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Voorwoord

Na een periode van bijna tien maanden ligt hier dan 
eindelijk het resultaat voor u van mijn afstudeeronder-
zoek. Dit rapport bevat alle facetten die van toepassing 
zijn geweest op mij ontwerp. 

Het individuele ontwerp vloeit voort uit het collectie-
ve vooronderzoek van het afstudeeratelier ‘Authority’. 
Hier hebben we met twaalf personen de typologie van 
het stadhuis onderzocht. Iedereen heeft een ander 
stadhuis geanalyseerd en zijn erna bij elkaar gebun-
deld in een gezamenlijke atlas. De uitkomsten van deze 
analyse zijn een opstart geweest voor het individuele 
ontwerp. Een ander onderdeel van het vooronderzoek 
was het schrijven van een essay dat raakvlakken ver-
toont met de thematiek van het afstudeerproject. De 
literatuur die ik hierbij bestudeerd heb is van waar-
devolle betekenis geweest. De uitkomst van dit essay 
heeft geleid tot een kweekbare bodem voor mijn con-
cept.
 
Verder wil ik bij deze een aantal mensen in het bijzon-
der bedanken bij het realiseren van dit rapport. Als 
eerste mijn naaste familie die altijd interesse hebben 
getoond in de voortgang van het afstudeerproject. 
Omdat 2014 helaas niet alleen in het teken stond van 
het afstuderen en ik in het privéleven enkele tegen-
vallers heb moeten incasseren wil ik mijn begeleiders 
Ruurd Roorda en Wouter Hilhorst bedanken voor de 
extra begeleidingen die ze op de juiste momenten aan-
boden.

Koen Hintzen

Slek-Echt, december 2014
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Samenvatting

 Na de WOII vond er een ommekeer plaats in de typo-
logie van het stadhuis. De statige stadhuizen van voor 
de WOII maken plaats voor steeds transparantere 
stadhuizen. Er werd in de stadhuizen steeds meer glas 
toegepast. Maar leidt dit werkelijk tot meer trans-
parantie of is het enkel schijn dat een glazen facade 
de indruk wekt dat er meer toegankelijkheid wordt 
geboden. 
Deze ‘schijntransparantie’ wekt de zogenaamde 
‘achterkamertjespolitiek’ in de hand. Het gebouw 
kan zich van de buitenkant wel presenteren als een 
toegankelijk en transparant gebouw. Binnenin het 
gebouw kunnen de belangrijkste onderdelen van het 
stadhuis zich evengoed onttrekken aan het zicht van 
de burgers. En kan er dus politiek bedreven worden 
zonder inkijk van de burgers. 
Om bij het ontwerp van een nieuw te maken stadhuis 
deze ‘achterkamertjespolitiek’ uit te bannen zou een 
betere ruimtelijke indeling van het stadhuis kunnen 
leiden tot een echt transparant gebouw, zowel van 
binnen als van buitenaf. Het doel van dit onderzoek 
is daarom geformuleerd in de volgende onderzoeks-
vraag: 

‘Hoe kan de ruimtelijke indeling van een stadhuis 
ervoor zorgen dat het gebouw zich openbaart als een 
toegankelijk en transparant gebouw’? 

Bij de hierboven geschetste problematiek moest 
er binnen dit afstudeeratelier naar een gemeente 
gezocht worden waar deze problematiek in terug te 
vinden is. Dit is de gemeente Roermond geworden. 
De laatste jaren komt de stad regelmatig negatief in 
het nieuws over corrupte politici, dit impliceert dat 
de bedreven politiek niet op een transparante manier 
overgedragen wordt aan de burger. De belangrijke 
beslissingen worden dus onttrokken aan het zicht van 
burger; achterkamertjespolitiek .

Het vooronderzoek in dit afstudeeratelier is van 
belang geweest om een standpunt in te nemen over 
de begrippen ‘transparantie’ en ‘toegankelijkheid’. 
Deze worden te pas en te onpas ingezet als de sleu-
telwoorden bij alle nieuw te bouwen stadhuizen. Het 
vooronderzoek omvatte een typologisch onderzoek 
van stadhuizen uit verschillende tijdsperioden en het 
schrijven van een essay. Het typologisch onderzoek is 
uitgevoerd met alle medestudenten van het afstu-
deeratelier. Iedere student had een ander stadhuis 
geanalyseerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn 

verkregen door de verschillende stadhuizen met 
elkaar te vergelijken middels een uitgebreid aantal 
analyse lagen. Dit heeft geresulteerd in een gezamen-
lijke atlas van 1.200 bladzijden.   

De conclusies van een aantal analyse lagen die 
aansloten op mijn onderzoeksvraag waren; toegang, 
drempels, domeinen, onderdelen van het stadhuis 
en routing. Hieruit is o.a. gebleken dat een stadhuis 
een duidelijke hoofdentree moet hebben, hetgeen 
de toegankelijkheid vergroot. Verder moet het aantal 
drempels tot een minimum beperkt worden. Om ver-
dere transparantie in het ambtelijk apparaat te tonen 
is het van belang om de belangrijkste onderdelen 
van het stadhuis een duidelijke plek in het gebouw te 
geven. Dit kan als beste gekoppeld worden aan een 
overzichtelijke publieke route die door het gebouw 
loopt, de burger heeft zo inkijk op alle facetten van 
het gemeentelijke orgaan.

Het essay waarover ik heb geschreven gaat over de 
ruimtelijke indeling van het gebouw. De clustering 
van een aantal ruimten worden hierin genotypen 
genoemd. Er worden in de theorie drie basistypen 
genotypen omschreven; de lineaire-structuur, de 
ring-structuur en de tak-structuur. Door een juiste 
keuze in de genotypen te maken is er op voorhand 
te vast te stellen wie de ruimtes samen passeren en 
wie elkaars paden doorkruisen. Dit brengt burgers en 
ambtenaren dichter bij elkaar omdat men elkaar in 
het gebouw kan ontmoeten. 

