd. 
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Fig. 2.6 Discussienota 'ontwikkelingsplan voor de binnenstad van Almelo 

(1969) 
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2.4 Een architect voor het nieuwe stadhuis 
De gemeente Almelo wou met de bouw van 
het nieuwe stadhuis niet onder doen voor de 
naburige steden Enschede en Hengelo en 
wilde het gebouw laten bouwen door een 
gerenommeerde architect. In overleg met 
de Bond van Nederlandse Architecten 
besloot de gemeente een meervoudige 
opdracht te verstrekken. Verscheidene 
architecten zouden worden uitgenodigd om 
een ontwerp te maken, waarna aan de hand 
van de inzendingen een definitieve keuze 
zou worden gemaakt. De BNA adviseerde de 
gemeente bij de keuze van 
architecten(bureaus) en presenteerde in 
1960 een lijst van vooraanstaande 
kandidaten. De gemeente Almelo kon nog 
niet echt worden overtuigd door 
verschillende architecten en er gingen 
steeds meer stemmen op om de opdracht te F' J J P 0 d Ig.2.7 ... u 
verstrekken aan één architect van 
topformaat. In de zoektocht naar een 
geschikte architect kwam ook de naam van J.J.P. Oud voorbij. De werkcommissie 
van de gemeente Almelo was zeer gecharmeerd van zijn werk. Zijn werk, zo luidde 
het oordeel, muntte uit in 'grote fijnzinnigheid en voornaamheid'; zijn architectuur 
was niet bepaald ouderwets, maar ook niet ultra modern en bezat een bijzondere 
allure. 
In 1961 werd een voorlopig programma van eisen voor het nieuwe stadhuis 
opgesteld Dit programma bevatte als voornaamste punten: ruimte voor 
representatieve doeleinden en ruimte voor het werkgedeelte dat moest worden 
onderverdeeld in vier hoofdgroepen. De toen 71 jarige Oud was in het begin wat 
huiverig om de opdracht aan te nemen. Hij had maar een klein bureau en Almelo 
was niet bepaald naast de deur voor hem. Uiteindelijk is Oud toch weten over te 
halen en in juni 1962 nam de gemeenteraad van Almelo het voorstel om Oud 
officieel opdracht te verlenen voor het maken van een schetsontwerp aan. Het 
verhaal gaat dat het honorarium dat Oud had gevraagd bestond uit niets meer 
dan een Deventer koek. 
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Op 5 april 1963 overleed Oud. De gemeente Almelo wilde graag verder gaan met 
de ingeslagen weg en voelde er weinig voor om de hele procedure om een 
architect te vinden opnieuw te doorlopen. De zoon van J.J.P. Oud, H.E. Oud, en 
zijn naaste medewerker, de heer Dethmers, zouden het plan verder uitwerken en 
uitvoeren. 

2.5 De architect(en) 
J.J.P. Oud had (1890-1963), toen hij in 1961 werd gevraagd het stadhuis van Almelo 
te ontwerpen, al een bijzonder actief en productief leven achter zich. 
Hij was onder andere één van de oprichters van het tijdschrift "De Stijl", dat werd 
opgericht in 1917. Zijn medewerking in dit blad eindigde in 1921 na een 
men ingsverschil met de schilder Theo van Doesburg. 
Als stadsarchitect van Rotterdam, van 1918 tot 1933, heeft Oud een groot aantal 
woningen ontworpen. Zijn voornaamste verdienste als architect bestond in de 
periode voor de Tweede Wereldoorlog uit zijn bijdrage aan de sociale 
woningbouw en de architectuur van het Nieuwe Bouwen. Na de Tweede 
Wereldoorlog ontwierp Oud nog enige andere grote gebouwen en was sinds 1956 
bezig met zijn opdracht voor het Congresgebouw in Den Haag. Dit is ook de 
periode waarin hij werd gevraagd een ontwerp te maken voor het nieuwe 
stadhuis in Almelo. Dit zou het laatste ontwerp zijn wat hij accepteerde. 
Oud had voordat hij het stadhuis van Almelo ontwierp tweemaal eerder een 
ontwerp voor een raadhuis gemaakt. 

Fig. 2.8 Ontwerp raadshuis Amsterdam (1936-1937) 

26 



TOEKOMSTGERICHT HERBESTEMMEN ST'fl.Ohlt;~~'Î 

Het eerste was bij een in 1937 voor het nieuwe Amsterdamse 
raadhuis. Dit ontwerp viel echter niet În de smaak de jury die de voorkeur 
aan een gebouw met een meer traditionelere uitstraling. Ouds inzending kwam 
niet eens voorbij de eerste ronde. 
Pas twintig later Oud zich weer aan een ontwerp voor een raadhuis. 
In 1959 maakte hij een ontwerp voor het raadhuis van Rhenen. Het is echter nooit 
verder dan een " ....... , ... "....., 
Oud stierf toen het ontwerp van het stadhuis in Almelo zich in een heel pril 
stadium bevond. Het ontwerp is hierna verder uitgewerkt door zijn zoon en een 
naaste Oud was een architect wiens bemoeienis niet zodra de 
bestektekeningen waren gemaakt. Hij was altijd zeer nauw betrokken bij 
projecten. Er zit een van tien tussen de schetsen van Oud 
van het stadhuis en de realisatie van het stadhuis. In deze periode is 
er veel en hebben er (noodgedwongen) wijzigingen in het ontwerp 
plaatsgevonden. De wijziging is de veranderende situatie. Hoe Oud zou 

met al deze wijzigingen is niet te Het van het 
Almelose stadhuis komt daarom deels op naam van J.J.P. Oud en deels op naam 
van H. Dethmers en H.E. Oud. 

Fig. 2.9 raadshuis Rhenen (1959) 
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2.6 Het gebouw 
Het terrein dat in de plannen van Komter en Froger was gereserveerd voor een 
nieuw stadhuis diende als uitgangspunt voor het ontwerp van Oud. Deze locatie 
bevond zich aan de Wierdensestraat tegenover het Aan de 

van het gebouw zou zich het marktplein gaan bevinden en aan de 
noordkant, waar zich de voormalige havenkom bevond, zou ruimte zijn voor 
parkeren. In de oorspronkelijke opdracht aan Oud werd ook melding van 
een tweede gebouw: dat voor de dienst Gemeentewerken. Dit gebouw zou in de 
naaste van het raadshuis moeten komen en een harmonieus geheel 
met het raadhuis vormen. 

Fig. 2.10 Oorspronkelijke situatie stadhuis (1962) 

Het vermoeden bestaat dat Oud niet zoveel trek had in deze opdracht. 
Waarschijnlijk had hij moeite om het gebouw in te passen in de structuur en de 
architectuur van de stad. Dit is de oorzaak van de solitaire 
architectonische uitstraling van het gebouw. Het gebouw is daarbij 

op een eiland door wat dit karakter eens 
benadrukt. 
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Uit de schetsen is duidelijk op te maken dat Oud vanaf het begin al dacht aan een 
compositie van meerdere volumes. Het was hem duidelijk aangelegen de drie 
bouwvolumes als zelfstandige delen in een harmonieus geheel te verenigen. De 
verschillende diensten waren heel logisch gesitueerd in het gebouw. Op de 
begane grond in het kantoorgebouw (het middengedeelte) zou zich de grote 
centrale hal en de ruimte voor publieke diensten gaan bevinden. De ontvangstzaal 
en de trouwzalen, in de aanbouwen, zouden hierop aansluiten. De eerste 
verdieping was bestemd voor het representatieve deel: de burgerzaal, de 
raadszaal en op hetzelfde niveau in het kantoorgedeelte de kamers van de 
burgermeester en wethouders, vergaderruimtes en de kamers voor ambtenaren 
van Algemene zaken. 
Ouds ontwerp kan worden gezien als een exponent van de wijzigingen in de 
gemeentelijke organisatie in de jaren vijftig en zestig. Een stadhuis diende de 
democratische verworvenheden, de diensverlenende taak van de overheid, 
openheid en betrokkenheid te reflecteren. De grote glazen gevel, waarachter de 
ambtenaren hun werk zouden verrichten, zou deze openheid van zaken geven. 

Fig. 2.11 Plattegrond ontwerp stadhuis Almelo (1962) 
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Fig. 2.12 Schetsen stadhuis Almelo J.J.P. Oud (1962) 
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De bouw 
Na het van Oud namen de heren H.E. Oud en H. Dethmers de taken 
over. Door aan financiële middelen en het plotseling vrijkomen van een 
fabrieksterrein in de binnenstad werd er door de gemeente besloten de locatie 
van het stadhuis te veranderen. Ook werden er een aantal wijzigingen in het 
nn'r\Al,:>rn van het Het aantal werd 
teruggebracht. Het dubbele corridorsysteem zou teveel loze ruimte opleveren en 
werd daarom uit het ontwerp Ter van de kantoorruimtes 
werden de scheidingswanden tussen de kantoren en de gang meer 
naar binnen geplaatst. De driehoekige uitbouw werd met een verdieping 
,,,:>,rhr,no',; ter uitbreiding van de kantine. Het zaagtanddak met daklichten boven 
de burgerzaal kwam te vervallen. Tot slot werd er besloten zowel de dienst 
Gemeentewerken als de Sociale zaken eveneens in het gebouw te huisvesten. 
De belangrijkste wijziging die het ontwerp heeft doorgemaakt was wel die van de 
locatie. Toen de gemeente in 1967 de bedrijfsgebouwen van Palthe opkocht, iets 

aan de rand van het centrum, gingen er al stemmen op om 
te Hiervoor was echter wel een van het 

bestemmingsplan Hazewinkel, die hiervoor was aangetrokken, was niet 
bepaald gecharmeerd van het ontwerp van Oud. Hij vond het gebouw 
veel te abstract en steriel om te krijgen in het kloppend hart van Almelo. Hij 
werkte daarom gewillig mee. In maart 1968, dezelfde maand waarin de 
voormalige textielfabriek van Palthe afbrandde, verklaarde de 

pnf'",r;'::>t1 zich akkoord met de van het Palthe-terrein als locatie 
voor het stadhuis. 

het Palthe-terrein zou het ook omringd door wegen die het 
lucht zouden geven. Toen het gebouw in de discussienota van 1969 (Fig. 

2.6) werd ingetekend bleek deze ruimte te vallen. H.E. Oud keurde het 
nieuwe terrein goed mits het gehele gespiegeld zou worden, waardoor 
de en de trouwzalen naar het winkel hart zouden komen te 

Mevrouw Oud had groot bezwaar tegen de locatiewijzigingen en stemde 
pas na veel van Loddar en Hazewinkel in met de nieuwe locatie. 
Na enige met de Overijsselse die hun 
bedenkingen hadden over de wijzigingen die waren gemaakt in het 
oorspronkelijke ontwerp, in december van 1969 de eerste de grond in. 
Op 8 1973 werd het gebouw officieel 
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3. Functieanalyse 
Om een goede nieuwe functie te bepalen voor het (oude) stadhuis in Almelo is 
het van belang dat vanuit de stedenbouwkundige context wordt gekeken naar de 
behoeften en mogelijkheden van het stadhuis. Om een hoge toekomstwaarde 
voor dit plan te waarborgen is de stedenbouwkundige situatie voor het grootste 
deel gebaseerd op het "Masterplan Almelo". Het stadhuis bevindt zich in deze 
situatie net achter de "Grote Markt" en wordt doormiddel van een passage 
verbonden met dit marktplein. 
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Fig. 3.1: Binnenstadsplan Almelo (bron: Gemeente Almelo) 
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3.1 Masterplan Almelo 

De toekomstige situatie zal hoogstwaarschijnlijk een heel andere situatie zijn dan 
de huidige. De stad Almelo is een vrij kleurloze stad die geen duidelijke eigen 
identiteit meer heeft. In de jaren 60 is het gehele centrum plein op de schop 
gegaan waarbij veel cultuurhistorische gebouwen zijn verdwenen. Ook de 
havenkom die tot in het centrum plein doorliep is te zijner tijd gedempt. Hierdoor 
zijn de belangrijke cultuurhistorisch elementen die Almelo bezat verdwenen. 

Het Mas..tgr...)2.l.a.o..Al.!Jl~ 
De gemeente Almelo is tot de conclusie gekomen dat de huidige structuur van de 
binnenstad niet en eigenlijk nooit goed heeft gefunctioneerd. Aan de hand van 
het "Masterplan Almelo" wil de gemeente de stad Almelo haar identiteit terug 
geven. Dit masterplan bestaat uit verschillende deelplannen, waarbij het 
binnenstadsplan één van de belangrijkste is. Belangrijke cultuurhistorische 
elementen, die in jaren 60 zijn verdwenen, moeten worden terug gebracht en 
tegelijkertijd moet het centrumgebied door het nieuwe plan nieuwe impulsen 
krijgen om een levendiger en aantrekkelijkere stad te creëren. 

Knelpunten stad Almelo 
De belangrijkste knelpunten waar de stad Almelo mee te kampen heeft zijn de 
volgende: 
• Er vindt een duidelijke scheefgroei in de bevolkingssamenstelling van Almelo 

plaats. Jongere, vaak hoogopgeleide, mensen trekken uit de stad en oudere, 
minder hoogopgeleiden, blijven achter. De stad heeft te weinig te bieden 
voor de eerste doelgroep. 

• Het centrum heeft geen duidelijke betekenis voor de stad. De binnenstad 
oogt weinig aantrekkelijk en doet door zijn uitgestrektheid saai en kil 
overkomen terwijl dit juist de plek moet zijn waar mensen uit verschillende 
doelgroepen graag samen komen. 

• Het centrumgebied heeft geen duidelijke en heldere structuur. Het is hierdoor 
vaak lastig, vooral voor buitenstaanders, om het centrum te bereiken en weg 
wijs te worden in het centrum. 

Kernpunten masterplan 

• De historische structuur terug brengen in het centrum van Almelo. Door de 
historische structuur, met de havenkom die doorloopt tot in het 
centrumplein, terug te brengen in de stad krijgt Almelo weer iets van zijn 
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identiteit terug. Hierdoor wordt Almelo weer een stad met zijn eigen 
specifieke kenmerken en kan het zich onderscheiden van andere steden. De 
oude historische structuur is tevens een heel herkenbare en duidelijke 
structuur. Belangrijke elementen zijn: 

o Terugbrengen lange historische linten en pleinen; 
o Herstellen verbindingslijnen met residentie Huize Almelo; 
o Herstellen van de verschillende waterlopen; 
o In ere herstellen publieke ruimtes uit de periode van de 

industrialisatie: spoor, kanalen, havenkom, kades, marktpleinen. 
• Het centrumgebied van Almelo moet compacter worden. Hierdoor wordt het 

centrumgebied beter leesbaar en oogt het gebied levendiger. Het centrum 
moet meer kleinere pleintjes gaan vormen die met elkaar verbinding staan. 

• Er moet een grotere variatie aan woonomgevingen en woonmilieus komen in 
Almelo. De wensen van de mensen gaan steeds meer variëren en dat moet 
worden vertaald in een gevarieerd aanbod van woonmilieus. 

• Er moet een betere spreiding van voorzieningen plaatst vinden in de 
binnenstad. Op bepaalde plekken kunnen dezelfde soort voorzieningen 
gebundeld worden om zo een duidelijkere binnenstadsstructuur te krijgen. 
Op deze manier zou je gebieden met verschillende functies van elkaar kunnen 
onde,rscheiden. 

• Het aanbod en de variatie aan voorzieningen moet stijgen. Vooral voor de 
doelgroep "jongere hoogopgeleiden" moeten meer voorzieningen komen. 
Hierbij valt te denken aan uitgaansgelegenheden en culturele 
ontmoetingsplekken. 

Een belangrijk onderdeel waar het (oude) stadhuis in de toekomstige situatie aan 
kan mee werken is het creëren van kleinere pleinen met specifieke voorzieningen. 
In de toekomstige situatie vormt het stadhuisplein een ideaal plein voor 
nevenactiviteiten van de binnenstad. Hierdoor kan tegelijk de variatie aan 
voorzieningen in de binnenstad worden vergroot. 
De bibliotheek vormt een goed uitgangspunt voor het stadhuis als het gaat om 
bundelen van voorzieningen. De nieuwe bestemming kan nieuwe culturele 
activiteiten genereren die kunnen samengaan met activiteiten die de bibliotheek 
voort brengt. 
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3.2 Stedenbouwkundig situatie 

Met de in acht neming van het masterplan kan de binnenstad van Almelo globaal 
worden onderverdeeld in verbindingselementen en activiteitencentra (plekken 
waar bepaalde activiteiten plaatsvinden). Goede verbindingselementen zorgen 
ervoor dat de verschillende activiteitencentra goed kunnen samenwerken 

Verbindingen 
In een centrumgebied bepalen de verbindingslijnen voor een groot deel de 
waarde van een gebouwen zijn omgeving. Er zijn een aantal grote 
verkeerstromen te ontdekken in het gebied rondom het stadhuis. 
De verkeerstroom die parallel loopt met het havenkanaal is de belangrijkste 
verkeerstroom. Deze verbindt verschillende gebieden zoals het gebied rondom 
poppodium, het stationsgebied en de grote markt met elkaar. Een belangrijke 
aftakking van deze hoofdverkeersstroom loopt, via de bibliotheek, naar het 
stadhuisplein . In de toekomstige situatie zal er doormiddel van passages ook nog 
een directe verbinding ontstaan tussen het stadhuisplein en het marktplein en 
tussen het stadhuisplein en de grote winkelstraat van Almelo. 

Het stadhuisplein zal hierdoor, nog meer dan het nu al doet, een belangrijk 
subplein vormen in het kerncentrumgebied van Almelo. In de rondgang die door 
bezoekers in Almelo gemaakt wordt zal het stadhuisplein en de voorzijde van het 
stadhuis een belangrijke rol gaan spelen. Hier zou een goede publieke functie 
moeten komen die aansluit op de rest van het gebied. 

Activiteitencentra 
Als er van groot naar klein wordt gekeken dan is het belangrijkste 
activiteitencentrum de Grote Markt. Dit is het centrale punt van Almelo en de plek 
waar de meeste horeca is gelegen. 
Rechts achter dit marktplein ligt De belangrijkste winkelstraat van Almelo. 
In de richting van het station zal ook een plein ontstaan. Dit plein staat in 
verbinding met het station en het hiernaast liggende nieuw gebouwde Roe van 
Twente complex. 
In de richting van de haven Almelo zal een poppodium verrijzen. Het havenkanaal 
zal als belangrijk verbindingselement fungeren tussen het marktplein en dit 
poppodium. 
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In de toekomst zal het stadhuisplein een centraal punt worden dat in verbinding 
staat met verschillende activiteitencentra. Het plein staat in verbinding met de 
kernactiviteiten die in de winkelstraat en op het marktplein plaats vinden, maar 
ook met de meer culturele activiteiten die in de richting van het station en de 
haven plaats vinden. 

Functielagen rondom 11li!.[lsl 
Als verder wordt ingezoomd op de situatie zijn verschillende functielagen te 
ontdekken. Het marktplein is het kernpunt van het centrum. Via verschillende 
verbindingen zijn de andere activiteitencentra te bereiken. 
Het stadhuisplein dat wordt omsloten door de bibliotheek, de nieuwe 
winkelpassage en het dichte rechthoekige volume van het stadhuis zelf vormt een 
belangrijk onderdeel van het kerncentrumgebied. Achter het voorste blok van het 
stadhuis langs kan een duidelijke scheidingslijn worden getrokken. Deze lijn geeft 
de grens aan tussen kerncentrumgebied en stedelijk woongebied. De woningen in 
dit stedelijk woongebied kenmerken zich doordat ze aaneengeschakeld en een 
aantal verdiepingen hoog zijn. Ze benadrukken zo de structuur van het 
centrumgebied. 
Achter dit stedelijke woongebied is weer een scheidingslijn te ontdekken 
waarachter woonwijken beginnen. Dit gebied kenmerkt zich door een lossere 
bebouwing die minder hoog is. 
De achterzijde van het stadhuis bevindt zich duidelijk in het stedelijk woongebied 
en sluit in zijn verschijningsvorm ook goed aan op dit gebied. Zijn hoogte, 
rechthoekige vormen en abstracte uitstraling zijn kenmerken die in de woonflats 
ook terug te vinden zijn. 

Q.e bibliotheek 
De centrale bibliotheek van Almelo is een belangrijke pijler in dit gebied. Dit is één 
van de weinige plekken in het centrum die culturele activiteiten stimuleert. Het 
grootste culturele centrum van Almelo (Hof 88) is tamelijk ver van het 
kerncentrumgebied verwijderd. Dit complex bevindt zich in zuidoostelijke richting 
van het marktplein. Ondanks het complex van Hof 88, is het aanbod van culturele 
activiteiten in Almelo zeer beperkt. 
De bibliotheek geeft een belangrijke impuls aan het plein. Hier kan het 
voorgedeelte van het stadhuis op inspringen. Samen met de nieuwe passage 
tegenover het voorgedeelte van het stadhuis kan het plein nieuwe culturele 
activiteiten creëren. Op deze manier kunnen de activiteiten in het 
kerncentrumgebied aanzienlijk worden verbreed. Dit levert veel voordelen voor 
de stad als geheel op. 
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3.3 Functieveranderingen omgeving stadhuis 

De functies van de gebouwen rondom het stadhuis zijn globaal in zes categorieën 
onder te verdelen: wonen, werken, horeca, winkels, cultuur en overige functies. 

In de huidige situatie is de functie werken nog in grote mate aanwezig in het 
gebied rondom en in het stadhuis. Doordat in de huidige situatie de verbinding 
van het stadhuisplein met het marktplein minder sterk is zijn de functies ook 
minder gerelateerd aan het centrum. In de toekomstige situatie zal de verbinding 
tussen het stadhuisplein en het marktplein sterk verbeterd worden en kunnen de 
functies hier ook op worden afgestemd. 

Op het marktplein zal een combinatie van horeca en winkels en gemeentelijke 
voorzieningen terug te vinden zijn. De passage die tussen het markplein en het 
stadhuisplein zal komen vormt een belangrijke schakel tussen drie gebieden: Het 
marktplein met een combinatie van activiteiten, de grote winkelstraat met 
voornamelijk winkels en het stadhuisplein met ruimte voor culturele activiteiten. 

Aan de achterzijde van het stadhuis zal in de toekomst voornamelijk de functie 
"wonen" komen. De weg die links langs het stadhuis loopt en de weg die achter 
het stadhuis langs loopt zijn twee belangrijke aders aan de rand van het centrum. 
Gebouwen en ruimtes in gebouwen die aan deze aders grenzen vormen hierdoor 
een ideale situatie voor kleine ondernemingen. De ondernemingen zitten hier 
dicht bij het centrum en hebben een goede zichtlocatie. Het hoge driehoekige 
volume aan de achterzijde kan gebruikt worden voor kleine kantoren. 
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3.4 Culturele bestemming 

De stad Almelo heeft een onaantrekkelijke binnenstad en kampt met een 
scheefgroei van zijn bevolking. De voornaamste oorzaak hiervan is dat de stad te 
weinig te bieden heeft voor verschillende bevolkingsgroepen. Vooral jongeren en 
:-;::;ogopgeleiden trekken weg uit de stad. De gemeente is zich bewust van dit 
probleem en probeert doormiddel van nieuwe school/ cultuurprojecten, zoals het 
ROC van Twente en het Poppodium, dit tegen te gaan. Ook zijn er plannen om het 
grootste cultuurcomplex van Almelo, Hof 88, uit te breiden. Hierbij zijn 
steekproeven genomen onder de bevolking om de behoeften te meten. 

~lJJjJ.l.urbezoek beyolking Almelo 
Zoals in de eerste drie diagrammen is af te lezen zijn de culturele voorzieningen 
die het hoogst scoren in Almelo voornamelijk: theater, film, bibliotheek en horeca. 
Voorzieningen die enigszins gemist worden en elders in Twente bezocht worden 
zijn: film, expositie, muziek en theater. 

Q..oJbrekende culturele instellingen! voorzieningen 
Een redelijke meerderheid van de panelleden van dit onderzoek (60%) was 
tevreden over het aanbod van culturele voorzieningen in Almelo. Ontbrekende 
culturele voorzieningen die werden genoemd waren in de meeste gevallen: 
winkels voor kunst en design, discussiebijeenkomsten en lezingen en 
geschiedenis, architectuur en design. 

Meerwaarde nieuw cultuurcomplex 
Een nieuw cultuurcomplex kan duidelijk meerwaarden hebben. Zo blijkt ook uit 
het onderzoek. Belangrijke meerwaarden, die voor het (oude) stadhuis nog meer 
gelden, zijn: zal meer publiek trekken, zal het aanbod verbreden, is beter 
bereikbaar, dichter bij het stadscentrum en een karakteristiek gebouw. 

Culturele voorzieningen voor (oude) stadhuis 
Interessante culturele voorzieningen voor het stadhuis zijn voorzieningen die 
eenvoudig en snel toegankelijk zijn voor het publiek. Aangezien het gebouw zich 
in de stadskern bevindt moet het bezoekers direct voorzieningen kunnen bieden. 
Ook is het van belang dat het gebouw zowel overdag als 's avonds wat te bieden 
heeft zodat er geen doods plein ontstaat. 
Een eerste voorziening die hier goed op aansluit en overdag wat te bieden heeft is 
Exposities. Deze zijn interessant voor bezoekers van de stadskern en zijn zeer 
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toegankelijk. De expositeruimte zou gecombineerd kunnen worden met een 
kunst en design winkel. Op deze manier kunnen expositie en verkoop samen 
gaan en van elkaar profiteren. 
Een tweede voorziening waar het op dit plein tot op heden nog aan ontbreekt is 
een horeca gelegenheid. Het open onderste gedeelte van de voorkant van het 
stadhuis leent zich hier goed voor. Op het plein kan een zonnig terras gecreëerd 
worden aangezien dit punt van het stadhuis precies op het zuiden is gelegen. De 
horeca gelegenheid heeft zowel 's avonds als overdag wat te bieden. 
's Avonds kan het gebouw gebruikt worden voor theather, film, lezingen, muziek 
en discussies. Speciaal hiervoor ingerichte ruimtes bovenin het dichte blok van 
het stadhuis kunnen hiervoor gebruikt worden. 
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3.5 Conclusies 

Vanuit de context waarin het gebouw staat, kan worden geconcludeerd dat er 
drie hoofdfuncties zijn die het beste passen in het gebouw. Het voorste gedeelte 
dat aan het plein ligt is uitermate geschikt voor culturele voorzieningen. Het 
middengedeelte sluit goed aan op de stedelijke bebouwing links en rechts naast 
het gebouwen de functie wonen, ligt hier voor de hand. Tot slot het achterste 
gedeelte en de onderste laag van het middengedeelte van het stadhuis. Deze is 
zeer geschikt om als bedrijfsruimte te functioneren. De drukke wegen rondom het 
gebouw geven deze ruimten veel bekijks en maken de ruimten goed bereikbaar. 

Cultuur 
Het stadhuisplein vormt in de toekomst een mooi subplein waar culturele 
voorzieningen gehuisvest kunnen worden. De bibliotheek geeft hier al een eerste 
aanzet toe. In de toekomst zal het plein, nog meer dan nu, een schakel zijn tussen 
de winkelstraat en de grote markt. De opgetilde gesloten doos aan de voorzijde 
van het stadhuis is goed geschikt te maken voor culturele voorzieningen. 
Er moeten hierbij voorzieningen komen die zowel gedurende de dag als 
gedurende de nacht levendigheid veroorzaken. Ook moeten de voorzieningen 
snel en eenvoudig toegankelijk zijn. Bezoekers van Almelo kunnen zo eenvoudiger 
gebruik maken van deze voorzieningen. 
De volgende voorzieningen liggen het meest voor de hand op deze locatie: 

• Een horeca gelegenheid; 
• Een expositieruimte in combinatie met een kunst en design winkel; 
• Theater, film en muziek; 
• Discussie- en lezingruimtes. 

Wonen 
De best passende functie voor het hoge middengedeelte is wonen. Aan de 
rechterzijde is een goede rustige entree te realiseren voor de bewoners. 

Werken 
De ruimten in het driehoekige achterste gedeelte van het gebouwen het 
onderste plint zijn zeer geschikt voor kleine bedrijven. De drukke verkeersaders 
langs het gebouw maken dit tot goede zichtlocaties. Ook is de bereikbaarheid van 
deze ruimtes heel goed. 
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4. Stedenbouw 
De stedenbouwkundige situatie van het stadhuis in Almelo is op twee manieren 
bekeken. Allereerst is de oorspronkelijk bedoelde situatie voor het 
stadhuisgebouw bekeken. Door deze oorspronkelijke situatie te analyseren is 
beter te begrijpen waarom bepaalde keuzes in het ontwerp zijn gemaakt. 
Hierna is de huidige situatie van het stadhuisgebouw onderzocht. 
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Fig. 4.1: Ontwerpperspectief in oorspronkelijke situatie 
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Fig. 4.2: De oorspronkelijke situatie geprojecteerd op de huidige situatie 
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4.1 De oorspronkelijke situatie 

De oorspronkelijk bedoelde situatie voor het ontwerp van het stadhuis ligt aan 
het marktplein, tussen het voormalige gerechtsgebouwen de oude gedempte 
havenkom. Deze liep in deze tijd nog door tot in het centrum. Het stadhuisplein 
was in deze situatie tevens het marktplein en het stadhuis was letterlijk het 
middelpunt van de stad. Dhr. J.J.P. Oud heeft bij het maken van zijn ontwerp deze 
locatie als uitgangspunt genomen. Keuzes die gemaakt zijn bij het maken van het 
ontwerp van dit gebouw zijn daarom vaak terug te redeneren naar elementen uit 
de omgeving waarin het ontworpen is. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Het gebouw is duidelijk ontworpen op een zijdelingse benadering. Dit 
gedeelte van het gebouw heeft ook de meest transparante uitstraling. De 
werkzaamheden van de gemeente moesten voor al het publiek duidelijk 
zichtbaar zijn, om een zo eerlijk en open mogelijke uitstraling te creëren. 
De opening in het gesloten blok met het balkon ervoor zorgt voor een 
duidelijke voorzijde van het gebouw. De andere zijde is meer gericht op de 
achterliggende bebouwing. De onderbreking in rechthoekige vijver aan de 
achterzijde van het gebouw maakt een verbinding met de achterliggende 
bebouwing mogelijk. 
Het ontwerp van het gebouw heeft een duidelijke relatie met de voormalige 
havenkom. In de vorm van het gebouw is een boeg van een schip te 
herkennen. Het gebouw zou deels op de plek waar oorspronkelijk havenkom 
eindigde komen te staan. 
Het gebouw moest letterlijk het middelpunt worden van de stad. Daar waar 
alle lijnen (wegen, water, stedelijke linten) uit de stad bij elkaar komen zou 
een stadhuis moeten verrijzen. 
Het gebouw is vierzijdig te benaderen. De entrees aan de voorzijde zijn 
duidelijker voor het publiek, terwijl de entrees aan de achterzijde meer voor 
privé doeleinden lijken te zijn 
Het gebouw heeft geen directe relatie met de gebouwen er omheen. Het is 
los gehouden van het gebouw dat er achter staat. Door de vijvers en het 
groen om het gebouw wordt er een soort van eilandje gecreëerd waarop het 
gebouw staat. Hierdoor krijgt het een hogere status d'an normale gebouwen. 
Het gebouw sluit in zijn positionering en belijning wel aan op de 
achterliggende bebouwing. 
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Ç.Qm:JJJ.Sl.e..s. 
De zijdelingse benadering van het gebouw is iets dat van oorsprong heel duidelijk 
aanwezig had moeten zijn. Deze "zijkant" is de "mooie" open zijde van het 
gebouwen is ontworpen als het gezicht van het gebouw. In de uiteindelijke 
situatie is het gebouw gespiegeld neergezet en is de voorzijde de achterzijde 
geworden. Hierdoor heeft het gebouw letterlijk gezichtsverlies geleden. 
De vierzijdige benadering en open ruimte rondom het gebouw zijn elementen van 
het gebouw die als kwaliteiten gezien kunnen worden. In de 
herbestemmingopgave kan hier dankbaar gebruik van gemaakt worden. De 
verschillende functies die in het gebouw komen kunnen zo allemaal afzonderlijk 
een eigen benadering krijgen. 

Fig. 4.3/4.4/4.5/4.6/4.7: De oorspronkelijke situatie van de binnenstad van Almelo 
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4.2 De huidige situatie 

In de huidige situatie bevindt het stadhuis zich aan de rand van de binnenstad. 
Een parkeergarage en een aantal bedrijfsgebouwen scheidt het stadhuisplein van 
het marktplein. Het gebouw is rechts en links ingesloten door lage woonflats en 
een politiebureau. Aan de achterzijde is een kleine groene zone die over gaat in 
een woonwijk. Links langs het stadhuis en voor het stadhuis langs lopen de 
belangrijkste verkeersaders. Het gebouw wordt daardoor in de meeste gevallen 
van linksvoor benaderd. Aan deze ader ligt tevens de centrale bibliotheek van 
Almelo. 

Ontwerpaspecten 
• Het gebouw heeft weinig tot geen relatie met zijn omgeving. Het is een 

ornament dat op een specifiek stukje grond is neergezet. Doordat het 
gebouw is ontworpen voor een andere locatie heeft het weinig relatie meer 
met zijn omgeving. Ook is het gebouw erg op zichzelf gericht, waardoor het 
een nog afstandelijker gebouw wordt. 

• Het stadhuis wordt voornamelijk benaderd op een dichte gevel aan de 
voorzijde. Het gebouw heeft de opening en het balkon in het dichte voorste 
blok aan de verkeerde kant zitten. Hierdoor oogt het gebouw nog 
afstandelijker en weinig uitnodigend. 

• Er is in de huidige situatie een slechte verbinding met de binnenstad. Het 
gebouw zit opgesloten tussen gebouwen die weinig tot geen directe relatie 
hebben met de binnenstad. Het gebouw is hierdoor nog meer dan alleen al 
door zijn verschijningsvorm een vreemde eend in de bijt. 

• Het gebouw is te groot voor zijn directe omgeving. In de zones tussen het 
gebouwen de stedelijke flats heerst hierdoor een bedrukt gevoel. 

Conclusies 
In de huidige situatie en met de huidige functie heeft het gebouw weinig 
toegevoegde waarde. Het gebouw zit opgesloten tussen andere gebouwen en 
oogt door zijn huidige staat terug getrokken. Het gebied heeft nieuwe impulsen 
nodig om het gebouwen zijn omgeving nieuw leven in te blazen. De nieuwe 
bebouwing, die op den duur rond het gebouw zal verrijzen, moet het (oude) 
stadhuis meer ruimte geven zodat het weer zijn eigen leven kan gaan leiden. 
Het gebouw heeft weinig tot geen relaties met elementen uit zijn omgeving. Het 
is ingepast in de structuur van het centrum. Hiermee zijn tegelijk alle directe 
relaties met zijn omgeving benoemd. 

ANALYSE 

Fig. 4.8: Binnenstad van Almelo 

Fig. 4.9: De verschillende ingangen Fig. 4.10: Zones rond het gebouw 
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5 .. Bouwtechniek 

Bij de analyse van de bouwtechniek is wederom eerst naar het oorspronkelijke 
ontwerp gekeken en daarna pas naar het gerealiseerde ontwerp. Door dit te doen 
is de opzet van het gebouw beter te begrijpen. 
Naast de algemene bouwtechniek is er nog specifieker gekeken naar de 
constructie, de gevel en de installaties. 
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Fig. 5.1: Duidelijke functiescheiding in het oorspronkelijke ontwerp 

REINOUD MAKKINGA (0579774) 

lOlLET 

j( "'YE~ 

8' ''' 

WETH~ 

WE. Til " 

'HE TI1-

wHH -

ANALYSE 

1 

I 
TOI LE r 

vOOR 

'5~C..:l 

~ 

[Q 
MaslU! 

".,< 

&&6-

~ 
900 

Wf;fH ' 

Fig. 5.2/5.3: 3D Impressies oorspronkelijke ontwerp 

Fig. 5.4: Maquette oorspronkelijke ontwerp 
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5.1 Het oorspronkelijke gebouwontwerp 

Het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw wijkt niet heel veel af van hoe het 
gebouw uiteindelijk gebouwd is. In het ontwerp van het gebouw is een duidelijke 
driedeling te zien, waarbij het gehele gebouw op een transparante plint is gezet. 
Aan de noordzijde, vanuit de oorspronkelijke situatie gekeken, bevindt zich een 
tweelaags gesloten blok dat aan de voorzijde open is gemaakt. Hierin bevinden 
zich de trouwzalen en de burgerzaal. Aan de open zijde is een bordes dat naar het 
marktplein is gericht. De verschillende ruimtes in dit blok hebben allemaal een 
eigen in- en uitgang. 
Het middelste gedeelte van het gebouw is aan de zijkanten transparant en heeft 
in de lengte een dichte schil over zich heen gebogen. In dit gedeelte van het 
gebouw vinden de kernactiviteiten plaats. Via twee keer twee ingangen aan beide 
zijden van het gebouw kunnen mensen de twee centrale hallen in het gebouw 
bereiken. Door deze twee centrale punten onderin het gebouw kan een snelle 
afhandeling plaats vinden. 
Een laatste driehoekig gesloten blok bevindt zich aan de zuidzijde van het 
gebouw. De ruimten in dit gedeelte zijn van meer gemeenschappe'lijke aard. De 
raadzaal, een ontvangstzaal en een kantine zijn ruimtes die zich hier bevinden. 

Ontwerpaspecten 

• Het gebouw geeft door zijn verschijningsvorm een duidelijke 
functiescheiding weer. De verschillende gedeeltes van het gebouw zijn ook 
nog eens bijna allemaal apart te ontsluiten. Hierdoor kan het gebouw 
optimaal functioneren, zonder dat de verschillende functies elkaar in de weg 
gaan zitten. 

• Het gebouw heeft, gezien vanuit zijn oorspronkelijke situatie, een 
transparant en open karakter. De processen in het gebouwen moesten 
duidelijk zichtbaar zijn voor het publiek. 

• Het gehele gebouw is opgetild. Er loopt een donkere plint onder het gebouw 
door en via trappen en hellingbanen is het gebouw te betreden_ Hierdoor 
onderscheidt dit gebouw zich van normale kantoorgebouwen. De gemeente 
is meestal een orgaan dat boven andere organisaties staat en dit moest 
daarom ook in het gebouw waarin de gemeente gehuisvest is terug te zien 
zijn. 

• Het gebouw heeft een geheel transparante onderste laag. Vanaf de straat 
moet het gebouw van alle kanten openheid uitstralen. 
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Inwendig heeft het gebouw twee centrale vertrekpunten die onderling 
verbonden zijn. Hierdoor ontstaat een heldere routing in het gebouwen 
kunnen de loopafstanden kort gehouden worden. 

Het gebouw is geheel symmetrisch. Het gebouw oogt hierdoor evenwichtig 
en straalt rust uit. Inwendig maakt de symmetrie een goede en heldere 
ruimteverdeling mogelijk. Het gebouw is hierdoor begrijpbaar en er ontstaat 
een duidelijke routing. 

(QnçJ.u~j~ 

Het gebouwontwerp kenmerkt zich door een duidelijke functiescheiding. De 
verschillende functies die te onderscheiden zijn hebben allemaal eigen in- en 
uitgangen. Hierdoor is het mogelijk om de verschillende functies los van elkaar te 
laten functioneren. 
De duidelijke functiescheidende eigenschappen die het gebouw vertoont zijn 
aspecten die in de herbestemmingopgave goed gebruikt kunnen worden en ook 
zouden moeten worden. Tevens zou de heldere structuur, die het originele 
ontwerp laat zien, in het herbestemmingontwerp terug gebracht moeten worden. 
Tot slot zal het gebouw zijn transparante en open karakter, dat in het ontwerp zo 
duidelijk naar voren komt, terug moeten krijgen. 
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Fig. 5.5/5.6: Foto's stadhuis in de huidige staat 

Fig. 5.7: De huidige plattegronden van het gebouw 
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Fig. 5.8: De verschillende zijden van het gebouw 
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5.2 De huidige gebouworganisatie 

Het gebouw is in de loop van de t ijd anders gaan functioneren dan dat het zou 
hebben gemoeten. Dit komt grotendeels doordat het gebouw op een andere 
locatie is neergezet, die een zijdelingse benadering van het gebouw bijna 
onmogelijk maakt. De zijingangen zijn hierdoor praktisch nooit gebruikt en het 
gebouw is voor het publek alleen via de voorkant, onder de opgetilde dichte doos 
toegankelijk. Ook de aparte in- en uitgangen voor de trouwzalen en de burgerzaal 
zijn grotendeels ongebruikt gebleven. Hierdoor moet het publiek voor de 
verschillende activiteiten allemaal gebruik maken van één in- en uitgang. 

Ontwerpaspecten 
• In de loop van de tijd is de ooit zo duidelijke functiescheiding verloren 

gegaan. De verschillende ingangen, naast de hoofdingang, worden deels niet 
en deels alleen nog voor personeel gebruikt. Hierdoor heeft het gebouw een 
onduidelijke routing gekregen en zijn de loopafstanden veel langer 
geworden. 