Het concept voor het nieuwe stadhuis van Roermond 
berust op het principe van routing. De hoofdroute 
rijgt als het ware de belangrijkste onderdelen van 
het stadhuis aan elkaar. Deze route neemt de burgers 
mee door het hele stadhuis. Aan de route gren-
zen vervolgens alle belangrijke en representatieve 
ruimten die kenmerkend zijn voor een stadhuis. De 
volgorde die langs de route getoond wordt is ook van 
belang. De meest vooraanstaande onderdelen van 
het stadhuis worden vooraan in de route opgenomen. 
De hiërarchie van het stadhuis wordt in feite in omge-
draaide volgorde aan de burger getoond. Dit vergroot 
de toegankelijkheid in het gemeentelijk proces en 
bant tegelijkertijd de ‘achterkamertjespolitiek’ uit. De 
gevel vormt een reflectie van de binnenkant waarbij 
de belangrijkste ruimten in het gevelbeeld extra wor-
den omlijst. De omgedraaide hiërarchie wordt hierbij 
al van buitenaf zichtbaar gemaakt.
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1 Inleiding

In het afstudeeratelier ‘Authority’ is onderzoek gedaan 
naar de relatie tussen de samenleving en de architec-
tuur van overheidsgebouwen. De toepassing van ar-
chitectuur op overheidsgebouwen (stadhuizen) is in 
M3 uitvoerig onderzocht. Deze typologische analyse 
van stadhuizen uit verschillende tijdsperioden hebben 
verschillende inzichten met zich meegebracht, die van 
toepassing kunnen zijn op het nieuw te ontwerpen 
stadhuis in M4.

Overheidsgebouwen van voor de Tweede Wereld-
oorlog hebben de naam gesloten en niet transpa-
rant te zijn. Niet toegankelijk en daardoor niet open-
baar voor de burger. Eind jaren ‘60 vindt er daarom 
een ommekeer plaats. Overheidsgebouwen worden 
transparanter door het toepassen van steeds meer 
glas (exterieur). Meer glas, meer transparantie, meer 
openbaarheid worden de gevleugelde woorden. 

De vraag is of deze bovenstaande transparantie wel ver 
genoeg gaat. Om te voorkomen dat deze transparantie 
wordt opgevat door de burger als ‘schijntransparantie’ 
zou een betere ruimtelijke indeling van een overheids-
gebouw kunnen leiden tot een volledig openbaar ge-
bouw. Daarom luidt de onderzoeksvraag dan ook; 

‘Hoe kan de ruimtelijke indeling van een stadhuis 
ervoor zorgen dat het gebouw zich openbaart als een 
toegankelijk en transparant gebouw’? 

De volgende deelvragen ondersteunen de hoofdvraag;

‘Hoe kunnen Genotypes (clustering van ruimtes) bij-
dragen aan de doelstelling van dit onderzoek’?

‘Hoe kan een bepaalde routing door een gebouw 
ervoor zorgen dat er op een openlijke manier politiek  
bedreven wordt’? 

‘Welk effect heeft de indeling van een stadhuis op 
de betrokkenheid van de burgers op het politieke kli-
maat’?

‘Glas en ruimtelijke indeling in harmonisch geheel’? 

Dit verslag begint met het essay ‘Spatial Hierarchy - het 
effect van genotypes op de beleving van de gebruiker’. 
Dit essay is ten grondslag geweest voor het formuleren 
van de onderzoeksvraag. Hierin wordt o.a. besproken 
wat de ruimtelijke indeling voor een gebouw kan be-
tekenen, dit aan de hand van goede en minder goede 
voorbeelden. 
Vervolgens komt de analyse van M3 aan bod, de ty-
pologische vergelijkingen van een aantal stadhuizen 
die geanalyseerd zijn hebben betrekking op de onder-
zoeksvraag. 
Hierna volgt de onderbouwing voor de keuze om in 
Roermond een nieuw stadhuis te ontwerpen.
Tot slot komen alle aspecten aan bod die van belang 
zijn bij de totstandkoming van het nieuwe ontwerp 
van het stadhuis van Roermond.
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2 Genotypes 
 Spatial Hierarchy - Het effect van genotypes op de beleving van de gebruiker

Omdat de toegankelijkheid van overheidsgebou-
wen voor het publiek vaak nogal afgesloten is heeft 
dit ertoe geleid dat de burger zich niet betrokken 
voelde bij de plaatselijke politiek. Het gebrek aan 
transparantie resulteerde wat in de volksmond ‘ach-
terkamerpolitiek’ genoemd werd, waardoor er bij 
de burger een gevoel van wantrouwen kon ontstaan 
met betrekking tot bestuurlijke beslissingen. He-
den ten dage wordt deze onbetrokken uitstraling 
niet langer getolereerd. Dit omdat politici achter de 
schermen kunnen doen en laten wat ze willen. De 
burger eist daarom meer transparantie van politici. 

In ons afstudeeratelier staat het thema ‘Autoriteit’ 
centraal waarbij we als eindontwerp een nieuw stad-
huishuis voor een bepaalde stad gaan ontwerpen. Dit 
essay beoogt te onderzoeken welk effect de ruimte-
lijk indeling van autoritaire gebouwen kan hebben op 
de relatie tussen burger en overheid. De hoofdvraag 
van dit essay is dan ook:  welk effect een transparan-
tere indeling heeft op de beleving van de gebruikers? 