• De heldere structuur in het gebouw is door alle veranderingen waaraan het 
gebouw onderhevig is geweest verloren gegaan. Om meer bruikbare ruimtes 
te creëren zijn er in de ruimtes die oorspronkelijk bedoeld waren als 
verkeersruimte andere ruimtes gecreëerd. Dit is ten koste gegaan van de 
heldere routing die het gebouw ooit bezat. 

• Door ruimtegebrek is het gebouw ook aan de buitenzijde aangetast. Er is een 
bijgebouw naast het middengedeelte geplaatst. Hierdoor oogt het gebouw 
nog meer verwaarloosd dan dat het al doet en worden de hoofdelementen 
waaruit het gebouw is opgebouwd steeds onduidelijker. 

Conclusies 
De duidelijke functionele structuur die het ontwerp zo sterk maakte is in de 
huidige situatie totaal verloren gegaan. Door de onduidelijke ingangen en de 
rommelige uitstraling oogt het gebouw weinig gestructureerd meer. 
De duidelijke compositie van verschillende dichte en open elementen is hierdoor 
niet meer zichtbaar. Dit is iets wat opnieuw benadrukt zou moeten worden. 
Tevens zou deze heldere uistraling inwendig ook terug te vinden moeten zijn. 

ANALYSE 
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Fig. 5.9: 3D impressie constructie 
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Fig. 5.10: Plattegronden met constructieve elementen 
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Fig. 5.11/5.12/5.13/5.14: Constructieopbouw 
verschil/ende lalten 
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5.3 De constructie 

De draagstructuur van het gebouw bestaat uit een betonnen skelet met enkele 
stijve kernen en wanden die voor de stabiliteit zorgen. 
In de constructie van het voorste dichte blok zijn relatief dikke kolommen (rond 
600 mm) gebruikt. Hier zijn de overspanningen die worden gemaakt ook het 
grootst. Er worden hier overspanningen van 4 tot 11 meter gemaakt. De ruimtes 
die zich hier bevinden zijn voornamelijk grote zalen en het is daarom van belang 
dat hier zo min mogelijk kolommen in de ruimtes staan. 
Het middelste blok heeft vier stramienen waarop kolommen met een h.o.h. 
afstand van 2 meter staan. Hierdoor wordt de ruimte in het middelste blok in drie 
delen verdeeld: het middelste gedeelte (+/- 8 meter breed) wordt voor 
verkeersruimtes en gemeenschappelijke ruimtes gebruikt en twee zijgedeeltes 
(+/- 5,5 meter breed) worden voor kantoren gebruikt. 
Het achterste driehoekige blok heeft een dragende gevel die voor de oplegging 
van de vloeren zorgt. 

Ontwerpaspecten 
• De constructie bestaat voornamelijk uit een betonnen skelet. In de grote 

ruimtes zijn de kolomafstanden groot en in de kleine ruimtes zijn de 
kolomafstanden klein. 

• In het middelste gedeelte bevinden zich schijfkolommen die op een h.o.h. 
afstand van 2 meter zijn geplaatst. De buitenste rijen schijfkolommen hebben 
afmetingen van 420 mm x 240 mm en in de binnenste rijen hebben de 
kolommen afmetingen van 620 x 240 mmo De ruimte in het middelste 
gedeelte van het gebouw wordt door de geringe h.o.h. afstand min of meer 
in 3 delen verdeeld. 

• De constructie van het middengedeelte vormt een onderdeel van de 
esthetiek van het gebouw. De kort op elkaar staande schijfkolommen geven 
het gebouw een duidelijke belijning mee. Deze opvallende structuur is in de 
loop van de tijd uit het zicht geraakt doordat er andere bouwelementen voor 
zijn geplaatst. 

• Het gehele gebouw heeft een herkenbare draagstructuur die van buiten 
goed te volgen is. Aan de achterzijde van het gebouw komt de constructie 
zelfs letterlijk naar buiten toe en zijn de lagen waaruit het gebouw is 
opgebouwd heel duidelijk te zien. 
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• Het gebouw laat constrasten zien tussen zware dragende elementen en lichte 
open elementen. Voor de dichte delen in het gebouw is vaak een zwaar en 
robuust materiaal gekozen dat constrasteert met de lichte open delen in het 
gebouw. 

Conclusies 
De constructie zorgt alleen in het middelste gedeelte voor enige 
vrijheidsbeperking. Dit gedeelte is door zijn constructie al enigszins in drieën 
gedeeld. Hier moet creatief met de ruimte omgegaan worden om zo nieuwe 
functies op een goede manier te integreren in het gebouw. 
Het gebouw heeft een duidelijke en herkenbare constructie. Dit moet zo blijven 
en zou eventueel extra benadrukt kunnen worden. De repeterende 
schijfkolommen zouden van buitenaf en van binnenuit nog veel belangrijkere 
onderdelen van het beeld van het gebouw kunnen worden. 
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Fig. 5.15: Beelden van de verschillende gevels die het gebouw heeft Fig. 5.16: Opbouw van de v/iesgevel 
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5.4 De gevel 

Er zijn 4 verschillende typen gevels te onderschreiden bij dit gebouw. Allereerst de 
onderste transparante plint. Deze bestaat uit verdiepingshoge kozijnen en zijn 
voor het grootste gedeelte met glas gevuld. De gesloten doos aan de voorzijde is 
opgemetseld uit baksteen en is aan één zijde bijna in zijn geheel open gemaakt. 
De opening is gevuld met dezelfde verdiepingshoge kozijnen als die van de 
transparante plint. Hier zijn de kozijnen echter volledig gevuld met glas. 
De gevel van het middenstuk van het gebouw bestaat, aan de zijkanten, uit 
dezelfde verdiepingshoge kozijnen die deels gevuld zijn met glas en deels gevuld 
zijn met dichte elementen. De dichte schil die over het middenstuk van het 
gebouw is gebogen is opgebouwd uit houtenskeletbouw-elementen die op de 
constructie zijn gemonteerd en zijn afgewerkt met natuursteen-elementen. 
De gevel van het driehoekige dichte volume aan de achterzijde bestaat uit een 
spouwconstructie met als afwerking blauwgeverfde baksteen. Tussen de 
baksteenlagen door begeeft zich de constructie. 

Ontwerpasp~ 

• Het gebouw behoort een duidelijk transparant karakter te hebben. Dit is 
aspect is in de loop van de tijd bijna totaal verloren gegaan. Ten eerste komt 
dit door de benadering van het gebouw. Het eerste wat je van het gebouw te 
zien krijgt is de dichte zijde van de massieve doos aan de voorkant. Ten 
tweede komt dit doordat de niet transparante delen in de verdiepingshoge 
kozijnen heel overheersend over komen doordat de transparante delen in de 
kozijnen vaak van binnenuit dichtgemaakt zijn. 

• Er is een sterke belijning in de gevel aanwezig. Hierdoor laat het gebouw de 
lagen waaruit is opgebouwd goed aan buitenwereld zien. Op sommige 
plekken is deze belijning verstoord doordat sommige transparante delen van 
gevel van binnenuit dicht zijn gemaakt. 

• Het gehele gebouw heeft een behoorlijk zwaar en teruggetrokken karakter. 
Het gebouw staat als een ornament op zijn locatie. De open delen die het 
contrast met de gesloten delen moeten vormen doen dit nauwelijks (meer). 
De open gevel is sterk verouderd en oogt daardoor erg plomp en ruw. 

• Het gehele gebouw heeft een slecht isolerende schil. De kozijnen zijn 
allemaal voorzien van enkele beglazing en de isolatie in de andere gevels is 
waarschijnlijk minimaal. In extreme perioden is het binnen klimaat hierdoor 
heel slecht te beheersen in dit gebouw. 
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• Het gebouw heeft een grauwe en verweerde uitstraling, terwijl de 
oorspronkelijke ontwerptekeningen een veel levendiger gebouw weergeven. 
Door het gebruik van verschillende kleuren en het combineren van 
verschillende structuren laat het oorspronkelijke ontwerp veel meer 
levendigheid zien. Ook is er in de ontwerptekeningen een veel sterkere relatie 
tussen gebouwen natuur te zien, door groen in het gebouw aan te brengen. 

Conclusies 
De essentie van de verschillende gevels is in de loop van de tijd verloren gegaan. 
De contrasten zijn verloren gegaan waardoor het gebouw een rommelig en 
onduidelijk karakter heeft gekregen. Het gebouw ziet er uitgeleefd uit en de 
meeste gevels zijn aan grondig onderhoud en verbetering toe. Ook zal ten 
aanzien van de isolatiewaarde een flinke upgrade plaats moeten vinden. Deze is 
sterk onder de maat. 
De verschillende geveltypen moeten er weer meer gaan uitspringen en met elkaar 
gaan contrasteren. 
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Fig. 5.17/5.18: Ventilatie en zonneschermen 
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5.5 Installaties 

Het gebouw heeft een heel primitief installatieconcept en is nooit meegegroeid 
met zijn tijd. Het gebouw wordt verwarmd door radiatoren en krijgt frisse lucht 
doormiddel van ventilatie door de gevel. 
Er zijn geen installaties die het gebouw kunnen koelen. Door de grote 
oppervlaktes vliesgevel en lage isolatiewaarde warmt het gebouw in de 
zomerperiode heel snel op. Hierdoor is het in warme periodes bijna onmogelijk 
een goed binnenklimaat te creëren. 

Ontwerpaspecten 
• Het gehele gebouw wordt op de vrij traditionele manier van radiatoren 

verwarmd. Door de slecht isolerende gevel gaat er echter veel warmte 
verloren. 

• Het gebouw heeft een vrij zware betonstructuur. Deze zou kunnen worden 
benut voor een warmte- of koudeaccumulerend werking. Door het 
watercircuit dat nu wordt gebruikt voor de radiatoren te integreren met de 
constructie kan het gebouw op een energiezuinige manier gekoeld of 
verwarmd worden. 

• Het gebouw wordt doormiddel van natuurlijke toe- en mechanische afvoer 
geventileerd. In koude periodes gaat hierdoor veel warmte en in warme 
periodes veel koude verloren. Dit gaat gepaard met veel energieverspilling. 
Tevens is een goede luchtkwaliteit met dit systeem niet te garanderen. Het 
systeem van mechanische toe- en afvoer is een meer energiezuinige 
oplossing. 

• Zonneschermen moeten het gebouw beschermen tegen opwarming van de 
zon. De zonneschermen die nu worden gebruikt zijn niet echt bevorderlijk 
voor de uitstraling van het gebouw. 
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ÇQnclusie.s. 
Het gebouw heeft een vrij primitief installatieconcept. De combinatie van een 
slechte isolerende gevel en een primitief installatieconcept maakt het een niet erg 
energiezuinig en slecht klimatologisch te beheersen gebouw. 
Het gebouw heeft echter wel mogelijkheden. De zware betonconstructie kan 
warmte- of koudeaccumulerend werken. De zonnewarmte die de grote gevels 
opvangen zou ook beter benut kunnen worden. In koude periodes zou deze 
gebruikt kunnen worden en in warme periodes zou deze op een goede manier 
afgevoerd moeten worden. Door een goede integratie van de installaties in het 
gebouw kunnen optimale prestaties bereikt worden. 
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6. Architectuur 
Het stadhuis in Almelo heeft verschillende aangezichten die ieder op hun beurt 
apart ervaren worden. Globaal zijn er drie aangezichten te onderscheiden: De 
zuidgevel met zijn de opgetilde massieve doos, de zijgevels met de omgebogen 
schil en invulling en de noordgevel met het massieve driehoekige volume. 

De architectuur van dit gebouw komt voor een groot deel tot uitdrukking in zijn 
opbouw. Door het gebouw te ontleden kan inzichtelijk worden gemaakt wat de 
meest waardevolle elementen in het gebouw zijn en welke elementen minder 
waardevol zijn. Op deze manier kan het gebouw tot in de essentie terug worden 
gebracht. 
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6.1 Vooraanzicht (Zuidgevel) 

Abstracte en mysterieuze compositie ( + ) 

Het eerste aanzicht, dat min of meer als vooraanzicht van dit gebouw wordt 
ervaren, is de gevel aan de zuidzijde. Hier bevindt zich op dit moment de 
hoofdentree van het Stadhuis. Op het hoogste abstractieniveau is de gevel aan 
deze zijde opgebouwd uit twee rechthoeken die elkaar haaks kruizen. Dit is het 
beeld dat deze gevel blijft overheersen en deze zijde een hoog abstractieniveau 
geeft. Doordat de transparante onderste laag zich onder de bovenliggende 
horizontale doos terugtrekt wordt dit deel van het gebouw nog meer als een 
doos ervaren, die min of meer zweeft boven de oppervlakte. De compositie krijgt 
hierdoor iets spannends en de toeschouwer wordt geprikkeld om te achterhalen 
wat er zich in deze doos afspeelt. Nieuwe culturele activiteiten die hier plaats 
gaan vinden passen perfect in dit scenario. 

Qroament in zijn omgeving ( + ) 

De opgetilde doos, die het karakter van dit deel van gebouw voornamelijk 
bepaalt, is een prominent onderdeel van het plein waarop het staat. De 
verschillende gebouwen rondom dit deel van het gebouw beamen dit en bepalen 
het kader van het plein waar de opgetilde doos het middelpunt van vormt. De 
doos is hierdoor een soort van statussymbool voor dit plein. Het nieuwe culturele 
cluster dat hier gevormd zal worden kan hierdoor een duidelijke eigen identiteit 
creëren. 

Relatie geboLJwonderdelen en omgeving (+) 
Door alleen de opgetilde doos toe te kennen aan dit plein en de rest van het 
gebouw hier van af te schermen ontstaat er een duidelijkere ruimteverdeling in de 
omgeving. De grote van de doos staat goed in verhouding met de grote van het 
plein. Als het gehele gebouw als onderdeel van dit plein wordt beschouwd, zoals 
nu het geval is, is de verhouding zoek. 
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Qn1QegaJJlscliikheid onderste la.ag.D 
De onderste verhoogde transparante laag is niet overal transparant. Ter plaatse 
van de kopgevels van de dichte doos is deze gevel dicht. Hier vormt de gevel een 
duidelijke dichte schil, net zoals de grotere schil die het gehele middelste gedeelte 
van het gebouw overkapt. De gevel hier is met dezelfde witte natuursteen 
bekleed. De dichte doos staat hierdoor min of meer op twee schijven. Hierdoor 
wordt het zwevende effect van de dichte doos iets verzwakt en is de onderste 
transparante laag minder open dan gewenst zou zijn. 
Samen met het bordes, dat op enkele plekken vanaf het trottoir te betreden is en 
op de overige plekken een opstaande rand heeft, maakt het dat de onderste laag 
niet echt uitnodigt om naar binnen te gaan. Het bordes zal een laagdrempelig 
karakter moeten krijgen om zo een open verbinding met het plein te krijgen. 
Hierdoor kunnen inwendige en uitwendige activiteiten met elkaar samen gaan 
werken en zal het gebouw met zijn nieuwe bestemming beter functioneren. 
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6.2 Zijaanzichten (Oost- en Westgevel) 

De oost- en westgevel van het gebouw kenmerken zich door de grote 
rechthoekige gevels in het midden van het gebouw. De dichte doos aan de 
voorzijde van het gebouwen het driehoekige volume aan de achterzijde van het 
gebouw worden hier minder ervaren. Het is vooral de rechthoekige schil met 
daaronder de bijna vierkante gevelelementen als invulling die het beeld bepalen. 

Gestructureerde opbouw ( +) 
Het gebouw heeft aan deze zijde een heel gestructureerde uitstraling. Op 
verschillende niveaus zijn telkens lijnen te ontdekken die op hun beurt weer 
vlakken vormen. In deze vlakken zijn vervolgens op een lager niveau weer lijnen te 
ontdekken die weer andere vlaken uitlichten. 
Op het hoogste abstractieniveau kun je "de schil", de dakrand van de 
transparante onderste laag en de zwarte plint onder het gebouw als hoofdlijnen 
beschouwen. AI deze elementen zijn met hardsteen afgewerkt, waarbij deze bij 
de plint zwart gekleurd zijn en bij de dakrand en de schil wit. Doordat deze 
elementen een soortgelijke afwerking hebben stralen ze eenheid uit en worden ze 
als aan elkaar gerelateerde elementen beschouwd. 

Vlakverdeling (+) 
De tussenliggende gebieden in de gevel, die door de lijnvormige elementen 
worden gecreëerd zijn ingevuld met bijna vierkante kozijnelementen. Deze 
elementen hebben overal in het gebouw dezelfde opbouw. Alleen de 
raamverdeling is iets wat telkens verschilt. Op de begane grond, waar deze 
kozijnelementen een transparante plint vormen, hebben deze kozijnelementen 
een vrij horizontale vlakverdeling met boven en onder in het kozijn vier 
horizontale rechthoeken en in het midden één groot rechthoek. Deze onderste 
laag krijgt hierdoor een nog vlakkere uitstraling, wat het plinteffect versterkt. De 
kozijnen op de bovenste verdiepingen hebben een meer verticale uitstraling. De 
gevelelementen zijn hier met twee keer een rij van vier verticale rechthoeken 
ingedeeld. De onderste rij is overal met dichte elementen gevuld. Dit zorgt ervoor 
dat naast de sterke verticale richting in deze gevel er ook een sterke horizontale 
richting ontstaat. De transparante delen in deze kozijnelementen zijn in sommige 
gevallen aan de binnenzijde dicht gemaakt. Dit zorgt voor een verstoort en 
chaotisch effect in de belijning van deze gevel. 
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GeyelzondeLQ~~_el0 
In de gevel aan de oostzijde zijn duidelijke elementen aanwezig die het gebouw 
dan wel een horizontale dan wel een verticale richting geven. De derde richting, 
die van de diepte, is in de gevel nauwelijks aanwezig. Alles bevindt zich praktisch 
in hetzelfde vlak, waardoor er geen beweging van het gebouw uitgaat. De gevel 
die zich onder de witte schil bevindt, vormt hierdoor een barrière in zijn 
omgeving. Doordat dit deel van het gebouw in verhouding ook nog eens veel 
groter is dan naastliggende bebouwing ontstaan er aan de zijdes van het 
stadhuisgebouw heel bedrukte gebieden. Het gebouw zit in zijn lengte als het 
ware ingeklemd tussen naastliggende lagere bebouwing. 
Door het gebouw aan deze zijde meer dieptewerking te geven door bijvoorbeeld 
vlakken in de diepte meer te laten verspringen, kan er beweging ontstaan. Het 
gebouw vormt in dat geval minder een barrière en wordt meer als een spons die 
zijn omging juist absorbeert. 
Het spanningsgebied dat aan de zijdes is ontstaan kan hierdoor worden 
verminderd en het gebouw kan zich meer aansluiten bij zijn omgeving. 

Vervaagde contrasten (-) 
Het gebouw is opgebouwd uit uiteenlopende onderdelen met elk een heel 
uitgesproken uitstraling. Hierdoor ontstaan contrasten tussen de verschillende 
elementen. De contrasten zijn echter in de loop van de tijd grotendeels verloren 
gegaan. Vooral het contrast tussen de 'witte schil', die het middelste gedeelte van 
het gebouw overkapt, en de lichte en transparante invulling is erg vervaagd. Een 
belangrijke oorzaak hiervan is de kleine marge die tussen de aanzichtzijde van de 
schil en de aanzichtzijde van de iets terugliggende transparante invulling zit. Door 
deze marge groter te maken en meer diepte te laten zien komt het verschil tussen 
deze twee elementen veel beter naar voren. 
Ook heeft de transparante invulling veel van zijn transparante karakter verloren 
doordat deze invulling sterk verouderd is en niet meer als een transparante 
invulling wordt ervaren. De transparante delen in de gevel zijn van binnen vaak 
dicht gemaakt en de overige delen van de kozijnelementen ogen oud en ruw. Een 
veel fijnere en lichtere invulling doet veel meer recht aan het karakter dat deze 
invulling zou moeten uitstralen. 
Een andere oorzaak van het verval van de contrasten in het gebouw ligt op 
materiaalniveau. Deze is op sommige plekken aangetast waardoor ze hun 
uitgesproken karakter niet meer weergeven. In het geval van de schil komt dit 
voornamelijk door schade. De natuurstenen gevelelementen hebben hier 
losgelaten en zijn deels verwijdert. 
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6.3 Achteraanzicht (Noordgevel) 

De achterzijde van het gebouw wordt gedomineerd door een hoog driehoekige 
volume dat naar de achterliggende wijk is gericht. Het gebouw aan deze zijde 
doet denken aan de boeg van een schip dat zich door het water heen snijdt om zo 
vooruit te komen. 
Het gebouw heeft aan deze zijde een wat afwijkende uitstraling en het 
driehoekige volume wijkt in zijn vorm en opbouw af van de andere elementen van 
het gebouw. Waar de andere onderdelen een vrij abstracte en simplistische 
uitstraling hebben heeft dit volume een veel complexere uitstraling. 