Deel één introduceert het gebruik van genotypes, ge-
clusterde ruimtes, die een essentieel element vormen 
in de ruimtelijke indeling en de routing van gebouwen. 
In hoofdstuk twee wordt aan de hand van verschil-
lende case-studies het gebruik van genotypen nader 
bestudeerd. In chronologische volgorde is te zien hoe 
democratie en transparantie langzaam maar zeker 
in overheidsgebouwen tot hun recht komen, dit aan 
de hand van een aantal Britse en Australische Parle-
mentsgebouwen. Als absolute tegenligger van legitie-
me macht wordt ook de Duitse Bondskanselarij uit de 
WOII geanalyseerd. Uiteindelijk wordt er een conclu-
sie gepresenteerd, welke bestaat uit een opsomming 
van de kernkwesties behandeld in de voorafgaande 
hoofdstukken en wordt er getracht een antwoord te 
geven op de onderzoeksvraag.  

 GENOTYPES 

Welk effect heeft de ruimtelijke indeling  van het pro-
gramma op de beleving van de gebruikers. Door een 
juiste programmering van de ruimtelijke indeling kan 
een gebouw mensen het gevoel geven dat macht op 
een legitieme manier aanwezig is. Anders geformuleerd 
er is sprake van vertegenwoordiging van democratie in 
het gebouw. Om deze democratie in een gebouw aan de 
mensen te tonen, ligt de focus om dit te verwezenlijken 

in de ruimtelijke indeling, de zogenaamde genotypes.  

Ruimtes zijn ingelijst door de ruimtelijkheid van de om-
liggende ruimtes en worden mede daardoor gevormd. 
Een belangrijke handreiking voor het maken van ruim-
telijke relaties zijn de zogenaamde genotypes . Door 
de samenstelling van de genotypes is er op voorhand 
al vast te stellen wie de ruimtes samen passeren en 
wie elkaars paden doorkruisen. Dit is een belangrijk 
element om een structuur van macht in de ruimte te 
begrijpen. 

De mate van controle hangt af van de hoeveelheid 
ruimtes die onderling in verbinding met elkaar staan, 
en hoeveel je er moet passeren. Macht is op deze ma-
nier uit te oefenen. Bezoekers kun je een hele ‘lineare-
structuur’ van ruimtes laten doorlopen om uiteindelijk 
bij de ‘belangrijkste’ ruimte uit te komen. De structuur 
die doorlopen moet worden heeft invloed op de be-
zoekers en drukt een bepaalde mate van autoriteit uit.

Een vliegveld-terminal kan hier als onderwerp die-
nen, die lijkt in eerste instantie één grote open ruimte.  
Maar is daarentegen een streng gecontroleerde ruim-
te in een ‘lineaire-structuur’. 

Controle en beveiliging zijn zo vormgegeven dat ze niet 
opvallen. Dit voorbeeld manipuleert ook de bezoekers 
maar dan niet om macht te willen uitdrukken.

Een ander concept dat gebruikt maakt van genotypen 
zijn de winkelcentrums. Het berust op het principe van 
twee grote bekende winkels, die allebei op het uitein-
de van een lange as zijn gevestigd. Omdat deze win-
kels automatisch klanten trekken ontstaat er tussen 
deze twee winkels een continue stroom van mensen. 
Hierdoor is het voor kleinere winkels aantrekkelijk om 
zich langs deze as te vestigen. Dit principe kan in een 
publiek gebouw ook worden toegepast. Het gebouw 
wordt dan intensiever gebruikt door verschillende 
mensen.

De structuren in het schema oefenen dus invloed uit 
op de manier van werken/leven in een gebouw. Door 
te spelen met deze drie varianten (de lineare-, ring-, 
en takstructuur) kun je de routing van verschillende 
soorten mensen in betere banen leiden en kun je ook 
invloed uitoefenen op wat diegene juist wel of niet te 
zien krijgt. 

De drie verschillende genotypes met v.l.n.r. de lineaire-structuur, de ring-structuur en de tak-structuur
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Het gebouw liet het publiek een glimp van democra-
tie zien, maar door de vele lagen en de scheiding van 
de twee huizen kwam het nog steeds erg autoritair en 
gesloten over.

In 1834 werd er voor het Britse parlement een ont-
werpwedstrijd uitgeschreven. Alle inzendingen ver-
toonden een gelijke verdeling van het Lagerhuis en het 
Hogerhuis die gescheiden werden midden op een as. 
De hoofdentree van het nieuwe gebouw leidde via de 
herbouwde kapel (St. Stephen) naar een centrale
 hal. In deze hal kon je via tegenover elkaar liggende 
gangen en portalen naar het Lagerhuis of het Hoger-
huis gaan. 

Het ruimtelijke programma voorzag dat de paden van 
het Lagerhuis en het Hogerhuis elkaar niet kruisen, dit 
was alleen mogelijk in de centrale hal. Het publiek kon 
na de centrale hal nergens anders meer komen. De 
ruimtelijke structuur die leidde naar de vergaderloka-
len van de ‘huizen’ was zes á zeven segmenten diep in 
het gebouw, waarbij de route van en naar de ‘huizen’ 
strak gecontroleerd werd. 

Je kunt ook de verschillende stromen mensen (voor het 
gevoel) heel dicht bij elkaar brengen, maar fysiek toch 
op afstand houden. Doorgronding van deze schema’s 
levert bij het thema autoriteit dan ook waardevolle 
handvaten op om een spel te spelen tussen macht die 
de bestuurders graag willen uitoefenen en de transpa-
rantie die de inwoners graag willen zien. 

THE GOOD, THE BAD & THE UGLY

De principes van genotypes worden al langer gebruikt 
bij het maken van autoritaire gebouwen. De volgende 
casestudies geven een duidelijk beeld van welke effec-
ten bepaalde ruimtelijk programma’s (genotypes) kun-
nen hebben op de beleving van de gebruikers en 
de consequenties hiervan op de uitstraling en behoud 
van legitieme macht.

Parlementgebouw, Westminster [1]
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Australië werd in 1901 onafhankelijk van Groot-Brit-
tannië en in 1927 werd er in Canberra een nieuw par-
lementsgebouw gebouwd. Het was gestructureerd 
met de twee ‘huizen’ geflankeerd aan de centrale re-
ceptiehal op de hoofdas. Elk ‘huis’ lag nu maar drie la-
gen diep in het gebouw, geheel omcirkeld met lobby 
ruimtes en toegankelijk vanuit elke kant. Dit leverde 
een ‘ringachtige-structuur’ op. De pers maakte van de-
zelfde trappen en gangen gebruik als de ministers en 
leden van de ‘huizen’. Omdat de bezoekers alsmede de 
medewerkers door dezelfde ingang naar binnen liepen 
ontstond er een sociale mix waarbij de bezoekers het 
Parlement in ‘actie’ zagen en de politici zagen lobbyen. 
De gangen en lobby ruimten konden beschouwd wor-
den als een niemandsland en daardoor voor iedereen 
vrij begaanbaar. 

Dit gebouw vertoonde de opkomende praktijken van 
democratie binnen zijn ruimtelijke structuur. Het re-
flecteert een open democratie waarbij het ontsnapt 
aan segmentatie en dominantie van de ruimtes. Maar 
omdat het gebouw te toegankelijk was, ontstonden er 
spanningen tussen transparantie en discretie en tus-
sen volk en autoriteit. Politici hadden een zekere vorm 
van privacy nodig en daarom werkte het gebouw niet.

Het Parlementsgebouw van Australië uit 1988, had na 
bestudering van zijn voorgangers als meest ingrijpen-
de verandering te maken met de segmentatie van de 
mensen in het gebouw. De ruimtes die voor bezoekers 
interessant waren werden gegroepeerd in een circula-
tiesysteem, tactvol gescheiden voor de mensen die er 
werkten. De bezoekers werden op een zekere afstand 
gehouden. De ruimtes waarin uitsluitend politici rond-
liepen waren voor het publiek niet toegankelijk.
De centrale hal zou het grote knooppunt van het ge-
bouw moeten worden waar verschillende soorten 
mensen langs elkaar konden stromen. De bezoekers 
konden echter ook vanaf een hogere verdieping op de 
werkende politici uit kijken. Maar omdat het ruimte-
lijk programma zo verkeerd was aangepakt, hadden de 
medewerkers en politici geen reden om juist hier te 
lopen. De architecten hadden namelijk geen inspraak 
in het ruimtelijk programma, terwijl ze hier een waar-
devolle bijdrage aan hadden kunnen geven. Daarom 
mondde de centrale hal uit tot een lege ruimte, dit 
knooppunt was juist zo krachtig bij de vorige Parle-
mentsgebouwen. De architecten werden hierbij dan 
ook alleen ingehuurd voor de symbolische/represen-
tatieve waarde die ze kunnen leveren aan gebouwen. 

Het belangrijkste wat van de drie bovenstaande voor-
beelden geleerd kan worden is dat er twee stromen 
mensen zijn, de ambtenaren en bestuurders en het 
publiek en de pers. Ambtenaren en bestuurders willen 
het liefst zo veel mogelijk in concentratie en privacy 
werken terwijl het publiek alles graag zo transparant 
mogelijk ziet. Door weloverwogen het ruimtelijk pro-
gramma (plattegronden) samen te stellen kun je het 
publiek de nodige transparantie bieden en de werkne-
mers de nodige privacy. 

Het tegenovergestelde van wat de Britse en Austra-
lische Parlementsgebouwen wilden bewerkstellen is 
de totalitaire macht die Hitler in zijn Bondskanselarij 
wilden uitstralen. Hij gaf in 1938 Albert Speer de op-
dracht om een nieuwe Bondskanselarij te ontwerpen. 
Het ontwerp was georganiseerd langs een ‘diplomatie-
ke promenade’ van oud naar nieuw, en geconstrueerd 
langs een uitgekiende verhalende enfilade . 

Deze gang was 230 meter lang en leidde vanaf de in-
gang van het gebouw naar Hitler’s kantoor. 
De ‘diplomatieke promenade’ begint met twee grote 
bronzen deuren die leidden naar de ‘Court of Honor’ 
(60 * 28 meter), ontworpen als een lus waarbij de ene 
deur diende als ingang en de andere deur als uitgang.

Parlementsgebouw van 1927 [2] Centrale hal, Australisch parlementsgebouw [3]

2 Genotypes 
 Spatial Hierarchy - Het effect van genotypes op de beleving van de gebruiker
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Duitsland als één-partij staat was overal nadrukkelijk 
aanwezig door de adelaar met het swastikasymbool en 
werd bijgestaan door eikenbladeren en adelaars sym-
bolen. Het verhalende voetpad construeert een mythi-
sche  vooruitgang in de geschiedenis door een link aan 
te snijden met het oude Griekenland, Romeinse rijk en 
Parijs. Elk tijdperk in de verhalende enfilade werd on-
derbroken door enkele traptreden. Het gebruik van de 
materialen brons, steen en marmer moest een gevoel 
van onsterfelijkheid uitstralen.

De omvang van zowel de grote en pompeuze vides 
en de formele ruimten die door die vides ingesloten 
werden, waren bedoeld om de mensen te intimideren. 
Het intimiderende effect van de grote ruimten werd 
nog groter doordat ze onderbroken werden door de 
kleinere ruimtes. Deze kleine ruimtes werden versierd 
met bloemen en ander schoonheden. Dit produceerde 
een wisselwerking tussen intimidatie en verleiding. 
De onderdanen worden bewust gemaakt van de impli-
ciete kracht en absolute macht die het derde rijk uit-
straalt en worden toch ook verleid tot bewondering. 
Geïntimideerd alsmede gecharmeerd. 