Aanyal op achterliggende wiilsB 
Zoals in het voorgaande is beschreven gaat er van dit gedeelte van het gebouw 
een sterke beweging uit naar de achterliggende wijk. De grootsheid en 
massiefheid die het driehoekige volume uitstraalt doet deze beweging heel 
dreigend overkomen. De los en laag bebouwde achterliggende wijk heeft hier 
totaal geen antwoord op. Het gebouw heeft aan deze zijde geen duidelijke 
geleding die het gebouw een meer opwaartse beweging mee kan geven. Doordat 
het driehoekige volume op een hoge plint staat krijgt het iets onbereikbaars en 
onaantastbaars. 
Het driehoekige volume heeft een heel horizontaal karakter. De draagstructuur 
die ter hoogte van de verdiepingsvloeren naar buiten komt en de langwerpige 
ramen die hier tussen lopen versterken dit karakter en daarmee ook de beweging 
van dit blok. 

Het feit dat het gebouw op een plek is neergezet waarvoor het niet ontworpen is 
heeft er zeker aan bij gedragen dat het gebouw slecht in zijn omgeving past. 
Wanneer het gebouw aan de achterzijde een grootster gebouw tegenover zich 
had gehad, werd dit deel van het gebouw veel minder snel als een niet passend 
onderdeel van het gebouw ervaren, zoals nu wel het geval is. 

Afwijkende opbouw (-) 
Het driehoekige volume aan de achterzijde heeft een zeer afwijkende opbouw in 
vergelijking met de rest van het gebouw. De vlakverdeling en de materialisering 
sluiten niet goed aan bij de rest van het gebouwen zijn omgeving. Het is daardoor 
een vreemd element in zowel de omgeving als in het gebouw zelf. 
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6.4 Het totale gebouw 

6.4.1 De opbouw 

Het gebouw is te typeren als een verzameling van elementen die samen grotere 
elementen vormen, die ten slotte weer het totale gebouw vormen. 
Om ingrepen in het gebouw te kunnen doen is het van belang dat de waarde van 
de verschillende elementen wordt bepaald. Belangrijke vormbepalende 
elementen zullen zo veel mogelijke gehandhaafd moeten blijven en elementen die 
geen duidelijke vormbepalende eigenschappen hebben kunnen worden 
aangepast of worden verwijderd. 
In hoofdopzet zijn er een viertal elementen die het gebouw zijn uiteindelijke 
verschijningsvorm geven: De plint, de doos voorop de plint, de grote schil midden 
op de plint en het driehoekige volume achterop de plint. 

.Qf..plintW 
De plint is een zeer duidelijk vormbepalend element bij dit gebouw. Het verbindt 
de verschillende volumes en is de basis waarop de andere elementen rusten. De T
vorm van plint komt ook duidelijk tot uitdrukking in de opbouw van de rest van 
het gebouw. Ook de langgerektheid van de plint komt sterk tot uitdrukking 
doordat deze uit drie verschillende platte schijven bestaat: de donkere basis 
(souterrain), de lichtere transparante middenlaag (begane grond) en de harde 
witte daklaag die het geheel afsluit. De constructie speelt wat betreft 
vormbepaling bij de plint niet echt mee. Deze volgt voornamelijk de contouren 
van T-vorm van de plint. 

De doos (2) 
Aan de voorzijde wordt de top van de "T" opgevuld met een luciferdoos-vormig 
element, dat aan één zijde is open gemaakt. Doordat dit element niet te hoog is 
(twee verdiepingen) krijgt het zijn typische doos vorm. Doordat deze doos haaks 
op het grotere middenvolume staat en een meer horizontale richting heeft in 
tegenstelling tot het meer vertikaal gerichte middenvolume ontstaat er een twee 
spel tussen deze twee elementen en sluiten ze goed op elkaar aan. 
De doos heeft verder een heel abstracte uitstraling en alleen de insnede geeft 
enige zicht over de inhoud. 
De structuur in dit volume is voor het grootste deel door de functies die zich hier 
bevinden bepaald. 
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De grote schil (3) 
Het grootste deel van de plint wordt opgevuld door de grote rechthoekige schil 
die haaks op "de doos" staat. De witte schil is het meest bepalende onderdeel van 
het gebouw. Het geeft de contouren van een grote rechthoek weer. 
"De schil", "de doos" en de "platte plint" hebben ieder een duidel ijke andere 
richting, maar zijn door hun abstracte opbouwen simpele geometrische vormen 
sterk met elkaar verbonden. 
De invulling bestaat uit een zeer gestructureerde constructie afgewerkt met 
gevelelementen. Deze onderdelen zijn minder vormbepalend dan de schil en min 
of meer ondergeschikt aan deze schil. Er kan daardoor heel goed een andere 
invulling onder de schil worden gezet zonder dat daarmee afbreuk wordt gedaan 
aan het gebouw, aangezien de schil de hoofdlijnen van dit gebouwonderdeel al 
vast legt. 

1::L~c;kLe..~ge yolume (4) 
Het driehoekige volume, aan de achterzijde, is een minder duidelijk element en 
heeft geen duidelijke relatie met de andere elementen van het gebouw. Het heeft 
een afwijkende en minder abstracte opbouw dan de rest van de volumes. Het 
komt hierdoor los van de compositie te staan. 
De structuur van dit volume wijkt teveel af van de andere gebouwelementen om 
hierop echt te kunnen reageren. 
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6. .2 Ontleden 

Door onderdelen uit het gebouw weg te halen en te kijken wat dit oplevert is het 
mogelijk om te ontdekken wat de meest essentiële vormbepalende elementen in 
het gebouw zijn. 

Het stadhuis is terug te brengen tot enkele hoofdelementen die met elkaar de 
essentie van dit gebouw weergeven. Dit zijn achtereenvolgens: 

• de drielaagse plint; 
• de doos aan de voorzijde; 
• de grote rechthoekige schil in het midden. 

Dit zijn elementen die niet aangetast kunnen worden, zonder daadwerkelijk het 
karakter van het gebouw te veranderen. Deze elementen leggen in hoofdlijnen de 
vorm van het gebouw vast. Ze hebben ieder wat eigenaardigs maar sluiten wat 
betreft opbouw, verhouding en uitstraling wel weer goed op elkaar aan. 

De andere elementen: invulling, constructie e.d. kunnen vrijer benaderd worden. 
Het veranderen van deze elementen doet geen afbreuk aan de essentie van het 
gebouw. 

Het driehoekige volume dat zich aan de achterzijde van de plint bevindt voegt 
weinig toe aan het gebouwen heeft totaal geen relatie met de andere 
onderdelen. Weghalen van dit element levert een veel evenwichtiger gebouw op 
en zorgt ervoor dat het gebouw een duidelijke beëindiging heeft aan deze zijde. 
Hierdoor sluit het tegelijk beter aan in zijn omgeving. 
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Fig. 6.1: Hoofdelementen Stadhuis Almelo 
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7. De Randvoorwaarden 
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7.1 De situatie 

Op dit moment is de relatie tussen het stadhuis en zijn directe omgeving niet 
bepaald goed te noemen. Het is zaak dat daar iets aan wordt gedaan. Als het 
gebouw beter aard in zijn omgeving zal er een prettiger en beter leefbaar gebied 
rondom het gebouw ontstaan. 

Het gebouw is niet ontworpen voor deze omgeving. Hierdoor kloppen de 
verhoudingen tussen het stadhuisgebouw en de gebouwen in de directe 
omgeving niet. Het stadhuisgebouw oogt te groot en te massief ten opzichte van 
de omliggende gebouwen. 
Zonder de eigenheid van het gebouw te verliezen moet er voor het gebouw een 
betere relatie met zijn directe omgeving worden gecreëerd. 

Aan de hand van de volgende randvoorwaarden werkt het 
herbestemmingontwerp hier aan mee: 

7.1.1 Meer openheid in het middelste rechthoekig volume 

In de huidige staat bestaat het grootste deel van het gebouw uit een massief 
ogend rechthoekig blok. Door openingen te maken in dit blok wordt de 
massiviteit verminderd en wordt het gebied tussen het stadhuisgebouw en 
naastliggende woonflats als minder bedrukkend ervaren. Het volume opent zich 
hierdoor letterlijk voor de omgeving en wordt zo meer een onderdeel van deze 
omgeving. Tevens ontstaat hierdoor de mogelijkheid om een verbinding te leggen 
tussen de twee woongebieden links en rechts van het gebouw. 

Fig. 7.1: Stadhuis en zijn omgeving inde huidige staat 
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7.1.2 Groene kamer gebruiken als overgangselement 

Aan de rechter zijde van het gebouw bevindt zich een verkeersvrije groene zone 
tussen het gebouwen de naastliggende woonflats. Deze groene kamer kan 
worden gebruikt om het gebouw beter in zijn situatie te laten aarden. Door het 
groen door te laten lopen in het gebouwvolume kan er een band tussen het 
gebouwen zijn naaste omgeving ontstaan. Tevens kunnen de openbare ruimtes 
die hiervoor in het gebouw moeten komen worden gezien als een vergroting van 
de directe omgeving. Het gebouw creëert hierdoor uit zichzelf een grotere 
omgeving waarin het staat. 

Fig. 7.2: Twee gebieden aan weerzijden van het stadhuisgebouw 
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Referentieproject Parkrand (MVRDV) 
Dit wooncomplex is gebouwd aan de rand van een groot park in de Amsterdamse 

Westelijke Tuinsteden. Het gebouw maakt deel uit van het ambitieuze project 

Parkstad, dat goed is voor de sloop van 13 duizend woningen en de bouw van 24 
duizend. Parkrand bestaat uit 225 huurwoningen in een strakke organisatie van 5 

torens, gekoppeld door 3 bruggen en een plint. 

Uitgangpunt voor de grote gaten in het gebouw was de vraag: hoe gaan we het licht 
verdelen? We wilden kijken of we een massief gebouw zodanig konden uithollen dat 
het zonlicht alle woningen zou bereiken. Dat is bijna gelukt, bovendien heeft het 
concept nagenoeg allemaal hoekwoningen opgeleverd met uitzicht op het park. 

Minstens zo belangrijk was het streven om de stedelijkheid van het gebouwen zijn 
omgeving groter te maken. We hebben het park doorgezet in het gebouw. 
Resultaat: meer stad, meer park, met aantrekkelijke buitenruimtes voor de 
bewoners als bonus. 

De buitenruimtes kunnen als grote gemeenschappelijke kamers gezien worden. Ze 
zijn vrij toegankelijk voor de bewoners en zijn rondom voorzien van drie meter hoge 
glazen schermen. Kroonluchters, bloempotten en buitenmeubels kleden de 
supergrote woonkamer, eetkamer en speelkamer aan. (bron: Jacob Van Rijs) 

Fig. 7.3: Parkrand Amsterdam - MVRDV 
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7.1.3 Afscherming straatzijde 
Aan linker zijde van het gebouw loopt een ontsluitingsweg vanuit het centrum. 
Hier bestaat in mindere mate de behoefte om het gebouw open te maken. Door 
hier kleinere openingen te maken kan hier een soort van scherm worden 
gecreëerd, en tegelijkertijd een link worden gelegd met de andere zijde van het 
gebouw. De groene kamer aan de andere zijde blijft hierdoor een beschermd en 
intiem gebied. 
Het gebouw krijgt hierdoor als het ware twee gezichten die beiden aansluiten op 
de directe situatie aan desbetreffende zijde. 

Referentieproject Woongebouw kavel 25 (Art Zaaiier / Kees Chritiaanse) 
Kavel 25 is de eerste van vijf grotere woongebouwen in de hoogbouwzone van de 
festivalstrook. Met de objectmatige bebouwing blijft deze strook overal transparant. 
Alleen Kavel 25 vormt, als "omgevallen toren" een scherm tussen groen en 
bestaande bebouwing. Daarom geldt voor deze kavel de stedenbouwkundige eis van 

een transparant gebouw. 

Het gebouw is op poten gezet en is geperforeerd. Achter de massieve straatgevel 

verwijden de perforaties zich naar het groen en de lucht. "Lichte" materialen in de 
gaten contrasteren met de 
geluidwerende stenen straatgevel en 
reflecteren het doorvallende licht. Het 
grote gat met lift en het kleine gat met 
trappen verdelen het gebouw in een 
noord kop, een middenmoot en een 

zuidkop. Deze gebouwdelen bevatten 
met hun specifieke ontsluitingen 11 

verschillende woningtypes en 2 

gemeenschappelijke ruimtes. Het 
gebouw (44 sociale huurwoningen, 
opdrachtgever Algemene Woningbouw 
Vereniging) biedt zo plaats aan 
alleenstaanden, gehandicapten, paren 
en (grote) gezinnen. De 
gemeenschappelijke ruimtes, balkons 
en terrassen maken centraal wonen en 
groepswonen voor ouderen mogelijk. 
(bron: http://www.zaaijer.nl/) Fig. 7.4: Woongebouw kavel 25 -Art Zaaijer 

/ Kees (ristiaanse 
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7.1.4 Voorste doos als element van het plein 

Het eerste aanzicht, dat min of meer als vooraanzicht van dit gebouw wordt 
ervaren, is de gevel aan de zuidzijde. Hier bevindt zich op dit moment de 
hoofdentree van het Stadhuis. Op het hoogste abstractieniveau is de gevel aan 
deze zijde opgebouwd uit twee rechthoeken die elkaar haaks kruizen. Dit is het 
beeld wat bij deze gevel blijft overheersen. 
Doordat de transparante onderste laag zich onder de bovenliggende doos 
terugtrekt trekt springt deze er nog meer uit en lijkt het alsof de doos min of meer 
zweeft boven de oppervlakte. 
De compositie heeft hierdoor iets spannends en de toeschouwer wordt door de 
dichte doos geprikkeld om te achterhalen wat er zich daar afspeelt. 

De opgetilde doos, die het karakter van dit deel van gebouw voornamelijk 
bepaald is een prominent onderdeel van het plein waarop het staat. Het is 
letterlijk het middelpunt van het plein en kan als duidelijk symbool worden gezien 
voor het nieuwe culturele cluster dat hier gevormd zal worden 

Alle eigenschappen die dit deel van het gebouwen zijn directe omgeving bezitten 
sluiten perfect aan op de nieuwe culturele functie. Hier is het daarom noodzakelijk 
dat er niet teveel verandert maar dat deze sterke eigenschappen zoveel mogelijk 
gehandhaafd blijven. 
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Fig. 7.5 Schets van de voorzijde van het gebouw 

Fig. 7.6: Aanzicht voorzijde gebouw Fig. 7.7: Zicht vanaf bordes onder de doos 
naar de toekomstige havenkom 
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7.1.5 Een duidelijke beëindigen aan noordkant 

Een afwijkend element 
De achterzijde van het gebouw wordt gedomineerd door een hoog driehoekige 
volume dat naar de achterliggende wijk is gericht. Dit volume heeft een heel 
afwijkende uitstraling ten opzichte van de andere gebouwonderdelen. In zijn 
vorm en opbouw sluit het totaal niet aan op de andere elementen in het gebouw. 
Waar de andere onderdelen een vrij abstracte en simplistische uitstraling hebben 
heeft dit volume een veel complexere uitstraling. Het past daardoor totaal niet in 
het totaal plaatje van het gebouw. 

Overgang stedelijke flats naar stedelijk wijk 
Het gebouw heeft aan de noordkant door het driehoekige volume geen duidelijk 
beëindiging. Dit is juist wel gewenst is aan deze zijde. Het gebouw bevindt zich 
hier op grens tussen de stedelijke flats en de achterliggende wijk. 
Door specifieke vorm van dit volume ontstaat er een beweging naar de 
achterliggende wijk toe, terwijl deze daar helemaal niet om vraagt. Bij het 
weghalen van dit volume ontstaat er wel een duidelijke visuele beëindiging. De 
omgeklapte schil die de plint in duikt vormt een verankering van dit gebouwen 
een duidelijk eind. 

Verwijderen van dri.fhoekig volume 
Het weghalen van dit volume levert een veel schoner en duidelijker gebouw op. 
De overgebleven elementen vormen samen een compositie die goed in balans is 
terwijl dit met het driehoekige volume verstoord wordt. Dit komt doordat de 
opbouw, materiaalgebruik en vorm van dit driehoekige volume en de rest van het 
gebouw zo wezenlijk van elkaar verschilt. Er ontstaat hierdoor totaal geen 
samenhang tussen deze elementen. Het is een storend element en weghalen is de 
meest logische oplossing. 
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Fig. 7.8: Gebouw met driehoekig volume 

Fig. 7.9: Gebouw zonder driehoekig volume 
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7.2 Het gebouw 

Het gebouw bestaat uit een geometrische compositie van een aantal 
vormbepalende elementen. De essentiële elementen zijn hierbij de drielaagse 
plint, de rechthoekige doos die aan één zijde open is gemaakt en de rechthoekige 
schil. 
Deze elementen kunnen allen als losse onderdelen worden beschouwd, maar 
vormen samen wel één harmonieus geheel. Het weghalen of aantasten van één 
van deze onderdelen kan de compositie uit balans brengen en daarmee 
samenhangend de identiteit van het gebouw. Het is daarom van belang dat deze 
bepalende elementen van het gebouw worden gebruikt bij het nieuwe ontwerp. 

Eventuele toevoegingen aan het gebouw moeten aansluiten of juist afstand doen 
van de compositie. Door het laatste te doen kan er een groot contrast ontstaat en 
wordt de compositie versterkt. De compositie van basiselementen vormt in dit 
geval een los staand element en de invulling is een object dat zich hier 
ondergeschikt aan maakt. De focus ligt in dit geval op het losmaken van de 
basiselementen ten opzichte van de rest. 

Fig. 7.10 / 7.11: Invulelementen die loskomen van de basiselementen 
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Een andere benadering kan zijn om de invulling samen te laten gaan met de 
basiselementen. De basiselementen worden dan niet zozeer gezien als los 
staande elementen, maar meer als wezenlijk onderdelen van de gebouwvolumes. 
De schil kan hierbij als omlijsting van een rechthoekig blok worden gezien. Op 
deze manier wordt de invulling een heel strak omkaderd blok, dat doormiddel van 
uitsneden een heel interessante sculptuur kan opleveren. Het gevaar bij deze 
benadering is dat de schil een onderdeel gaat vormen van het sculpturale blok en 
niet meer zodanig als schil gezien wordt. 

Fig. 7.12/7.13: Invulelementen samen gaan met de basiselementen 

Een combinatie van deze twee benaderingen is ook mogelijk. Hierbij moet worden 
gedacht aan los staande volumes die zich onder de schil bevinden waarin 
vervolgens wel als sculpturen uitsneden in worden gemaakt. Er kunnen zo ruimtes 
in deze volumes worden gemaakt die goed op de omliggende omgeving 
aansluiten. 

Door de opbouw uit abstracte volumes en elementen lijkt het gebouw meer een 
object dan een gebouw. Het gebouw heeft weinig directe relaties met zijn 
omgeving waardoor dit nog eens wordt versterkt. Deze eigenzinnigheid kan als 
kwaliteit van dit gebouw beschouwd worden. Toch zou het gebouw, zonder dat 
het zijn eigenzinnigheid verliest, beter op zijn directe omgeving kunnen reageren. 
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De volgende randvoorwaarden op gebouwniveau moeten ervoor zorgen dat het 
stadhuisgebouw zijn eigenzinnigheid niet verliest en de basiselementen nieuwe 
impulsen krijgen zodat deze weer duidelijk worden en daarmee de essentie van 
het gebouw opnieuw benadrukt wordt: 

7.2.1 Geometrische en abstracte vormgeving 
Het gebouw is een ontwerp van J.J.P. Oud en vertoont kenmerken van de "De 
Stijl" . Oud was één van bekendere aanhangers van deze stroming. 
Kenmerken die in dit gebouw duidelijk naar voren komen zijn abstracte 
vormgeving, met veelal rechthoekige vormen, het gebruik van primaire kleuren 
als zwart en wit en een duidelijk zichtbaar lijnenspel. Deze kenmerken verraden 
enigszins de oorsprong van het ontwerp en zouden zodoende in het nieuwe 
ontwerp weer terug te vinden moeten zijn. 