De route leidt daarna via een paar treden naar een 
Dorisch portaal geflankeerd met beelden van naakte 
mannen, die de één-partij staat en het leger moesten 
representeren. Deze portaal leidde naar een kleine 
kamer geheel bekleed met marmer en versiert met 
bloemen. Achter deze kamer kwam je via een voorhof 
in de Romeins geïnspireerde ‘Hall of Mosaics’, dit was 
een lange raamloze kamer (37 * 20 meter) met enkel 
daklichten. Deze kamer was ingelegd met Duitse sym-
bolen in de vloeren zoals adelaren en eikenbladeren. 
Achter deze kamer kwam je via een voorhof uit bij 
een ‘Rotunda’ met alleen een daklicht. Ook hier wa-
ren Duitse symbolen zoals het Duitse kruis en swastika 
symbool in de mozaïekvloer gelegd. 
Ten slotte kwam je uit in enorme ‘Hall of Marble’ (146 
* 12 meter), terwijl de zaal aan het einde werd beëin-
digd door een formele receptie hal sneed een secun-
daire as de hal doormidden. Hier eindigde de ‘diploma-
tieke promenade’ en kwam je in het kantoor van Hitler. 
De ruimtelijke analyse laat een ‘lineare-genotype’ zien 
van 10 ruimtes via een verhalende enfilade. Waarbij 
de diepste ruimte het kantoor was. Alle kamers moes-
ten via de (controlerende) ‘Hall of Marble’ lopen.

Het gebouw moet begrepen worden als een vorm van 
symbolische choreografie, waar de ruimtelijke struc-
tuur opereert als een omlijsting van verschillende re-
presentatieve thema’s.

Bondskanselarij [4]



22

CONCLUSIE

Omdat de toegankelijkheid van overheidsgebouwen 
voor het publiek vaak tekort schiet voelt de burger zich 
te weinig betrokken bij de plaatselijke politiek. Mede 
hierdoor eisen de burgers meer transparantie aan-
gaande het doen en laten van politici. 

Om gezaghebbende gebouwen transparanter te laten 
zijn moet het aantal ruimtes tot een minimum beperkt 
worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van ge-
notypen, omdat deze de ruimtes vormgeven en de 
transparantie letterlijk onderbouwen. Dit brengt de 
burgers en politici dichter bij elkaar omdat men elkaar 
in het gebouw kan ontmoeten. Voorwaarde hierbij is 
dat de segmentatie niet te minimaal wordt om de dis-
cretie van de politici te waarborgen. Door een zekere 
afstand te bewaren met de burgers behoudt het ge-
bouw toch nog zijn legitieme macht. 

2 Genotypes 
 Spatial Hierarchy - Het effect van genotypes op de beleving van de gebruiker
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2 Genotypes 
 Basismodellen

Genotypes zijn een clustering van een aantal ruimtes 
in een bepaalde volgorde met regels van sequentie en 
nabijheid. De basismodellen geven eenvoudig weer 
hoe er van de ene naar de andere ruimte gecirculeerd 
kan worden. Er zijn drie basis genotypes te onder-
scheiden.

1 de lineaire structuur, om van de 1ste naar de laatste 
ruimte te willen komen moeten alle tussenliggende 
ruimtes doorlopen worden.

2 de ringstructuur, vanuit de 1ste ruimte zijn alle ruim-
ten rechtstreeks te bereiken, en onderling zijn ze ook 
zonder tussenruimte te bereiken.

3 de takstructuur, vanuit de 1ste ruimte kun je elke 
ruimte rechtstreeks bereiken zonder een andere ruim-
te te moeten passeren. Maar wil je van linkse naar de 
rechtse ruimte dan moet je wel via de 1ste ruimte lo-
pen. De 1ste ruimte kan gezien worden als een centra-
le gang waarop de overige drie ruimten op uitkomen.

Door een keuze te maken in deze basismodellen is er 
al op voorhand te bepalen wie door welke ruimte komt 
en elkaars pad kruist. 
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Lineaire-structuur Ring-structuur Tak-structuur
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3 Analyse Stadhuizen
 Selectie

In het M3 van ons afstudeeratelier ‘Authority’ zijn een 
elftal stadhuizen in Nederland grondig geanalyseerd. 
Van deze elf worden er zes in dit verslag uitgelicht en 
met elkaar vergeleken. Grof geschiedt deze indeling 
op bouwjaar, twee stadhuizen zijn gebouwd in 15de 
en 17de eeuw, twee stadhuizen zijn gebouwd voor de 
WOII en de laatste twee zijn pas enkele jaren geleden 
opgeleverd. Door deze indeling aan te houden is er het 
beste te zien wat er in de loop van de tijd is veran-
derd. De vergelijkingen zullen een bijdrage leveren om 
antwoord te geven op de hoofdvraag, waarbij bij elke 
vergelijking de ruimtelijke indeling centraal zal staan.

• Stadhuis Gouda (1448)
 Jan Keldermans III 

•  Stadhuis Amsterdam (1648) 
 Jacob van Campen 

•  Stadhuis Hilversum (1931) 
 Willem M. Dudok 

•  Stadhuis Heerlen (1942)
 Frits Peutz

•  Stadhuis Bronckhorst (2009) 
 Atelier Pro 

•  Stadhuis Nieuwegein (2011) 
 3XN

Stadhuis Gouda [5]

Stadhuis Heerlen [6]
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Stadhuis Amsterdam [7] Stadhuis Hilversum [9]

Stadhuis Nieuwegein [10]Stadhuis Bronckhorst [8]
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3 Analyse Stadhuizen
 Toegang