Fig. 7.14: Het Rietveld Schröder huis - De Stijl 
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7.2.2 Objectmatige opbouw 
Een objectmatige opbouw kan de beleving van de basiselementen versterken. 
Tegelijk wordt hiermee de ruimtelijkheid van het gebouw vergroot. Deze opbouw 
past het best bij het beeld dat dit gebouw zou moeten uitstralen. 
Door het creëren van verschillende elementen, die op zichzelf als duidelijk 
element ervaren kunnen worden, maar in het groter geheel ook als een onderdeel 
van een groter element gezien kunnen worden, ontstaat er een abstract geheel 
dat het beste aansluit op de abstracte basisvormen van dit gebouw. 
De abstracte en simplistische uitstraling die ten grondslag ligt aan dit gebouw 
wordt hiermee vergroot en de essentie van het gebouw komt hierdoor nog 
duidelijker naar voren. 

Fig. 7.15: Politiebureau Cuijk - Wiel Arets - Objectmatige opbouw 
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7.2.3 Een inzichtelijk gebouw 

Door het creëren van een grote verscheidenheid van zichtlijnen in het gebouw is 
het mogelijk om woningen te ontwerpen waarbij de omgeving, maar ook het 
eigen gebouw telkens op een nieuwe manier te beleven is. De essentie van het 
gebouw wordt hierdoor nog duidelijker naar buiten toe uitgestraald. Door 
verschillende delen in het gebouw bloot te leggen is er een beter inzicht te krijgen 
over de opbouw van het gebouw. 

7.2.4 Sterke contrasten 

Een andere manier om de abstractie van het gebouw te vergroten is door de 
verschillende elementen sterk met elkaar te late contrasteren. Dit is in het huidige 
gebouw ook al te zien, alleen zijn deze contrasten niet erg duidelijk meer. Het 
gebouw heeft hierdoor zijn uitgesproken karakter deels verloren. Verschillende 
elementen zoals de dragende schil, transparante openingen, zware betonnen 
kolommen enz. zijn steeds meer uit het beeld verdwenen en lof hebben hun 
uitgesproken uitstraling verloren. Door deze elementen opnieuw aandacht te 
geven en de contrasten weer duidelijk te maken zal gebouw zijn eigenzinnige 
objectmatige opbouw weer terug krijgen. 

Referentiepro;ect MiradQr (MVRDV) 
Dit gebouw is in een noordelijke buitenwijk van de Spaanse stad Madrid gerealiseerd. 
De wijk (Sanchinarro) bestaat uit ruim 12 duizend woningen. Het stadsweefsel 
bestaat uit gesloten bouwblokken van zes tot 8 verdiepingen hoog. Een ander 
kenmerk is de hoeveelheid aan snelwegen die langs deze wijk lopen en de wijk goed 
bereikbaar maakt. 

Uitgangspunt voor dit ontwerp was om een traditioneel Madrileens woningblok een 
kwartslag te draaien, zodat het anders onzichtbare binnenhof een zichtbaar groot 
gat werd. Het resultaat is een interessante sculptuur met een doorkijk naar de Sierra 
Nevada. 

De Mirador bevat een grote verscheidenheid aan compacte woningtypes in de 
sociale koopsector. In tegenstelling tot de opeenvolgende en rationalistische 
herhaling van de standaard appartementen, zijn deze woningen gegroepeerd in 
kleine 'gebouwen'. Deze blokken, die als het ware op elkaar gestapeld en aan elkaar 
gelijmd zijn, vormen samen een nieuw torenhoog 'superblok' en biedt de wijk een 
opmerkelijke stedelijke capaciteit. 
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Het is een soort kerktoren van de wijk, die de bewoners een identiteit verleent. 
Inmiddels weet elke taxichauffeur uit de binnenstad waar de Mirador is, hetgeen in 
Madrid betekent dat je bestaansrecht hebt. De gevel is vrij grafisch: opgebouwd uit 
een mix van natuursteen en Spaans beton. Het gat is geen vormlust, maar bedoeld 
als collectieve ruimte, een binnenhof waar je in zitkuilen kunt genieten van uitzicht 
en je medebewoners kunt ontmoeten. (bron: Jacob Van Rijs) 

Fig. 7.16 Mirador - MVRDV 
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Fig. 7.16: Uithollen van volume, nieuwe zichtlijnen 
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7.3 De gebruiker 

Het laatste niveau waarop randvoorwaarden kunnen worden opgesteld is op het 
niveau van de gebruiker. Om een goede en inspirerende leefomgeving te creëren 
is het van belang dat het gebouw een interessante omgeving vormt die ook goed 
door de gebruiker te ervaren is. 

Aan de hand van de volgende randvoorwaarden moet het ontwerp deze 
inspirerende omgeving gaan opleveren: 

7.3.1 Grote verscheidenheid aan zichtlijnen 

Meerdere verschillende zichtlijnen zorgen ervoor dat het gebouw telkens vanuit 
verschillende perspectieven te ervaren is. Hierdoor ontstaat een interessante 
leefomgeving die mensen kan inspireren. Het is daarbij van belang dat 
verschillende onderdelen in het gebouw open gemaakt worden zodat er nieuwe 
zichtlijnen, maar ook nieuwe ruimtes in het gebouw ontstaan. Deze inwendige 
ruimtes kunnen allen weer een specifieke eigen sfeer hebben zodat er een grote 
verscheidenheid aan verschillende typen ruimtes ontstaat. 

7.3.2 Goede daglichttoetreding 

Een ander aspect dat bijdraagt aan een betere beleving van het gebouwen zijn 
omgeving en tegelijk voor leefbare woningen zorgt, is een goede 
daglichttoetreding. Door openingen in het gebouwvolume te maken ontstaat er 
meer geveloppervlak. Hierdoor komt er ook meer daglicht het gebouw binnen. 
Ook kan het daglicht hierdoor dieper het gebouw in komen. 

ONTWERP 

7.3.3 Bruikbare ruimtes 

Het nieuw te maken ontwerp moet bruikbare ruimtes opleveren. Het 
gebouwvolume kan een specifieke vorm innemen die vanuit de randvoorwaarden 
op omgevingsniveau verantwoord is. Echter als deze vorm onbruikbare ruimtes 
oplevert wordt het doel voorbij gestreefd. Het is daarom van belang dat de 
nieuwe invulling goed te organiseren ruimtes oplevert, zodat het gebouw 
optimaal kan functioneren. 

7.3.4 Variatie van woningtypen 

Een hoge variatie aan woningtypen maakt een gebouw interessant voor een veel 
bredere groep mensen. Tevens levert dit een interessanter gebouw op, omdat het 
gebouw steeds weer op een andere manier te beleven is. 

7.3.5 Heldere organi_satorische structuur 

Het gebouw heeft van oorsprong een heel heldere organisatorische structuur. 
Waarbij korte loopafstand en zijn gerealiseerd en de routing gelijk helder is. De 
plint is hierbij een belangrijk element. Het is een element dat zorgt voor de 
samenhang tussen de verschillende volumes en het verbindt deze volumes met 
elkaar. 
Deze plint heeft in de loop van de tijd steeds meer van zijn waarde verloren. De 
plint is steeds minder als verbinding gaan werken. Door inwendige veranderingen 
is routing binnen het gebouw steeds meer vervaagd. Hierdoor is de kracht van dit 
element verloren gegaan. Voor het herontwerp zal dit als uitgangspunt dienen en 
zal het streven zijn om een heldere routing te krijgen in het gebouw. 
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8. Het ontwerp 
Nadat de randvoorwaarden helder waren was het mogelijk om nieuw ontwerp 
voor het stadhuisgebouw te maken. Door de beslissingen telkens terug te 
koppelen naar de gestelde randvoorwaarden was het mogelijk om tot een 
doordachte gebouwvorm te komen die het best aansluit op de verschillende 
niveaus (situatie, gebouw, gebruiker). 

Na het vaststellen van de meest essentiële en vormbepalende erementen kon er 
over nieuw toe te voegen elementen worden nagedacht. 
Het gebouw moet zijn nieuwe bestemming goed kunnen laten functioneren maar 
tegelijkertijd mag het zijn eigen identiteit niet verliezen. De randvoorwaarden die 
zijn opgesteld zorgen ervoor dat deze nieuwe invullingen optimaal aansluiten op 
directe omgeving, het gebouwen zijn toekomstige gebruiker. 

. De nieuwe invullingen kunnen zorgen voor nieuwe impulsen waardoor het 
gebouw beter aansluiting vindt met zijn omgeving, de specifieke 
gebouwkenmerken beter worden benadrukt en het gebouw goed is afgestemd 
op zijn toekomstige gebruiker. 

Het grootste gebouwvolume, dat een onderdeel vormt van het stadhuis, is het 
volume onder de rechthoekige schil. Hier zullen de ingrepen daarom ook het 
grootst zijn. Mede omdat de ruimtes die zich in de rest van het gebouw bevinden 
vrij beperkt van omvang zijn en al vrij strak omkaderd zijn. 
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Fig. 8.1: Grootste vrije gebouwvolume bevindt zich onder de schil 
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8.1 Het ontwerp en 'de situatie' 

De belangrijke randvoorwaarden op het gebied van omgeving waren dat het 
gebouw een meer open relatie met zijn omgeving zou moeten aangaan. In de 
huidige situatie vormt het middelste blok een grote barrière tussen het gebied 
weerszijden van het gebouw. Tevens komt dit blok hel overweldigend over door 
zijn omvang, massieve uitstraling en de beperkte ruimte naast het gebouw. 

Het doorsnijden van de volumes die zich onder de schil bevinden zorgt ervoor dat 
er een relatie ontstaat tussen de twee gebieden aan weerzijden van het gebouw. 
Tevens krijgt het gebouw hierdoor letterlijk meer lucht waardoor dit deel van het 
gebouw niet meer zo overweldigend overkomt. 

Fig. 8.2 Situatie Stadhuis 
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Fig. 8.3: situatie aan de kant "Groene kamer" 

Fig. 8.4: Situatie aan de zijde "Ontsluitingsweg" 
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8.1.1 Contrasterende gebieden 

Aan weerzijden van het gebouw bevinden zich twee contrasterende gebieden. 
Aan de ene kant bevindt zich een groene, auto- en fietsvrije zone en aan de 
andere kant loopt een tamelijk drukke ontsluitingsweg. 
Het gebouwen in het bijzonder de volumes onder de schil spelen in op de 
verschillende situaties aan weerzijden van het gebouw. 

Onder de schil bevinden zich drie los van elkaar staande volumes die op een aantal 
plekken zijn ingesneden. De insneden die zijn gemaakt zijn niet rechthoekig maar 
neigen meer naar een trapezoïde vorm. Hierdoor ontstaan er aan beide kanten in 
de gevel heel verschillende openingen. Aan de groene zijde spreiden de 
openingen zich, terwijl de openingen aan de straatzijde zich juist vernauwen. Aan 
de oostzijde wordt hierdoor het groen het gebouw in gezogen, terwijl aan de 
westzijde de vernauwende openingen voor een meer beschermende afstandelijke 
houding zorgen. 
Op deze manier ontstaan er twee heel specifieke zijden van het gebouw die een 
beide op gepaste wijze reageren op hun directe omgeving. 
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Fig. 8.5 Weergave van het verloop van de openingen in het gebouw in relatie tot 
naastliggende gebieden 

REINOUD MAKKINGA (0579774) 

ONTWERP 

8.1.2 Zichtlijnen door de volumes 

Doordat de openingen over de volle breedte door het gebouw lopen ontstaan er 
zichtlijnen door het gebouw. Hierdoor is het mogelijk om te ervaren wat er aan de 
andere kant van het gebouw gebeurt. 
Aan de straatzijde vormen deze openingen kleine kijkgaten die een glimp van het 
achterliggende gebied geven. Aan de andere zijde vormen de openingen een 
verlengstuk van de groene openbare ruimte. In de openingen zal het groen 
doorlopen en opgaan in het gebouw. De openbare ruimte aan deze zijde van het 
gebouw wordt hierdoor vergroot en het gebouw gaat een onderdeel vormen van 
deze openbare ruimte. 
Waar het gebouw in de originele staat nog een heel afstandelijke en dreigende 
houding had naar deze groene zone heeft het nu juist een heel open en 
toegankelijke houding naar dit gebied. Hierdoor zal de beleving van dit gebied in 
de nieuwe situatie veel aangenamer zijn. 

Fig. 8.6 De groene zijde van het gebouw 
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Fig. 8.7: Groene en meer open zijde 

Fig. 8.9: Afgeleide elementen van de insneden die overgangselementen vormen voor het 
groen, tevens maken deze het mogelijk om de mensen door het gebouw heen te leiden 

Fig. 8.8: Straat en meer gesloten zijde 

Fig. 8.9: strakke rechtlijnige trappen die aansluiten op de bestaande trapelementen 
leiden de mensen weer van de plint af 
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8.1.3 Groen de plint op leiden 
De plint van het gebouw vormt een barrière die het groen moet overbruggen om 
verder het gebouw in te kunnen lopen. Door twee grote volumes, met vormen die 
zijn afgeleid van de insneden, voor de insneden te plaatsen wordt het mogelijk om 
het groen omhoog te leiden. 
De volumes vormen een soort van brokstukken die in de voorliggende waterpartij 
zijn gevallen. Hierdoor vormen ze tegelijk een overbrugging over het water Ze 
kunnen als schakelvolumes tussen de directe omgeving en het gebouw worden 
gezien. 

Als het groen eenmaal het niveau van de plint heeft bereikt loopt het door in de 
grote groene balkons en verplaatst zich zo over de volle hoogte van de insneden. 
Deze balkons zijn op hun beurt ook weer deels ingesneden in de drie verschillende 
volumes onder de schil. 

8.1.4 Looproutes door het gebouw 
Niet alleen het groen kan zich door het gebouw verplaatsen. Voor het publiek en 
de gebruikers is het ook mogelijk om door het gebouw heen te lopen. Aan de 
groene zijde gebeurt dit door kleine trappen die het mogelijk maken om via de 
uitgesneden volumes voor het gebouw de plint op te komen. Aan de straatzijde 
zullen strakke trapelementen langs het gebouw lopen die worden verbonden met 
de bestaande trapelementen aan het gebouw. Hierdoor blijft de verbinding 
tussen weerszijden van het gebouw niet alleen visueel, maar wordt deze ook echt 
fysiek gemaakt. 
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Fig. 8.10: Looplijnen langs en door het gebouw het gebouw op de eerste verdieping 
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Fig. 8.11: Verschillende volumes onder de schil aangebracht 
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8.2 Het ontwerp en 'het gebouw' 

De randvoorwaarden op gebouwniveau hebben vooral te maken met het behoud 
van de identiteit van het gebouw. De eigenzinnige uistraling is één van de 
belangrijkste kwaliteiten van het stadhuisgebouw en als die verloren gaat verliest 
het gebouw eigenlijk al zijn waarde. 
Deze identiteit is onlosmakelijk verbonden met de compositie die door de 
basiselementen worden gevormd. Het is daarom van belang dat deze compositie 
opnieuw benadrukt wordt. 

8.2.1 Losmaken van de schil 
Uit onderzoek is gebleken dat deze compositie het sterkst tot uitdrukking komt 
als de invulling onder de schil uit contrasterende volumes bestaan die zich los 
maken van de basiselementen waaruit de compositie is opgebouwd. 

In het ontwerp zijn drie los van elkaar staande volumes onder de schil geplaatst, 
die wat betreft de vorm allemaal naar een cilinder neigen. Dit is een heel op 
zichzelf gerichte vorm. Hierdoor doen deze volumes afstand van de schil en 
komen ze los te staan van deze schil. 

Fig. 8.12: Het ontwerp, drie los van elkaar staande volumes die zich los maken van de schil 
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Doordat de invulling uit drie los van elkaar staande volumes bestaat en niet uit 
één groot volume krijgen deze verschillende volumes een veel grotere verticale 
gerichtheid dan het geval was geweest als de volumes aan elkaar gekoppeld 
zouden zijn. Hierdoor contrasteren de volumes weer met de meer horizontale 
gerichte schil en zorgen ze tegelijk dat de barrière die nu wordt gevormd door het 
grote rechthoekige blok onder de schil doorbroken wordt. 

B.2.2 Uitsneden in de volumes 
op de grensgebieden tussen de volumes zijn grote uitsneden gemaakt. Door hier 
heel specifieke uitsneden te maken ontstaan nieuwe ruimtes onder de schil die 
ook heel eigen betekenissen hebben in het gebouw. Door het groen van het naast 
liggende gebied il1l deze ruimtes door te laten lopen gaan deze ruimtes 
onderdelen vormen van het openbare groen aan deze zijde van het gebouw. 

Door de uisneden niet recht door de volumes heen te laten lopen maar aan de 
zijde met de ontsluitingsweg kleiner te laten worden, waardoor de drie volumes 
naar elkaar toe kruipen, wordt er aan deze zijde een soort van scherm gecreëerd. 
Zonder dat de volumes zich echt gaan verenigen en één groot blok gaan vormen 
ontstaat er wel een gepaste vorm die goed aansluit op desbetreffende situatie. 
De schil wordt ook aan deze kant telkens los gehouden van de invullingen, 
waardoor het beeld van de basiscompositie ook hier niet uit het beeld verdwijnt. 

Een andere kwaliteit die het schuin insnijden van de volumes oplevert is dat er 
heel veel verschillende zichtlijnen en ruimtes ontstaan. Dit levert een heel 
interessant gebouw op waar telkens weer nieuwe ervaringen op zijn te doen. 
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Fig. B.13: Plattegronden van de begane grond, eerste verdieping en de tweede verdieping 
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8.2.3 Terugbrengen oorspronkelijke organisatiestructuur 

Inwendig moet het gebouw zijn oorspronkelijke bedoelde organisatorische 
structuur weer terug krijgen. Het gebouw is op deze structuur ontworpen en 
functioneert ook het best als deze weer opnieuw gebruikt wordt. 

De plint vormt het verbindend element in het ontwerp. Via de verschillende 
ingangen is het mogelijk om deze plint te betreden. Eenmaal in de plint is het 
mogelijk om je te verplaatsen door de gehele plint. 

Begane grond 
Op de begane grond aan de voorzijde zal een ruimte met een grand café komen. 
Deze zijde is meer gericht op het publiek vanuit het centrum van de stad en vormt 
tevens een ontvangstruimte voor de mensen die naar het theater of de 
expositieruimtes willen op de verdiepingen boven dit grand café. 
Daarnaast is dit café ook verbonden met het achterliggende gebied in de plint. In 
deze staart van de plint zullen bedrijfsruimtes komen die snel en eenvoudig voor 
het publiek toegankelijk moeten zijn. Deze bedrijfjes kunnen op deze manier heel 
gemakkelijk gebruik maken van de activiteiten die plaats vinden in de voorzijde 
van de plint. 

De eerste verdieping 
Op de eerste verdieping aan de voorzijde van het gebouw bevinden zich de 
theaterruimte en de expositieruimte die deels verbonden zijn met elkaar. 
Hierdoor is het mogelijk om deze twee functies te laten samenwerken, maar 
indien gewenst is het ook mogelijk om ze onafhankelijk van elkaar te laten 
functioneren. 
Aan de achterzijde op de eerste verdieping beginnen de eerste woningen. Deze 
zijn zowel via de plint als rechtstreeks van buiten te betreden. Via de insneden die 
tussen de woningen door lopen is het mogelijk om elke woning apart te 
benaderen. Ook worden bestaande lift en trapschachten zichtbaar door de 
insneden. Deze geven gelijk duidelijkheid over de routing door het gebouw. 

Bovenste verdiepingen 
Op de bovenste verdiepingen zijn de drie verschillende losse volumes doormiddel 
van loopbruggen, die door de insneden lopen, met elkaar verbonden. Van 
buitenaf wordt hierdoor de heldere organisatorische structuur die dit gebouw 
bezit heel visueel gemaakt. Tevens is het gebouw telkens vanuit andere 
perspectieven te ervaren. 
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Fig. 8.14: De drie volumes aan de groene zijde 

Fig. 8.15: De drie volumes aan de straatzijde 
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Fig. 8.16: Verschillende aangezichten van het gebouw 
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8.3 Het ontwerp en 'de gebruiker' 

Op gebruikersniveau waren de belangrijkste voorwaarden dat het gebouw een 
interessante en inspirerende omgeving zou vormen. 

8.3.1 Veel verschillende type woningen 

Doordat er drie verschillende volumes onder de schil zijn geplaatst die wat 
opbouwen vorm net iets van elkaar verschillen ontstaan er een heleboel 
verschillende ruimtes in het gebouw. Elke ruimte heeft weer specifieke eigen 
kenmerken. De gebruiker kan zo heel bewust een keuze maken uit een ruimte die 
hem het meest aanspreekt. Tevens krijgt de gebruiker een ruimte die vrijwel uniek 
is. Aangezien de andere ruimtes vaak een net iets andere opbouw hebben of weer 
een net iets andere beleving hebben doordat ze zich hoger of lager onder de schil 
bevinden. 

8.3.2 Verschillende zichtlijnen 

Door de vele hoeken die in de volumes onder de schil voorkomen verschilt het 
uitzicht vanuit de woningen ook telkens. Daarnaast is het gebouw telkens vanuit 
verschillende perspectieven te ervaren. Dit levert telkens opnieuw interessante 
aangezichten op. 

8.3.3 Daglicht 

Door de insneden die in de volumes onder de schil zijn gemaakt wordt het 
mogelijk om heel veel daglicht de woningen binnen te krijgen. Ook is de 
verscheidenheid van zichtlijnen hierdoor heel divers. 
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9. Uitwerking ontwerp 
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9.1 De situatie 

De situatie heeft een tamelijke grote invloed gehad op de uiteindelijke 
verschijningsvorm van het herbestemmingontwerp voor het stadhuisgebouw. Het 
gebouw was oorspronkelijk ontworpen voor een andere locatie en heeft 
daardoor geen duidelijke relatie met zijn directe omgeving. Het 
herbestemmingontwerp heeft ervoor gezorgd dat het gebouw nu een 
duidelijkere relatie met zijn omgeving heeft en het gebied een nieuwe impuls 
heeft gekregen die de kwaliteit van de leefomgeving sterk heeft verbeterd. 

9.1.1 Nieuwe invulling als verbindend element 
De invulling onder de grote rechthoekige schil was, naast het driehoekige volume 
aan het uiteinde van het gebouw, één van de grootste oorzaken voor de slechte 
verhouding tussen het stadhuisgebouw en de bebouwing in de directe omgeving. 
Dit deel is in omvang tevens het grootste deel van het gebouw. 
De nieuwe invullingen onder de schil brengen op een heel interessante manier 
nieuwe relaties tussen het gebouwen zijn omgeving tot stand. Dit gaat niet ten 
koste van het oorspronkelijke concept van Oud. Dit komt doordat deze nieuwe 
invullingen min of meer los kunnen worden gezien van de basiscompositie waar 
het oorspronkelijke ontwerp van Oud uit is opgebouwd. De nieuwe invullingen 
vormen contrasterende elementen waardoor de basiscompositie opnieuw in de 
aandacht komt, 

De vorm van de invulelementen sluit aan op de naastliggende gebieden en slurpt 
het groen aan de ene zijde juist op, terwijl het aan de andere zijde zich juist min of 
meer afsluit voor de naastliggende weg. 
De houten schil van de volumes onder de schil zorgt tevens voor een heel 
natuurlijke uitstraling van het gebouw die goed aansluit op de groene 
naastliggende woongebieden. 
Deze rustige uitstraling pas goed bij het gebied waar het gebouw zich aan deze 
zijde bevindt en zorgt ervoor dat het gebouw, ondanks dat het in verhouding nog 
steeds te groot is voor zijn omgeving, niet als een heel dreigend wordt ervaren. 
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9.1.2 Open naar zijn omgeving 
Het opnieuw gebruiken van bestaande entrees en het toevoegen van de 
doorgangen onder de rechthoekige schil zorgen ervoor dat het gebouw heel 
toegankelijk wordt. Dit is ook wat het gebouw van oorsprong had moeten zijn, 
maar wat het gedurende zijn bestaan heeft verloren. Deze open houding zorgt er 
mede voor dat het gebouw een betere relatie krijgt met zijn directe omgeving en 
deze omgeving ook meer bij het gebouw betrekt. 

~d Een ideale invulling v...QQ.r...zijn omgeving 
De nieuwe bestemming voor het stadhuisgebouw sluit ideaal aan op zijn 
toekomstige situatie. 

Het culturele cluster aan de voorkant Heeft straks een goede verbinding met een 
stadscentrum en zal een verrijking zijn voor de binnenstad van Almelo. Samen met 
de naastliggende centrale bibliotheek kan hier een heel interessant cultureel 
gebied ontstaan, waarbij ook het plein aan de voorzijde kan worden gebruikt. 

Als men vanuit het centrum via de passage naar het oorspronkelijke 
stadhuisgebouw loopt en niet geïnteresseerd is in het culturele cluster, maar rust 
zoekt kan er worden doorgelopen naar de achterliggende groene kamer. Dit is 
een groengebied dicht tegen het stadshart van Almelo aan. 

De achterzijde van het gebouw sluit aan op de naastliggende woonflats en sluit 
door zijn nieuwe invulling onder de schil beter aan op de naastliggende omgeving. 
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9.2 Het Gebouw 

Door het ontmantelen van stadhuisgebouw tot zijn essentie en het toevoegen 
van nieuwe contrasterende elementen is het gebouw nieuwe leven ingeblazen. 
De nieuwe invulelementen zijn hier de voornaamste oorzaak van. 

9.2.1 Logische en intere~s.ante routing 
Het gebouw had van oorsprong een heel duidelijke organisatorische structuur die 
in de loop van de tijd bijna geheel was verdwenen. Bij het herbestemmingontwerp 
is deze organisatorische structuur weer terug gebracht. Een belangrijk element 
hierbij is de plint. Deze verbindt de verschillende elementen zowel ruimtelijk als 
functioneel met elkaar. 

De dicht op elkaar staande kolommen die midden door het gebouw lopen en min 
of meer het loopgebied van het gebouw markeren zijn terug in het zicht gebracht. 
Deze komt bij woningen op sommige plekken naar buiten. Hier zijn logischerwijs 
ook de loopbruggen gelegen. Op deze manier wordt de heldere structuur die het 
gebouw bezit ook van buiten zichtbaar. Tegelijkertijd vormen deze rijen 
kolommen heel interessant verbindende element tussen de nieuwe 
invulelementen. 

9.2.2 De herbeleving van de verschillende element.en 
De essentiële bestaande elementen (de doos, plint en schil) en de nieuw 
toegevoegde elementen zijn optimaal op elkaar afgestemd. Het contrast tussen 
deze twee elementen zorgt voor een herbeleving van de bestaande elementen en 
vestigt tegelijk de aandacht op de nieuw toegevoegde elementen. Dit gebeurd 
zonder dat één van de elementen als storend wordt er ervaren. Het totaal van 
elementen is in balans waardoor het gebouw rust uitstraalt. 

REINOUD MAKKINGA (0579774) 

ONTWERP 

104 



TOEKOMSTGERICHT HERBESTEMMEN STADHUIS ALMELO ONTWERP 

KELDER 
• De ruimte onder voorste doos kan worden beschouwd als uitbreidingsruimte voor bovenliggende culturele cluster. Hier kunnen nieuwe functies komen of deze ruimte kan 

worden gebruikt voor uitbreiding van de nu aanwezige culturele functies. 
• In het achterste deel zullen bergingen komen voor bovenliggende woningen. 
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BEGANE GROND 
• De begane grond is van alle kanten publiek toegankelijk. 
• Onder de doos is ruimte voor een 'Grand Café'. Deze ruimte kan als voorportaal van het theater worden beschouwd en is meer gericht naar het publiek uit het centrum van 

Almelo 
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• In het achterste deel is zullen bedriifsruimtes komen. 
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EERSTE VERDIEPING 
• In de doos op de eerste verdieping bevindt zich de theaterzaal. Via de foyer kan deze zaal betreden worden. 
• Aan de zijde waar de doos is opengemaakt zal een expositieruimte komen die via een eigen ingang op de begane grond te bereiken is. 
• Aan de achterzijde bevinden zich de nieuwe woonelementen die via trappen, die het publiek de plint op leiden, te bereiken zijn. 
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TWEEDE VERDIEPING 
• De theaterruimte en de expositieruimte lopen over twee verdiepingen door en kunnen naar wens geschakeld worden. Hierdoor kan het publiek dat voor het theater komt 

tijdens het wachten een rondgang door de dan aanwezige expositie maken. 
• Aan de achterzijde zullen woningen komen. 

D • 

REIN'OUD MAKKINGA (0579774) 

I 
-t---
I 

'I 
I 
I 

/I ro 
~T --

®. ~ e8J 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- - - --- --- ..;--- 0-
Ic 

2E 

108 



TOEKOMSTGERICHT HERBESTEMMEN STADHUIS ALMELO ONTWERP 

REINOUD MAKKINGA (0579774) 109 



TOEKOMSTGERICHT HERBESTEMMEN STADHUIS ALMELO 

9.2.3 Schalkbare woningen ingepast in de bestaande structuur 

In de invulelementen zullen woningen komen. De dicht op elkaar staande 
kolomen in dit deel van het gebouw zorgen echter voor een driedeling van de 
ruimtes voor de woningen. Met in het achterhoofd en de ambitie om schakelbare 
woningen te realiseren en de constatering dat het gebouw een relatief grote 
diepte heeft, waardoor daglicht lastig tot ver in het gebouw te krijgen is, moest er 
zeer zorgvuldig naar een gepaste ruimteverdeling worden gezocht. 

Nieuwe daglichtopeningen 
De grootste ruimtes voor de woningen liggen tussen de twee middelste rijen 
kolommen. Dit zijn echter ook de ruimtes waar geen daglicht naar binnen komt. 
Om deze ruimtes functioneel te kunnen maken is er daarom gekozen om 
openingen in de kopgevels van de rechthoekige schil en in de kopgevels van het 
middelste invulelement te maken. 
Door de openingen in de schil een langgerekte en rechthoekige vorm mee te 
geven met een diepe negge gaat het karakter van de schil niet verloren, maar 
wordt deze zelfs versterkt. De dikte van de schil wordt hierdoor nogmaals 
benadrukt. 
Door deze langgerekte openingen zijn de ruimtes tussen de middelste 
kolommenrijen ineens heel interessante leefruimtes geworden. Er is hierdoor 
vanuit deze ruimtes een panoramisch zicht over de stad wat de woningen een 
extra dimensie meegeeft. 

De ruimteverdeling 
Nu de ruimtes midden in het gebouw grotendeels ook van daglicht zijn voorzien is 
er een logischere ruimteverdeling mogelijk. De kolommenrijen vormen min of 
meer al ruimtelijke scheidingen. Deze zijn zodoende ook als scheidingslijnen 
gebruikt. 
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In het Iinker- en rechterinvulvolume markeren de kolommenrijen, indien de gehele 
verdieping wordt gebruikt voor één woning, de scheiding tussen de leefruimte en 
de slaap-/ werkruimtes van de woningen. De grote van de leefruimte staat hierbij 
goed in verhouding tot de grote van de andere ruimtes. 
Indien een verdieping wordt gebruikt voor twee woningen geldt wederom dat de 
kolommenrij een scheiding vormt, alleen dit keer tussen de leefruimte en de 
slaap/werkruimtes. In dit geval zal de leefruimte zich aan de buitenkant bevinden 
en de slaap-/ werkruimtes aan de binnenkant. Een scheidingswand die midden 
door het volume loopt zal de middelste ruimte opdelen en een grens tussen de 
twee woningen vormen. Op deze manier staan de grote van de ruimtes wederom 
goed in verhouding tot elkaar en zorgen de kolommenrijen niet voor 
moeilijkheden doordat ze in de vrije ruimte komen te staan. 

Het middelste volume zal een soortgelijke ruimteverdeling kennen. Het enige 
verschil hier is een andere verdeling wanneer er kleinere woningen in dit volume 
ingepast zullen worden. In dat geval zal de middelste ruimte niet worden 
opgedeeld maar zal de grens tussen de woningen op de meest westelijke 
middelste kollommenrij komen te liggen. Dit is gedaan omdat het opdelen van de 
middelste ruimte hier minder functionele ruimtes oplevert in verband met de 
kle~nere gevelopeningen hier. Er zal hierdoor een klein appartement en iets groter 
klein appartement ontstaan. Het aanbod aan type woningen wordt hierdoor nog 
groter. 

De ruimteverdeling van de woningen op de bovenste verdiepingen zullen iets 
afwijken van die van de onderste. Omdat hier de drie volumes onder de schil na 
elkaar toe kruipen is in het middelste volume vanaf de zijkanten geen daglicht 
meer te verkrijgen. Hier moeten de ruimtes daarom wel meer naar buiten 
georiënteerd zijn. 
Op de bovenste verdieping zijn de volumes, daar waar ze in aanraking komen met 
de.on~.erkan.t van de schil, een stuk ingesneden. Hierdoor springt de schil er nog 
dUidelijker Ult. Er ontstaan hierdoor grote balkons op deze verdieping waar vanaf 
een mooi uitzicht over de stad is. Hier zullen drie penthousen komen waar met 
grote transparante gevels veel daglicht naar binnen zal komen. 
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TWEEDE VERDIEPING (OVERIGE VERDIEPINGEN VERGELIJKBAAR) - INDELING WONINGEN 
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TOEKOMSTGERICHT HERBESTEMMEN STADHUIS ALMELO ONTWERP ---------------------------------------------------------------------------------------
9.3 De constructie 

9.3.1 De bestaande constructie 

Algemeen 
De bestaande constructie bestaat voor het grootste deel uit een gewapend 
betonnen skelet. Het gebouw is gefundeerd op palen en de kelderverdieping 
bestaat uit een grote betonnen bak. Deze kelderbak steekt 1,4 meter boven het 
maaiveld uit en zorgt zo voor een plint waarop het gebouw staat. 

I p'&fIl"'Q""IU"" 
OOIOllnen r\Ilbonvloor 

\i'''7",aa rn~ .. troI<etMOet 
mei breedplotao 

lerp_ gesloot 
belon n Jl8"dcSTooMocr 

lel plaats. ger.lone 
OOlonn"" p1Q lv iocr 

Fig. 9.1: Betonnen kolomskeletten met omkadert het constructie principe toegepast bij het 
stadhuis in Almelo 

De constructie op de begane grond is opgebouwd uit betonnen kolommen en 
balken. Daar waar zich geen volgende verdieping bevindt boven de begane grond 
is de dakconstructie opgebouwd uit staal. 
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De dichte doos aan de voorkant bestaat uit een gewapende betonconstructie die 
is afgewerkt met metselwerk. Het dak van de burgerzaal in deze dichte doos 
bestaat uit stalen raatliggers en de vloeren hier zijn zogenaamde kokervloeren. 
Dit alles om de grote overspanningen hier te kunnen maken. 
De constructie van dichte doos is los gehouden van de constructie van het 
middenstuk om problemen door ongelijkmatige zettingen te voorkomen. 

..I-'W> ' . •• -"" •• 

Fig. 9.2: Constructie voorste doos 

De constructie van het middelste deel van het gebouw bestaat uit een groot 
betonnen skelet met op vier stramienen in de langsrichting betonnen 
schijfkolommen, die op een hart op hart afstand van twee meter staan. Op de 
bovenste verdieping gaat de constructie over in een staalconstructie en is het dak 
ook opgebouwd uit staal. 

De constructie van het achterste driehoekige deel, dat verwijderd zal moeten 
worden, bestaat uit één grote betonnen constructie die is afgewerkt met 
metselwerk. 

--------------------------------------------~--~------------------~------------------
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9.3.2 De constructie in het middenstuk 
De constructie midden in het gebouw heeft een heel eigenaardige opbouw. Op 
vier stramienen staan kolommen op een hart op hart afstand van 2 meter. De 
stramienen aan de buitenkant liggen zes meter uit elkaar en in het midden liggen 
ze 8 meter uit elkaar. 

~ • 1 

SM 

-'---

I 

A 

Fig. 9.3: Horizontale snede door constructie midden gedeelte 

De kolommen kenmerken zich daarnaast door een heel specifieke opbouw. De 
kolommen in de gevel hebben een doorsnede van 220 x 400 mm en de kolommen 
die op de middelste twee stramienen staan hebben een doorsnede van 220 x 600 

mmo De vraag is waarom deze kolommen zo breed zijn. Het vermoeden ontstond 
dat dit was gedaan om zo portalen te construeren die de constructie in de 
breedte richting stabiliteit zouden kunnen verschaffen. 

Bij bestudering van de tekeningen 
bleek dit echter niet het geval. Er 
lopen namelijk balken over de 
verschillende stramienen in de 
langsrichting. De balken die over 
de middelste twee stramienen 
lopen zijn gemaakt door extra 
wapening in de vloer aan te 
brengen. Hierdoor is hier geen 
verzwaarde betonnen strook 
aanwezig. 

Het blijft echter vreemd waarom er 
voor kolommen is gekozen met 
deze specifieke afmetingen en 
h.o.h. afstand. Als deze puur 
zouden zijn gedimensioneerd op 
basis van krachtsafdracht dan 
hadden deze kolommen veel 
lichter gedimensioneerd kunnen 
worden. Het is daarom niet 
uitgesloten dat deze kolommen 
toch een enige stabiliteit 
verzorgen. 

•• ,. ,t;- z 

....... -. _ -

r~-. 
Fig. 9.4: Doorsnede "A" met krachtsverloop 
in de constructie en waDenim! 

Een andere oorzaak van deze vreemde constructie zou kunnen liggen in het feit 
dat dit gebouw in een heel stroef verlopen bouwproces tot stand is gekomen. 
Hierdoor zijn misschien niet altijd de meest logische keuzes gemaakt. Het gebouw 
is gebouwd op basis van schetsontwerpen van Oud. De vraag is of deze schetsen 
wel altijd even goed zijn geïnterpreteerd en of daardoor niet deze vreemde 
constructie is ontstaan. 

Omdat het niet logisch lijkt dat deze kolommen alle stabiliteit kunnen verschaffen 
is er aangenomen dat de stabiliteit voornamelijk wordt gehaald uit de 
verschillende schachten in het gebouwen de stijve betonnen constructie die zich 
in de schil bevindt. 
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9.3.3 Ingrepen in de middenconstructie 

Er zullen een aantal grote ingrepen worden gedaan in de constructie in het 
middelste gedeelte van het gebouw. In het nieuwe ontwerp zullen drie losse 
volumes onder de schil worden geconstrueerd. Het enige wat de constructie 
tussen de drie volumes nog zal verbinden zijn de kolommen/ balken en 
loopbruggen. 

Daarnaast zullen er een aantal betonnen wanden die zich nog in het middenstuk 
van het gebouw bevinden worden weggehaald. Ook zullen er in de 
betonconstructie die zich in de schil bevindt gaten worden gemaakt om hier 
raamopeningen te kunnen maken. 

De gehele constructie van het achterste driehoekige volume zal moeten worden 
verwijderd. 

9.3.4 Stabiliteit in de midden constructie 
Daar waar de drie volumes onder de schil los van elkaar worden gemaakt zullen 
grote happen uit de vloervelden worden gehaald. Het gevolg hiervan is dat het 
middelste deel geen stabiliteit meer kan halen uit de schachten en stijve wanden 
in de schil. 

In de langsrichting is het middelste deel nog wel stabiel. Doordat de kolommen en 
de balken doorlopen kan de constructie zijn krachten in deze richting wel 
afdragen. In de dwarsrichting gaan hier echter problemen ontstaan. Door 
winddruk kan de constructie hier gaan uitwijken en heeft het geen enkel vast punt 
die dit kan voorkomen. 

Verzwaren van de balken 
Het eventueel versterken van deze balken door een stalen ligger achter de 
bestaande balken te plaatsen zou een oplossing kunnen zijn om zo ook stabiliteit 
in de dwarsrichting te krijgen in dit middenstuk. Het is echter erg moeilijk om de 
krachten geconcentreerd door de balken naar de vloeren van de andere volumes 
te verplaatsen en vervolgens via deze vloeren weer verder af te laten dragen op 
de stijve kernen. Tevens zullen er op de punten waar de verzwaarde balken aan de 
vloeren gekoppeld moeten worden hele grote krachten ontstaan en is het erg 
moeilijk om deze geconcentreerde kracht verder naar de stijve kernen te leiden. 
Omdat de vloeren hier niet op berekent zijn zullen er een heleboel extra 
maatregelen moeten worden getroffen om dit te realiseren. 
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Fig. 9.5: Constructie middenstuk ter plaatse van 4" verdieping 

Fig. 9.6: Constructie middenstuk ter plaatse van 6" verdieping 
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Nieuwe stijve wanden 
Een andere en betere optie is om in het middelste volume stijve wanden aan te 
brengen, waaruit deze constructie zijn eigen stabiliteit kan halen. Aangezien er 
alleen nog stabiliteit in de dwarsrichting moet worden verkregen zullen deze 
stijve wanden ook in de dwarsrichting in dit volume geplaatst moeten worden. 
Daarnaast zullen deze wanden van de bovenste verdieping tot in de kelder door 
moeten lopen. In de kelder zal vervolgens nog een verzwaarde fundering 
aangelegd moeten worden om de krachten goed te kunnen afdragen aan de 
grond. 
Om de vrije indeelbaarheid in dit volume niet teveel aan te tasten is er gekozen 
om in ieder geval één stijve wand in een binnengevel van dit volume te plaatsen. 
Bij de andere binnengevel is dit echter niet praktisch. Door de opbouw van dit 
volume, waarbij de binnengevel opzij verspringt, zou de stijve wand in de 
bovenste verdiepingen in één keer midden in de ruimte komen te staan. 
Er is daarom gekozen om in het volume ter plaatse van de scheidingswand een 
schacht in de dwarsrichting te plaatsen. Hierdoor ontstaat een tweede stijve 
wand waar de krachten kunnen worden afgedragen. Doordat er nog voldoende 
afstand aanwezig is tussen de schacht en de stijve wand wordt er vermeden dat 
de constructie kan gaan torderen. 