Wat als eerste van belang is bij een stadhuis dat toe-
gankelijkheid wil uitstralen is het hebben van een dui-
delijke hoofdentree van het gebouw. Het stadhuis van 
Gouda heeft een duidelijke voorgevel met daarin de 
hoofdentree gesitueerd. Dit is ook mede te danken 
aan het feit dat dit stadhuis aan een plein staat, waar-
van de voorgevel richting de openbare ruimte is ge-
situeerd. Moeilijker wordt het al bij het stadhuis van 
Hilversum; het staat in een parkachtige omgeving en 
juist daardoor is het niet meteen te zien waar zich nu 
de hoofdentree bevindt. Sterker nog,het heeft hele-
maal geen hoofdentree. Hetzelfde geldt voor het stad-
huis van Heerlen; de hoofdentree is weliswaar aan een 
plein gesitueerd maar door de sobere gevel valt dit 
niet meteen op, alleen het balkon geeft de burgers een 
indicatie dat dit de voorgevel van het stadhuis is. Het 
stadhuis van Bronckhorst heeft de hoofdingang niet in 
één van de twee vleugels zitten maar juist in het lage 
deel dat beide vleugels met elkaar verbindt. Doordat 
dit stadhuis door een goede ligging in de context is 
gesitueerd wordt het wel duidelijk waar de hoofden-
tree zich bevindt. De hoofdentree van het stadhuis van 
Nieuwegein wordt overschaduwd door de grote trap 
(bedoeld als trouwroute) die vanaf het plein naar de 
1ste verdieping loopt. Burgers hebben hier dus geen 
idee welke ingang geldt als de hoofdentree.
 
Uit deze analyse blijkt dat de stadhuizen van vroeger 
een duidelijke hoofdentree hadden en dat er in de 
loop van de tijd dit aspect steeds meer vervaagt. Een 
duidelijke hoofdentree is een belangrijk aspect om 
mee te nemen in het ontwerp van het nieuwe stad-
huis. Het moet voor de burgers juist duidelijk zijn waar 
ze naar binnen moeten komen. Want dit vergroot de 
toegankelijkheid van het gebouw.

Toegang - Gouda 1:1.000

Toegang - Heerlen 1:1.000
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Bij het maken van een overzichtelijke en toegankelijke 
indeling van een stadhuis speelt het aspect van drem-
pels een belangrijke rol. Het spreekt voor zich dat als 
er minder drempels in een gebouw zitten, het gebouw 
ook veel toegankelijker voor de burgers overkomt. De 
geschiedenis van de stadhuizen laat zien dat in Gouda 
en Amsterdam elke ruimte naar een andere ruimte een 
harde overgang is. Sterker nog ze bestaan geheel uit 
een aaneenschakeling van gesloten ruimtes. In Hilver-
sum en Heerlen zijn de gesloten ruimtes wel al meer 
verbonden met elkaar door breder opgezette open-
bare ruimten, in deze stadhuizen komen de burgers al 
dieper in het stadhuis. In de twee recentste stadhui-
zen, Bronckhorst en Nieuwegein, zijn er meteen na de 
hoofdentree grote openbare foyers gesitueerd; vanuit 
deze ruimte krijgen de burgers al een goede indruk 
van hoe de gebouwen in elkaar zitten. De enige harde 
overgang die bij de nieuwe stadhuizen te zien is, is de 
overgang van publieks toegankelijk ruimten naar de 
back office.
 
Deze analyselaag laat dus een positieve ontwikkeling 
zien. De stadhuizen worden van compleet gesloten 
steeds toegankelijker voor de burgers. De burgers kun-
nen steeds dieper het gebouw in en dit geeft ook het 
gevoel dat de zogenoemde ‘achterkamertjespolitiek’ 
niet meer mogelijk is. Bij een nieuw te bouwen stad-
huis moet het aantal drempels tot een minimum be-
perkt worden. 

3 Analyse Stadhuizen
 Drempels

Drempels - Gouda 1:1.000

Drempels- Heerlen 1:1.000

Legenda:

Harde drempel
Zachte drempel
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Bij dit onderdeel van de analyse gaat het om de ver-
houding tussen de openbare en de private ruimtes. 
Een nieuw te bouwen stadhuis zal met hedendaagse 
opvattingen zo openbaar mogelijk te ervaren moeten 
zijn. Waarin vroeger de stadhuizen een statussymbool 
voor de stad moesten zijn en waarbij de ambtenaren 
zichzelf boven het volk verheven laat deze analyse een 
duidelijke tendens zien. De twee oudste stadhuizen, 
Gouda en Amsterdam, hebben gelijk na de entree veel 
private ruimtes. Dit geeft beide stadhuizen dan ook 
meteen een erg gesloten karakter en de burgers krijgen 
het gevoel dat de stadhuizen maar uit één smalle route 
bestaat. De twee stadhuizen die zijn gebouwd voor de 
WOII , laten een kloof zien met de twee oudste stad-
huizen. Na de entrees kom je op een binnenplein uit en 
zijn er meerdere richtingen mogelijk. Bij Hilversum zijn 
er nog enkele private ruimtes te zien, maar bij Heerlen 
zijn deze al niet meer in het stadhuis te zien. De twee 
recentste stadhuizen doen het lijken alsof het gebouw 
na binnenkomst uit één openbare ruimte bestaat waar-
aan nog enkele semi-openbare ruimtes aan grenzen. 

De domeinen van de stadhuizen zijn in de loop van de 
tijd steeds meer openbaar geworden. De private ruim-
te zijn zelfs helemaal uit de plattegronden verdwenen. 
De burgers worden zo ook meer betrokken gemaakt 
bij het functioneren van een stadhuis.

3 Analyse Stadhuizen
 Domeinen

Domeinen - Gouda 1:1.000

Domeinen - Heerlen 1:1.000

Legenda:

Prive ruimte

Semi-openbare ruimte
Semi-private ruimte

Openbare ruimte
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Domeinen - Amsterdam 1:1.000 Domeinen - Hilversum 1:1.000

Domeinen - Nieuwegein 1:1.1000Domeinen - Bronckhorst 1.:1000
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3 Analyse Stadhuizen
 Onderdelen van het stadhuis

Deze analyselaag geeft inzicht in de indeling van de 
stadhuizen, er wordt hierbij vooral gekeken naar de 
plaatsing van de bestuurlijke en representatieve ruim-
ten in een stadhuis. Bij het ontwerpen van een nieuw 
stadhuis is bestudering van deze laag een belangrijk 
aspect, omdat het inzicht toont hoe de verschillende 
ruimtes zich tot elkaar verhouden. 