A , 

, slabillrait dQO( drIe sdulven 
3 slabiliteil m~' oon cenfrale kem 

~ ~ ~ 
• ~l fn hrJl~ _ .. 

2 n-el sta.bieto constrUCtie 

met drie 6vQi1Y1'1,~e SChifYml 4 5I'<Ioillteir mer ~I!rr: en Khrr. 

Fig. 9.7: Stabiliteit 

.EeD schacht als centraal.p.unt 
De schacht is centraal gelegen in de plattegronden van de woningen in dit 
volume. Hierdoor kunnen alle woningen in dit volume via deze schacht hun 
leidingen naar beneden toe verbinden. 
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EEN HOUTEN LAMELLEN GEVEL MET KLAPBARE DELEN 
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9.4 De gevel 

Het gebouw zal voor een groot deel van een nieuwe gevel worden voorzien. De 
transparante delen van de gevel van de plint en de doos aan de voorzijde zijn 
:;:erk veroudert en zijn daarom nodig aan vervanging toe. De isolatiewaarde van 
deze geveldelen voldoen bij lange na niet meer aan de huidige eisen en de 
uistraling laat ook sterk te wensen over. 

De gevel van de nieuwe invullingen onder rechthoekige schil zal voornamelijk uit 
hout bestaan. 

9.4.1 Contrast tussen tijdelijk en permanent 
Er is met opzet voor het materiaal hout gekozen als gevelafwerking voor de 
nieuwe invulelementen onder de rechthoekige schil. Met de keuze voor dit 
materiaal ontstaat een heel duidelijk contrast tussen de meer tijdgebonden 
invulelementen en de meer permanentere basiselementen. 
Deze basis elementen: de drie laagse plint, de doos aan de voorzijde en de grote 
rechthoekige schil, zijn met meer hardere en zwaardere materialen afgewerkt. De 
plint is overal waar zich geen transparante delen bevinden afgewerkt met 
natuursteenelementen. De doos is opgebouwd uit baksteen en de grote 
rechthoekige schil is wederom afgewerkt met natuursteenelementen. 

9.4.2 Natuurlijke materialen 
Wat alle materialen bindt en voor samenhang zorgt tussen de verschillende 
tijdelijke en permanente elementen is het feit dat het allemaal natuurlijke 
materialen zijn. Hierdoor blijven de verschillende elementen een relatie houden, 
maar is er toch een duidelijk onderscheid aan te geven. 
De natuurlijke materialen van de bestaande elementen hebben een hard en 
gladde uitstraling. Dit symboliseert goed de meer onaantastbare en 
permanentere basiselementen. De nieuwe invulelementen hebben juist een 
zachte en ruwe afwerking en symboliseren zo meer de tijdelijkheid van de nieuwe 
invulling. 

ONTWERP 

9.4.3 Het aanpasbare concept vertaalt naar de gevel 
Het aanpasbare concept wat bij de indeling voor de woningen is toegepast zal 
ook tot uitdrukking komen in de gevel. Doordat de lamellenvensters aan de oost
en westkant omhoog geklapt kunnen worden ontstaat een gevelbeeld dat er elke 
keer anders uit komt te zien. 
Zoals de woningen, afhankelijk van de wensen die voor de tijd gelden, in hun 
grote kunnen worden aangepast, zo zal de gevel zich aanpassen aan de wensen 
die de gebruiker op een specifiek tijdstip heeft. 
Ook afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen luiken een extra functie 
vervullen. In opgeklapte toestand vormen de luiken een zonnescherm en is er 
tegelijkertijd een vrij zicht naar buiten. 
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NOORDGEVEL 

WESTGEVEL 
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9.4.4 Opbouw nieuwe gevel 
De nieuwe gevel zal worden opgebouwd uit een vliesgevel met daarvoor houten 
lamellen. Deze houten lamellen zullen uit houten latten bestaan die schuin zullen 
worden gepositioneerd. 
Voor de transparante delen zullen deze lamellen doorlopen alleen zal er hier elke 
keer één laag tussenuit worden gehaald. Door de lamellen overal door te laten 
lopen ontstaat een schil die overal doorloopt. Hierdoor blijven de invulvolumes 
onder de schil ook echt op zich zelfstaande volumes. 
Door de schuine positionering is er vanuit de woning altijd goed zicht naar 
omgeving. 

Insneden in de yolumes 
Op een aantal plekken zullen de invulelementen duidelijke insneden hebben. Dit is 
aan de bovenzijde en daar waar de balkons aan de volumes hangen. Hier is een 
rechte hoek uit de volumes gesneden. Deze insneden wordt duidelijk 
weergegeven doordat de karakteristieke lamellenschil hier ophoudt en hier de 
transparante gevel tevoorschijn komt. 

Het doorprikken van de schil 
Om ook voldoende daglicht midden in de volumes te krijgen is er voor gekozen 
om langgerekte sleuven in de noord- en zuidkant de rechthoekige schilde noord
en zuidkant. 
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9.4.5 Klapbare lamellen 
De transparante delen in de gevel aan de oost- en de westkant van het gebouw 
zullen op het grid van de draagstructuur komen te liggen. Deze transparante 
delen zullen hier grote rechthoekige openingen vormen in de verder vrij massief 
ogende invulelementen. 
De lamellenluiken die hier voor de transparate delen langs lopen zullen 
beweegbaar zijn en naar wens opgetrokken kunnen worden. 

_Demontabele zonweringelementen. 
Aan de oost en westgevel zullen demontabele zonweringelement worden 
gemonteerd. Deze elementen zullen bestaan uit een frame van kokerprofielen 
waarin zich in het midden een opklapbaar deel zal bevinden. Aan de bovenzijde 
van dit element zal een motor zitten die het beweegbare deel, doormiddel van 
staalkabels, omhoog kan halen. Het niet klapbare gedeelte zal worden afgewerkt 
met de horizontale lamellen die verder over de gehele gevel zal worden 
toegepast. 
Doordat het geheel uit één element bestaat is er eenvoudig onderhoud te plegen 
en kunnen de elementen snel vervangen worden. 

9.4.6 De tijde_!ijkheid van het~ 
Het hout parallel aan de oost- en westgevel zal waarschijnlijkheid het snelst 
verweren. Deze is [het meest onderhevig aan verschillende weersinvloeden. De 
andere delen worden beschermd door de schil die zich om de invul elementen 
bevindt. 
En kan voor worden gekozen om de houten delen aan oost- en westgevel te 
verduurzamen of om de zoveel tijd te vervangen. De houten delen zijn eenvoudig 
te monteren op de achterliggende zonweringelementen. Het vervangen van de 
elementen is daardoor niet al te moeilijk. 
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BETONNEN KOLOM 240X420MM 

HORIZONTAAL DETAIL LAMELLENGEVEL 
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STAALPROFIELEN MONTEREN AAN BESTAANDE CONSTRUCTIE EN 
ZONWERINGSMODULES AAN DEZE STAALPROFIELEN MONTEREN 
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OVERIGE ZONWERINGSMODULES MONTEREN EN LAMELLEN OP 
VAST GEDEELTE ZONWERINGSMODULE AANBRENGEN 

ONTWERP 
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GEVELBEELD AAN DE GROENE ZIJDE 
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10. Windonderzoek 
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Fig. 10.1: Situatie van stadhuisgebouw Fig. 10.2: 3D Situatie van stadhuisgebouw 
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10.1 Wind rond een gebouw 
Wind is over het algemeen een onderwerp waar niet snel naar gekeken wordt als 
er een ontwerp voor een gebouw wordt gemaakt. De wind kan er echter wel voor 
zorgen dat je gebouw niet zo zal functioneren als je graag zou hebben gewild. 
Vaak moeten er daardoor achteraf oplossingen worden bedacht om de 
windhinder rondom het gebouw te verminderen. Dit gaat meestal ten koste van 
het ontwerp van het gebouwen vaak hebben deze oplossingen maar een 
beperkte positieve invloed. 
Het is daarom van belang dat er van te voren wordt gekeken of er hogere 
windsnelheden rondom het gebouw zijn te verwachten. 

Wanneer er een groot gebouw ergens wordt neergezet zorgt deze praktisch altijd 
voor nieuwe windstromen in het gebied rondom het gebouw. De grote van het 
gebouw bepaalt over het algemeen de snelheid waarmee de wind zich rondom 
het gebouw verplaatst. Voor voetgangers of fietsers kunnen deze hogere 
windsnelheden als erg onaangenaam ervaren worden of zelfs gevaarlijke situaties 
opleveren. 

De vorm en de positionering van het gebouwen omliggende obstakels bepalen 
grotendeels hoe de wind zich zal gedragen rondom dit gebouw. 

10.2 De situatie van het stadhuisgebouw 
Het stadhuisgebouw bevindt zich aan de rand van het kerncentrum en is links en 
rechts ingesloten door 'city flats' van vier verdiepingen hoog. Dit betekent dat het 
hoogste gedeelte van het stadhuisgebouw, de langgerekte rechthoekige schil, 
met daaronder de invullingen, +/- 5 verdiepingen boven de omliggende 
gebouwen uitsteekt. 
Het gebouw is daarnaast in zijn langsrichting zuid-noord georiënteerd. Als wordt 
aangenomen dat de voornaamste windrichting die vanuit het zuidwesten is kan 
worden geconcludeerd dat de westgevel van het stadhuisgebouw de meeste 
wind zal opvangen. 
Aangezien de overige onderdelen van het stadhuisgebouw, de plint en de 
rechthoekige doos aan de voorzijde, niet boven de omliggende bebouwing uit 
komen zullen deze ook niet zoveel wind opvangen. De wind zal voornamelijk 
worden opgevangen door de rechthoekige schil met daaronder de invulling. 
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Fig. 10.3: Windstromen rond het stadhuisgebouw aan de westkant 

Fig. 10.4: Doorsnede van de openingen in het gebouw op verschillende hoogtes 

136 
~----------------------------------------------------------------------------------------------------

REINOUD MAKKINGA (0579774) 



TOEKOMSTGERICHT HERBESTEMMEN STADHUIS ALMELO 

10.3 de vorm van het gebouw 
Bij het herbestemmingontwerp van het stadhuisgebouw zal de rechthoekige schil 
opnieuw ingevuld worden. Hierbij zal de invulling niet alle ruimte onder de schil 
innemen maar zullen ruimtes onder de schil open blijven. De invullingen van het 
nieuwe ontwerp bestaan uit drie volumes die los van elkaar zullen staan. Hierdoor 
zullen er op twee plaatsen onder de schil sleuven ontstaan. Meer naar onderen 
toe zullen deze sleuven uitmonden in grotere openingen. Deze openingen hebben 
een trechtervorm en zijn aan de westkant kleiner dan aan de oostkant (Zie figuren 
10.3 en 1004). De wind zal door steeds groter wordende openingen gaan stromen. 
Dit wordt ook wel het Venturi-effect genoemd. Door dit effect vindt er een 
verhoging van de windsnelheid plaats. 

Het Veoturi-effect 
Het Venturi-effect is vernoemd naar de Italiaanse uitvinder Giovanni Battista 
Venturi. Het Venturi-effect houdt in dat de wind eerst wordt samengeperst 
doordat het door een vernauwing heen moet. Hierdoor zal een hoog 
luchtdrukgebied ontstaan terplekke van de vernauwing. Vervolgens zal de wind 
door een trechtervormige opening verder stromen. De luchtdruk in dit gebied zal 
door deze steeds groter wordende opening relatief vele malen lager liggen. 
Hierdoor zullen er extra grote windsnelheden ontstaan in het gebied dat zich 
achter de vernauwing bevindt. 

LAGE LUCHTDRUKLUCHTDRUK 

HOGE LUCHTDRUKLUCHTDRUK 

Fig. 10.6: Het Venturi-effect 
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10.4 De gevolgen voor gebouwontwerp 
Door de situering en de vorm van het gebouw is het te verwachten dat de 
windsnelheden in de openingen van het gebouw hoger zullen zijn dan normaal. 

Doordat de openingen echter niet geconcentreerd zijn op één punt maar over de 
volle hoogte doorlopen is het mogelijk voor de wind om ook op andere punten 
door het gebouw te stromen. Hierdoor zullen de windsnelheden in openingen wel 
hoger blijven, maar zullen niet meer zo hoog zijn dat ze er voor zorgen dat deze 
gebieden ontoegankelijk zullen worden. 

Deze doorgangen zullen mede daarom niet als verblijfsgebieden functioneren, 
maar alleen als doorgangen en als entree naar de woningen toe. 
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10.5 Windenergie 
De hogere windsnelheden door de openingen doet vermoeden dat dit interessant 
locaties kunnen zijn voor het opwekken van windenergie. 

Dit is echter om verschillende reden toch niet interessant en rendabel. 

Aller eerst zullen de windsnelheden al niet zo hoog liggen doordat de openingen 
niet geconcentreerd zijn op één plek. 

Daarnaast kan een windturbine die aan de constructie van het gebouw bevestigd 
moet worden voor veel geluidsoverlast zorgen. Het zal tevens een zeer dure 
ingreep zijn om een dergelijke installatie in een bestaande constructie van een 
gebouw te bevestigen zonder dat het op één of andere manier voor overlast zal 
gaan zorgen. 

Tot slot zijn de windsnelheden en richtingen in gebouwde omgevingen erg 
moeilijk te voorspellen. Ook zal de windsnelheid en richting in een gebouwde 
omgeving doordat er zoveel obstakels en ruwheidelementen in de omgeving 
aanwezig zijn veel meer variëren. Dit levert weer een hogere turbulentie op en zal 
leiden tot een hogere dynamische belasting op de windturbines. 

Toch worden er momenteel redelijke wat windturbines ontwikkeld speciaal voor 
gebouwde omgeving. Deze zijn op dit moment echter nog te duur in vergelijking 
tot wat ze opleveren om interessant te worden om toe te passen. 

Een overzicht van windturbines voor de gebouwde om~ 
Deze windturbines kunnen worden ingedeeld op basis van hun werkingsprincipe: 
weerstand of lift, of worden ingedeeld op basis van hun draaias: horizontaal of 
vertikaal. 
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Weerstandsprincipe 
Bij het weerstandsprincipe 'duwt' de wind als het ware een blad van de 
windturbine weg. Hierdoor zal het blad nooit sneller kunnen bewegen dan de 
wind zelf. 

\ 

Fig. 10.7: Het weerstandsprincipe bij een 
Cup anemometer 

Liftprincipe 

--- ...... g 
- .. -:> --. 111 .... 

Fig. 10.8: Het weerstandsprincipe bij een 
Savonius rotor 

Door een slim ontwerp van het blad profiel bij een windturbine met het liftprincipe 
is het mogelijk om de bladen sneller te laten draaien dan de wind zelf. Deze 
kunnen tot 7 à 8 keer sneller draaien dan de windsnelheid. Hierdoor is het 
mogelijk een hogere energieproductie te leveren dan een weerstandsrotor 
Een nadeel van deze hogere omloopsnelheden is een hogere geluidsproductie. 

Fig. 10.9: Het liftprincipe bij een Darieus 
turbine 

Fig. 10.10: Het liftprincipe bij een Darieus 
turbine 
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Horizontale of verticale draaias 
De windturbine kan op basis van draaias worden ingedeeld in een horizontale as 
of een verticale as windturbine. In de tabel zijn beide principes met hun 
kenmerken naast elkaar gezet (bron: SenterNovem 12-06-2007). 

- _.--_ .... _ ...... ---..... - ........ --.. --... -.--...... - ... -.f-------- .---- ... - ....... ----.. ---
Kenmerken: 

• Horizontale draaias 
• Meest bekende windturbine 
• Gevoelig voor veranderingen van 

de windrichting (ze moeten altijd 
op de wind gericht worden) 

• Maakt gebruik van liftprincipe 
• Turbulentie gevoelig 
• Hogere opbrengst 
• Opbrengst verlies bij traag 

windrichtsysteem of forse 
dynamische krachten bij snel, 
direct reagerend systeem. 

• Storing gevoeliger 

Kenmerken: 

• Verticale draaias 
• Ongevoelig voor veranderingen 

van de windrichting 

• Maakt gebruik van weerstands
en/of liftprincipe: 

Weerstand principe: 

• Savonius rotor 
• De bladen hebben een zo hoog 

mogelijke luchtweerstand en 
vangen zoveel mogelijk wind. 

• Turbulentiebestendig 
• Draaien altijd (wanneer het waait) 
• Geen opstartproblemen 
• Lagere kWh productie (als gevolg 

van weerstandsprincipe) 

Lift principe: 

• Darrieus rotor 
• Starten kan problemen 

opleveren 
• Kan net zoveel kWh produceren als 

vergelijkbaar gedimensioneerde 
horizontale as turbine. 
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De opbrengst va~ windturbines 
Ondanks dat er steeds betere windturbines worden ontwikkeld die een steeds 
hogere energieproductie kunnen leveren met variabele windsnelheden en 
richtingen blijft de energieopbrengst van kleine windturbines in vergelijk tot zijn 
investering vrij beperkt. 
De opbrengst aan energie van een kleine turbine in een gebouwde omgeving kan 
wat betreft hun bijdrage in energie worden vergeleken met zonnepanelen (PV
systemen). 
Er zijn echter een aantal aspecten, naast de aanschafkosten, die windturbines 
minder interessant maken dan zonnepanelen. De gegarandeerde levensduur van 
een zonnepaneel is op het ogenblik 25 tot 30 jaar, terwijl die van een windturbine 
15 jaar is. Ook zijn de kosten voor onderhoud en verzekering voor zonnepanelen 
vele malen lager dan voor kleine windturbines. 

Als een kleine windturbine wordt vergeleken met een grote windturbine wordt 
goed duidelijk dat deze kleinere turbines op dit moment nog niet echt interessant 
zijn voor het opwekken van grote hoeveelheden duurzame energie. 
Een grote windturbine (bijvoorbeeld 1,5 MW) heeft een vermogen dat ruwweg 
1000 keer groter is dan het vermogen van een kleine turbine (bijvoorbeeld 1,5 

kW). De investering in één grote windturbine van 1,5 MW bedraagt inclusief 
installatie circa € 2.000.000,-. Het realiseren van 1000 kleinschalige windturbines 
om zo ook 1,5 MW vermogen te realiseren vergt inclusief installatie circa 
E 17.500.000,-. 

Op dit moment wegen de kosten die worden gemaakt bij het realiseren van een 
kleine windturbine nog niet op tegen de energie die je hiervoor terug krijgt. Deze 
manier van duurzame energieopwekking is op dit moment dus nog niet echt 
interessant. 
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11. Toekomstgericht bouwen 
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Fig. 11.1 Gebouwmodel met verschillende gebouwlagen, naar B. Leupen (2002) : Frame and generic Space, A research on adaptable 
housing, 010 Publishers, Rotterdam 
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11.1 Toekomstgericht bouwen is duurzaam bouwen 

Bij mijn herbestemmingopgave wil ik een gebouw realiseren met een hoge 
toekomstwaarde. Gebouwen met een hoge toekomst waarde zijn tevens zeer 
duurzame gebouwen. Omdat de levensduur van de meeste gebouwen vaak veel 
hoger ligt dan de functionele gebruiksduur wordt een gebouw vaak relatief snel 
onbruikbaar, terwijl het nog in een heel goede bouwtechnische staat kan 
verkeren. Een dergelijk gebouw wordt in dat geval of drastisch gerenoveerd of 
gesloopt. Beide opties kosten veel energie en gaan gepaard met veel materiaal 
verspilling. 
Doordat de eisen die gebruikers aan hun gebouw stellen steeds vaker en sneller 
veranderen wordt het steeds moeilijker om een lange functionele gebruiksduur te 
realiseren. De enige mogelijkheid is om een gebouw zo te maken dat deze mee 
kan veranderen met de eisen van de gebruiker. 

Een veel gehoord begrip op dit gebied is flexibiliteit. Dit begrip is alleen nog heel 
vaag en het woord wordt tegenwoordig zo vaak gebruikt dat het deels zijn 
waarde heeft verloren. 