De stadhuizen hebben bijna allemaal, met uitzonde-
ring van Nieuwegein, alle onderdelen gegroepeerd op 
de begane grond en/of de 1ste verdieping. Wat opvalt 
is dat in Gouda deze onderdelen achteraan in het ge-
bouw verstopt zitten, terwijl het merendeel van de 
stadhuizen deze onderdelen gegroepeerd zien staan 
rondom een publiekshal. De grootste uitzondering 
vormt echter de raadzaal in Nieuwegein, deze is op de 
3de verdieping gesitueerd zonder clustering van an-
dere belangrijke onderdelen van het stadhuis.

De belangrijkste onderdelen van een stadhuis, de be-
stuurlijke en representatieve ruimten, moeten op een 
eenvoudige manier te vinden zijn en mogen niet ver-
stopt worden voor de burgers. Dit vergroot de laag-
drempeligheid waardoor een stadhuis toegankelijker 
overkomt. Een juiste clustering van ruimtes speelt 
hierbij een cruciale rol.

Onderdelen van het stadhuis - Gouda 1:1.000

Legenda:

Bestuurskamer

Raadzaal
Publiekshal

Trouwzaal
Burgemeesterkamer
Wethouders
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Onderdelen van het stadhuis - Hilversum 1:1.000Onderdelen van het stadhuis - Amsterdam 1:1.000
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3 Analyse Stadhuizen
 Onderdelen van het stadhuis

Onderdelen van het stadhuis - Heerlen 1:1.000

Legenda:

Bestuurskamer

Raadzaal
Publiekshal

Trouwzaal
Burgemeesterkamer
Wethouders
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Onderdelen van het stadhuis - Bronckhorst 1:1.000 Onderdelen van het stadhuis - Nieuwegein 1:1.000
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De route in een stadhuis is van belang, omdat op deze 
manier het reilen en zeilen van het stadhuis op een 
duidelijke manier kan weergeven worden. In de oud-
ste stadhuizen is hier weinig uitvoering aangegeven 
omdat een stadhuis toen vooral macht wilde uitstra-
len. Transparantie en toegankelijkheid waren toen niet 
aan de orde. 

Het stadhuis in Gouda laat zien dat er maar één line-
aire route door het gebouw mogelijk is. De ruimtes 
worden onderling verbonden door de smalle gang die 
door het gebouw loopt. De hoofdroute is tevens ook 
de enige route in dit stadhuis. De route in het stad-
huis van Amsterdam is op de begane grond afgesloten 
voor de burgers en ontspringt pas op de eerste verdie-
ping, vanaf hier kan er door het gebouw gecirculeerd 
worden. Het geeft al meer bewegingsvrijheid dan het 
stadhuis van Gouda. In het stadhuis van Hilversum lo-
pen de verschillende routes allemaal door het hele ge-
bouw heen. Hier kunnen de burgers dus wel het hele 
gebouw verkennen. Ondanks dat de routes nog steeds 
gesitueerd zijn in veelal smalle gangpaden, levert dit 
ook geen volledige toegankelijkheid op. De routes in 
het stadhuis van Heerlen ontspringen na de entrees 
op de binnenpleinen. Vanaf de binnenpleinen kunnen 
dus verschillende keuzes gemaakt worden. Dit circula-
tiepatroon zet zich op de verdiepingen erboven door.  
Omdat het gebouw uit twee delen bestaat zijn er twee 
circulatiepatronen die elkaar niet ontmoeten, dit leidt 
er toe dat deze tweedeling blijft bestaan. Dit betekent 
dat algehele toegankelijkheid ook niet maximaal is. De 
opzet van het stadhuis van Bronckhorst bestaat uit een 
brede gang die de twee gebouwdelen met elkaar ver-
bindt. Aan deze brede gang zijn tevens ook de meeste 
bestuurlijke en representatieve ruimten gesitueerd. 
Omdat deze gang zo breed is opgezet ontstaat een 
grote mate van toegankelijkheid. 

3 Analyse Stadhuizen
 Routing

De spil in het stadhuis van Nieuwegein is de grote 
spiraaltrap die alle verdiepingen met elkaar verbindt. 
Deze trap dient als hoofdroute voor de burgers. Maar 
de trap is in feite alleen maar een verticale route, want 
eenmaal aangekomen op de betreffende verdieping 
word je als burger tegengehouden door de harde af-
scheidingen van het ambtelijke apparaat. 

De route in het ontwerp van een stadhuis dient wel-
overwogen gerealiseerd te worden. In de voorbeelden 
is naar voren gekomen dat als de route te smal is op-
gezet of maar één keuze tot circuleren geeft dit leidt 
tot een minder toegankelijk gebouw. De route kan een 
belangrijke rol spelen in het blootleggen van het amb-
telijke apparaat. Door de route breed op te zetten en 
deze langs alle bestuurlijke en representatieve ruimten 
te laten lopen wordt de werking van het stadhuis voor 
de burgers op een toegankelijke en transparante ma-
nier getoond. Er wordt op deze manier niets voor de 
burgers verborgen. 

Routing - Gouda

Legenda:

Trouwroute

Werknemersroute
Bezoekersroute
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Routing - Amsterdam Routing - Hilversum
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3 Analyse Stadhuizen
 Routing

Routing- Heerlen

Legenda:

Trouwroute

Werknemersroute
Bezoekersroute
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3 Analyse Stadhuizen
 Conclusie

Bij het analyseren van verschillende stadhuizen zijn de 
volgende zaken aan het licht gekomen die waardevol-
le uitgangspunten bieden bij het ontwerpen van een 
nieuw stadhuis.