11.2 Flexibiliteit 
Een heldere definitie van het begrip flexibiliteit kan worden gegeven aan de hand 
van het artikel 'Ontwerpen op duurzaamheid en levensduur' van R. Blok. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een gebouwmodel, dat eerder al op vergelijkbare 
manier door Steward Brand en Bernard Leupen is geformuleerd (figuur 1). 
Een gebouw wordt hierin opgedeeld in verschillende lagen. Namelijk: de 
gebouwschil, ontsluiting, ruimtepianI inrichting, installaties en constructie. 
Het begrip flexibiliteit wordt vervolgens gedefinieerd als de mate waarin 
verschillende gebouwlagen gewijzigd kunnen worden zonder hiermee andere 
gebouwlagen te hoeven wijzigen. Een gebouw met een dragende gevel 
combineert bijvoorbeeld de lagen constructie en gebouwschil. Hierbij is het niet 
mogelijk om de schil te wijzigen zonder de draagconstructie te wijzigen. Wat 
betreft dit aspect is het gebouw dus niet flexibel. Op andere punten kan het 
gebouw echter wel weer flexibel zijn. 
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11.3 Flexibiliteit en aanpasbaarheid 
Een flexibel gebouw vraagt hoogstwaarschijnlijk om flexibiliteit van meerdere 
gebouwlagen. Welke gebouwlagen kunnen worden aangepast, zonder 
beïnvloeding van de overige gebouwlagen? Hoe zijn de verschillende 
gebouwlagen gescheiden? 
Deze vragen geven inzicht in de mate van flexibiliteit van het gebouw. Per 
gebouwlaag kan worden onderzocht hoe flexibel deze is. 

De constructie is veelal het bouwdeel met de langste levensduur en daarom 
misschien wel het belangrijkste onderdeel om te onderzoeken. 

Er is onderscheid te maken tussen Flexibiliteit en Aanpasbaarheid. 
Bij constructieve aanpasbaarheid gaat het om het vermogen van een 
gebouwconstructie om veranderingen aan de constructie zelf te kunnen 
ondergaan, zonder of met slechts kleine gevolgen voor de overige gebouwlagen. 
Bij constructieve flexibiliteit gaat het om het vermogen van gebouwconstructies 
om veranderingen in andere gebouwlagen mogelijk te maken, zonder dat het 
daarbij noodzakelijk is de draagconstructie zelf te wijzigen. 
Op dezelfde wijze als constructieve aanpasbaarheid en constructieve flexibiliteit 
kunnen de aanpasbaarheid en flexibiliteit van de overige gebouwlagen worden 
gedefinieerd. 
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Constructie Locatie Ruimteplan! Installaties Ontsluiting Gebouwschil 
Inrichting 

Constructie 
Aanpasbaar 

Mobiel! 
X X 

verplaatsbaar 
X X 

Locatie 
Aanpasbaar X X X X 

Ruimteplan! 
Aanpasbaar X X X Inrichting 

Installaties 
Installaties Aanpasbaar X X 

Ontsluiting 
Aanpasbaar 

Gebouw-
schil Aanpasbaar 

Fig. 11.2 Theoretische mogelijke flexibiliteitrelaties van gebouwlagen met elkaar. Artikel 'Ontwerpen op duurzaamheid en 
levensduur' van R. Blok 
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11.4 Beoordeling flexibiliteit stadhuis Almelo 

Om inzicht te krijgen over de toekomstwaarde van het stadhuis in Almelo is het 
van belang dat de mate van flexibiliteit van dit gebouw wordt onderzocht. Door 
dit inzichtelijk te maken is beter in te schatten op welke punten het gebouw 
verbeterd zou moeten worden om zo een hogere toekomstwaarde voor dit 
gebouw te realiseren. 

De twee meest interessante gebouwlagen om te onderzoeken op flexibiliteit zijn 
die van de constructie en ruimteplan/ inrichting. Door deze twee eruit te lichten 
ontstaat er al een vrij compleet beeld wat betreft de flexibiliteit van dit gebouw. 
Om een gefundeerd oordeel te kunnen geven over deze relaties tussen de 
verschillende gebouwlagen is het van belang om deze op volgende drie punten te 
evalueren: 
Is de gebouwlaag voldoende onafhankelijk of deelt hij onderdelen met andere 
gebouwlagen en zo ja hoe zijn deze verbindingen? Eenvoudig aanpasbaar of juist 
helemaal niet? 
Biedt de gebouwlaag voldoende ruimte aan elk van de overige gebouwlagen? 
Biedt de gebouwlaag voldoende draagcapaciteit aan elk van de overige 
gebouwlagen? (constructie) Of biedt de gebouwlaag genoeg veranderbaarheid? 
(Ruimteplan/ Inrichting) 

De drie beschreven eigenschappen (voldoende onafhankelijkheid, ruimte en 
draagcapaciteit/ veranderbaarheid) worden telkens in relatie met elk van de 
overige bouwlagen beschouwd. 
Deze eigenschappen kunnen worden beschouwd als flexibiliteitcriteria. 
Afhankelijk van de flexibiliteitrelatie kunnen deze flexibiliteitcriteria verder 
worden gespecificeerd, om zo een beter oordeel te kunnen geven. 

De scores die aan elke criterium kunnen worden uitgedeeld variëren van 0 tot 4, 
waarbij de volgende zwaarte geldt: 
o zeer slecht 

slecht 
2 

3 
4 

matig 
goed 
zeer goed 
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Zeer goed moet hierbij altijd als positief benaderd worden en draagt het best bij 
aan een flexibel gebouw. 

Het flexibiliteitcriterium 'onafhankelijkheid' wordt als belangrijkste criterium 
gezien. Hierna het criterium 'ruimte' en tot slot het criterium 'draagcapaciteit'. 
Om deze mate van belangrijkheid te laten meewegen zijn er in de tabel 
wegingsfactoren toegevoegd . Hierdoor hebben de belangrijkere criteria meer 
invloed op het eindresultaat dan de minder belangrijke criteria. 
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o iehte doos en 
Middelste 

ree htho ekige 
plint 

.. 
ö 
'" !ti 
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0,5 Onafhankelijkheid Niet afhankelijk van andere gebouwlaag 4 4 

'!.rÜ~ ... ~g9.gtl;) ... _ ................... _ 3 .............................. ........... _. __ ... 
'!..rij.~ ... p..la.tt.e.gr().f.l.~ ...... __ .. 3 2,67 ... _. __ ...................... 0,3 Ruimte 

Mogeli jkheden voor doo rbraken 2 

P.r..a..~.9.k.r. .a..~~.t 3 3 ............................................ 
Slabilite~ 3 

0,2 Draagcapaciteit 

Totaal score pel deel 3.4 
Totaal score gebouw 

0,5 Onafhankeliikheid Niet afhankeliik van andere qebouwlaag 2 2 

'!.r.U~ ... if.1.~~.II.<l.t.i.e. .. r':!.lr,nt~ 3 

.~~.i.d..i~.~.~.?~.'Y..?~.rrr.to.~~.li)~~.~.9 .e..~ . 3 3,00 ............ 0,3 Ruimte 

8ereikba arh eid installaties 3 
0,2 Draa qcapa citeit o raa qkracht 3 3 

Totaal score per deel 2.5 

Totaal score qebouw 

0,5 Onafhan kelijkheid Niet afhan~8lijk van andere qebouwla ag 21' 2 

0,4 Ruimte 

0,1 Draaqcapaciteit o raa qkracht 3 3 
Tota.11 score per deel 2.5 
Totaal score gebouw 

0,5 Onafhankelijkheid Niet afhankelijk van andere gebouwlaag 2 2 

ê~y.~?tig.i.ngsl!.l'09.~IÜ~.~~9~~ 3 

P.~ gli~htt().e.tr.~9if.lg ......... .. ................................. 1. ..1 2,00 0,3 Ruimte 

0,2 DraaQcapaciteit o raa qkracht 3 3 
Totaal scole pel deel 2.2 
Totaal $core gebouw 

Fig. 11.2 Scores flexibiliteit Constructie ten opzichte van overige gebouwlagen 
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Fig. 11.3 Grafische weergave van de f'eXibiliteit van de constructie ten opzichte van de overige 
gebouwlagen. In de bovenste twee kruisdiagrammen is onderscheid gemaakt tussen de constructie 
in de dichte doos aan de voorzijde/ de plint en het middelste rechthoekige deel 
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Constructie <-> 
De constructie in dit gebouw toch in zekere mate de 
indeelbaarheid van dit gebouw. Vooral in het middelste rechthoekige 
blok de dicht op elkaar staande schijfkolommen voor barrières in 
de ruimte. 

+ De van de constructie is tamelijk hoog en voor de functie 
wonen dit helemaal. Deze extra ruimte biedt een hoge mate van 
flexibiliteit en kan wanneer dat nodig zou moeten zijn worden gebruikt. 

Constructie <-> Installaties 
+ Er is zowel vertikaal als horizontaal voldoende ruimte voor installaties. In 

het gebouw bevinden zich een aantal grote schachten die het mogelijk 
maken naar boven door te voeren. Daarnaast zorgt de ruime 
vrije hoogte voor voldoende ruimte om leidingen horizontaal aan te 
brengen. 

Constructie <-> Ontsluiting 
+/- Het gebouw is voorzien van veel waardoor het gebouw 

praktisch van alle kanten te ontsluiten is. De constructie echter 
wel het creëren van nieuwe omdat deze helemaal is 
afgestemd op de bestaande 

Constructie <-> Schil 
+ Voor het overgrote deel de constructie en de schil los van elkaar 

Hierdoor is het om de constructie en de schil 
van elkaar aan te passen. 

REINOUD MAKKINGA (0579774) 

De constructie is doordat deze uit kolommen en balken is 
flexibel te noemen. Toch wordt de mate van flexibiliteit 
de van de constructie voornamelijk is 
organisatiestructuur in het gebouw. Een andere structuur 

TOEKOMST 

in dit gebouw zal heel lastig gaan. Beter kan worden hoe 
deze bestaande structuur opnieuw benut kan worden. 
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Dichte doos en 
Middelste 

plint 
lechthoekige 

blok 

~ Ol .. Ol 

Cl Cl Ö Ö 
Col Col Col Col .. '" '" Ol 

Specilicmie Flexibiliteitscriteria 
~ Ol Ol Ol 

i i", i ~ g .... .... 
~ ~ 

.... rJ ... .... 'f '= <; i i Cl al Col Col 
(I) f,!) f,!) x (I) ~ f,!) x 

Flexibiliteits criteria 

0,5 Ona fhankelijkheid Niet afhankelijk van andere ge bouwlaag 2 2 2 2 

lJJ~~ . .r!!.~dJ.n.g_~!'!l.1:).9 .I!.Iij!<.~.ge.!:' .. __ ._. _. __ ... _. 1 1 
0,3 Ruimte Qn..t.s..I.l!i!iD.9 .SI]].(l9.I! ,IU~~.~.c!.I!.!'_ ... __ _ 3 2.00 0,6 2 1 .s 0,45 

0,2 Veranderbaarheid Aanslu~en veranderende situaties 2 2 0,4 2 2 0,4 
Totaal score pel deel 2 1.85 
ToMal score gebouw 1.925 

0,5 Onafhankeli jkheid Niet afhankelijk van andere g ebouwlaa~ 2 2 2 2 

y rij,I! .. , iD_s.! .~.I.liOI_~.ll..!..u, i,I!'! .~_ .... _ ......... _______ ....... . 2 3 
0,3 Ruimte !::~lg.i.~.gQg.!.l.!":(l.~.rl!'g . .9.~,Iij~h.'3.gl!n. ..... ... ___ .. . 2 2,00 0,6 3 2,67 0,8 

Bereikba arh eld installaties 2 2 
0,2 Veranderbaarheid Ruimte voor veranderende installaties 3 3 0,6 3 3 0,6 

Totillcll score per deel 2,2 2A 
Totaal score gebollw 2,3 

Niet afhankelijk van andere gebouwlaag 0,5 1 0,5 

tv1.~_~.r9 .e.~ ... ~.i.tg .a. n. .9.~n. 4 JI .............................. 

.B .lJ.i.I!'!.~ ... n..i.~ . ~Y:'.~ .. 9.n.t.~.I.~ .. iti.r:!.9.eD 2 3,00 0,9 3 0,9 ... ............ 0,3 Ruimte 

0 ,2 Veranderbaarheid Snel aan te passen op nieuwe ontsluitng 3 3 0.6 3 3 0.6 
Totaal score per deel 2 2 
Totaal score gebouw 2 

0,5 Onafhankeliikheid Niet afhankelijk van andere g ebouwlaa~ 2 3 3 3 1,5 

g~9Ii.~~tt~.~.tr_e.~_i~g. 3 
0 ,3 Ruimte 1.00 0.3 3 0.9 ...... .............. , ........ 

0,2 Veranderbaarheid Inwendige indelingsvrijheid 2 2 0,4 4 4 0,8 

Tot.lill score per'deel '1,7 31 
Totaal scole gebouw 2,15 

Fig, 11,2 Scores flexibiliteit Ruimteplan/ Inrichting ten opzichte van overige gebouwlagen 
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Fig, 11.3 Grafische weergave van de flexibiliteit van het/ de ruimteplan/ inrichting ten opzichte van 

de overige gebouwlagen. In de bovenste twee kruisdiagrammen is onderscheid gemaakt tussen de 
constructie in de dichte doos aan de voorzijde/ de plint en het middelste rechthoekige deel 
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11.4.3 Flexibiliteit Ruimteplan/lnrichting 
Uit de analyse van de flexibiliteit van het/ de ruimteplan/ inrichting kunnen de 
volgende punten worden geconcludeerd: 

Ruimteplanj inrichting <-) Constructie 
Zie 'Constructie <-) Ruimteplan/ inrichting' bij de flexibiliteitanalyse van de 
constructie. 

Ruimteplanj inrichting <-) Locatie 
+/- De gebouwindeling sluit op dit moment niet ideaal aan op zijn omgeving. 

Het heeft echter wel de mogelijkheden om beter aan te sluiten op deze 
omgeving. De huidige indeling zorgt ervoor dat alles naar de voorzijde 
van het gebouw is gericht. Terwijl de zijkanten redelijk onbenut blijven. 
De gebouwindeling zou beter kunnen aansluiten op de omgeving aan de 
andere zijden van het gebouw. 

Ruimteplanj inrichting <-) Installaties 
+ In het ruimteplan van het gebouw is voldoende rekening gehouden met 

ruimtes voor installaties. Deze twee 'gebouwlagen' (ruimteplan/ 
inrichting en installaties) zitten elkaar daardoor niet snel in de weg. 

Ruimteplanj inrichting <-) Ontsluiting 
+/- Het ruimte plan is tamelijk afgestemd op de bestaande ontsluitingen. 

Door inwendige veranderingen in het gebouw worden echter bepaalde 
bestaande ontsluitingen steeds minder benut. Hierdoor moet een groot 
deel van de gebruikers van het gebouw het gebouw op één punt verlaten 
of binnen gaan. 
Nieuwe ontsluitingen aanbrengen in dit gebouw is redelijk lastig en zou 
ook niet logisch zijn. 

Ruimteplanj inrichting <-) Schil 
+/- Het ruimteplan in het voorste doosvormige volume is redelijk afhankelijk 

van de schil. Deze is helemaal dicht waardoor er heel moeilijk een ander 
ruimteplan in dit deel van het gebouw in te passen is. In het middelste 
rechthoekige blok zijn deze twee gebouwlagen minder afhankelijk van 
elkaar en is de flexibiliteit wat betreft het ruimteplan veel hoger. 
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11.4.4 Evaluatie uitslag Ruimteplan/lnrichting 

Het ruimteplan van het gebouw is voor een deel (de doos aan de voorzijde) 
redelijk afhankelijk van de andere gebouwlagen en dus minder flexibel. Voor een 
ander deel (Het middelste rechthoekige blok) is deze echter minder afhankelijk 
van de andere gebouwlagen. In dit gedeelte van het gebouw is het ruimteplan 
flexibeler. 

11.5 Mogelijkheden flexibiliteit en aanpasbaarheid voor 
het in het ontwerp 

De plint en de dichte doos aan de voorzijde zijn de minst flexibele en aanpasbare 
onderdelen van dit gebouw. Deze twee onderdelen kunnen het best benut 
worden op de manier waarvoor deze zijn ontworpen. Bij de herbestemming zijn 
daarom functies gezocht die optimaal gebruik maken van de ruimte-indelingen en 
constructie die hier aanwezig is. 

De ruimtes in het middelste rechthoekige blok bieden meer mogelijkheden. De 
schil die los te koppelen is van de constructie en de mogelijkheid om het gebouw 
hier zijdelings te ontsluiten bieden vrijheid wat betreft de indeling van dit 
gedeelte van het gebouw. In dit gedeelte waar woningen zullen komen wordt 
gebruik gemaakt van deze flexibele eigenschappen van het gebouw. 

Aanpasbare woningen 
De woningen hier zullen flexibel indeelbaar worden, waardoor deze met elkaar 
gekoppeld kunnen worden of juist weer gescheiden van elkaar kunnen worden. 
Hierdoor wordt het mogelijk om het type woningaanbod af te stemmen op de 
behoeftes die er zijn gedurende verschillende periodes. 

Tijdgebondenheid als onderliggend thema voor het ontwerp 
In het ontwerp is de flexibiliteit en aanpasbaarheid die dit gedeelte van het 
gebouw bezit terug te zien. I n de vormgeving, materialistisch en de gevel komt 
duidelijk naar voren dat dit gedeelte van het gebouw afwijkt van de rest en een 
veel meer tijdgebonden invulling heeft. 
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12. Conclusies en aanbevelingen 

Dit rapport heeft duidelijk aangetoond dat het stadhuisgebouw in Almelo op een 
verassende en duurzame manier herbestemd kan worden. Ondanks dat het 
gebouw een wat onorthodoxe uitstraling heeft en in zijn huidige staat niet in de 
situatie past. 

Het ontwerp van Oud is nooit echt met respect behandeld. Nadat hij is te komen 
overlijden is het ontwerp op een zeer rationele wijze verder uitgewerkt en zomaar 
op willekeurig vrij gekomen plek neergezet. De kwaliteiten die het ontwerp bezit 
zijn hierdoor nooit goed tot uitdrukking gekomen. 

De meest eenvoudige oplossing zou zijn het gebouw slopen en er wat nieuws 
neerzetten. Hiermee zou wederom een stukje cultuur historie, wat de stad Almelo 
al zo weinig bezit, verloren gaan. Daarnaast is het slopen van een gebouw alles 
behalve een duurzame oplossing. 

Door een goede analyse is gebleken welke elementen de essentiële elementen in 
het ontwerp zijn en op welke manier deze elementen aan elkaar gerelateerd 
horen te zijn. Door het gebouw te ontdoen van alle toegevoegde elementen en 
nieuwe toevoegingen te ontwerpen werd het mogelijk om zowel het gebouw als 
de situatie nieuwe impulsen te geven. Op deze manier is het gebouw nieuw leven 
ingeblazen en voegt het zich beter in zijn situatie. 

Doordat het eigenzinnige karakter van het gebouw niet verloren gaat blijft de ziel 
van het gebouw overeind en vormt het een uniek gebouw in het centrumgebied 
van Almelo. 

De nieuw toegevoegde elementen vormen daarnaast op een heel eigentijdse 
manier unieke elementen in dit gebouw. De elementen laten een heel duidelijk 
contrast zien tussen het bestaande en het nieuwe zonder dat ze er teveel 
uitspringen en een eigen leven gaan leiden. Daarnaast spelen deze nieuwe 
elementen zowel inwendig als uitwendig heel goed in op het tijdelijke karakter die 
deze volumes bezitten. 
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De aanpasbaarheid en flexibiliteit van deze toegevoegde elementen zorgt 
daarnaast voor een hoge duurzaamheid van het gebouw. Het gebouw kan snel en 
eenvoudig inspelen op veranderende wensen waardoor het altijd optimaal kan 
functioneren. 

De nieuwe functies in het gebouw zullen daarnaast een verrijking zijn voor het 
centrum van Almelo. Op cultureel niveau heeft Almelo nog heel weinig te bieden. 
Nieuwe culturele activiteiten kunnen er voor zorgen dat een bredere 
bevolkingsgroep zich gaat binden aan Almelo. Tevens kan Almelo op deze manier 
meer mensen van buitenaf naar zich toe trekken. 

Het stadhuis gebouw is een ideale locatie voor deze culturele activiteiten en 
straalt dit ook uit. Na de herbestemming en de daarmee gepaard gaande 
herwaardering zal dit gebouw zelf ook een cultureel bezienswaardigheid worden. 
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