Het is belangrijk dat een nieuw stadhuis een duidelijke 
hoofdentree heeft. Dit vergroot de toegankelijkheid 
en zorgt ervoor dat burgers zich welkom voelen. Deze 
toegankelijkheid wordt vergroot door de drempels 
tussen de verschillende ruimten zo veel mogelijk weg 
te nemen. Er moet voor de burgers geen gevoel be-
staan dat er iets achter gesloten deuren wordt beslo-
ten. Het gevoel van ‘achterkamertjespolitiek’ wordt op 
deze manier zoveel mogelijk weggenomen.

Op gebied van domeinen zijn de private ruimten hele-
maal uit het stadhuis verdwenen en de meeste recen-
te stadhuizen die geanalyseerd zijn bestaan voor het 
grootste deel uit publiekelijk toegankelijke ruimten. 
Hierdoor ontstaat een grotere transparantie waardoor 
de burgers meer inzicht krijgen in de werking van het 
ambtelijk apparaat.

Ook is het van belang dat de belangrijke en represen-
tatieve ruimten van het stadhuis makkelijk in het stad-
huis te vinden zijn. Dit vergroot de algemene toegan-
kelijkheid van een stadhuis. Door een duidelijke route 
op te zetten door het stadhuis wordt ervoor gezorgd 
dat burgers gemakkelijk deze verschillende onderde-
len van het stadhuis kunnen vinden. De koppeling aan 
deze route zorgt er tevens voor dat deze ruimten niet 
als ‘weggestopt’ overkomen.
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Roermond

4
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4 Roermond
 Aanleiding

De eindopdracht van het afstudeeratelier ‘Autority’ is 
het ontwerp van nieuw stadhuis. De keuze is op Roer-
mond gevallen om een tweetal redenen;

 • Politieke onrust

 • Versnippering huidig stadhuis

De laatste tijd is Roermond als gemeente veelvuldig 
in het nieuws geweest doordat een ‘vooraanstaande’ 
wethouder; Dhr. J. van Rey verdacht wordt van cor-
ruptie. Waarbij de gemoederen hoog zijn opgelopen. 
Door deze affaire leidt Roermond als gemeente veel 
gezichtsverlies en het vertrouwen in de politiek raakte 
dan ook een dieptepunt. 

De wethouder die verdacht was van corruptie heeft 
een nieuwe partij opgericht en is als grote winnaar uit 
de bus gekomen, 1 op de 3 mensen stemden op hem. 
Juist deze verassende uitkomst wil iets zeggen over 
hoe burgers reageren op de plaatselijke politiek. Zijn 
vorige partij, de VVD was jarenlang de grootste partij, 
maar is nu gezakt van 11 naar 2 zetels.

Deze affaire is goed terug te koppelen naar de pro-
bleemstelling van ‘schijntransparantie’. Volgens de 
geruchten maakte hij binnen de Roermondse raad als 
een ‘alleenheerser’ belangrijke beslissingen aangaan-
de grote bouwprojecten die, zo laat het toeval, vaak 
gegund waren aan een goede vriend van hem; Dhr 
P. van Pol die de baas is bij Van Pol Vastgoed. Andere 
raadsleden werd de mond gesnoerd en de openbare 
aanbestedingsprocedures werden door allerhande 
verschillende trucjes omzeild zodat ze uiteindelijk toch 
bij Van Pol Vastgoed terechtkwamen. Om Roermond 
uit deze politieke crisis te krijgen kan een nieuw stad-
huis dienen als een frisse start voor de stad. Waarbij 
echte transparantie naar de burgers uitstralen een pre 
is om het vertrouwen in de plaatselijke politiek weer 
terug te winnen.

Nu is deze politieke onrust nog geen reden om een 
nieuw stadhuis te gaan maken. Het oude stadhuis kent 
ook zo zijn eigen problemen.
Het oorspronkelijke stadhuis dateert uit omstreeks 
1700 en is een beschermd monument. Na annexatie 
van Maasniel in 1959 is het pand ernaast bij het stad-
huis betrokken en na annexatie van Herten 1991 was 
het stadhuis weer te klein. Achter het historische stad-
huis is toen nieuwbouw gepleegd van 4 verdiepingen 

Huidig stadhuis van Roermond [11]

VVD 11 2
CDA 5 5
PvdA 4 3
Groenlinks 2 4
Democraten Swalmen 2 3
Burger Belangen Roermond 2 0
SP 2 -
D66 1 2
Stadspartij Roermond 1 1
Partij voor de Eenheid 1 0
Liberale Volkspartij Roermond - 10

Gemeenteraadsverkiezingen, uitslagen in aantal zetels

hoog. In 2004 is er nog een hoekpand overgenomen 
en bij het stadhuis gevoegd. In 2007 is de gemeente 
Swalmen toegevoegd aan roermond. 

Tegenwoordig zijn twee onderdelen van het stadhuis, 
publieke zaken en de sociale dienst, ondergebracht in 
een nieuw kantoorcomplex een paar straten verder 
op. Dit pand had te kampen met leegstand en de ge-
meente heeft daarom een deel van dit pand in gebruik 
genomen. Er is dus geen duidelijke structuur aanwe-
zig, het is versnippert over een aantal gebouwen ver-
deeld op twee locaties.

Het oorspronkelijke stadhuis wordt tegenwoordig al-
leen nog maar voor representatieve doeleinden ge-
bruikt en hier zetelt wel nog de raadzaal. Toegang 
vanaf de markt is alleen voor politici. De publieke in-
gang van dit complex ligt nu in het recent aangekochte 
hoekpand. En voor andere zaken moeten burgers naar 
een gebouw een paar straten verder op. Om burgers 
en politici korter bij elkaar te brengen werken drie 
aparte ingangen dus niet!
Omdat de meeste panden op de markt een monument 
zijn mag er van binnen niets opnieuw herverdeeld 
worden, de ruimtelijke indeling kan dus niet gewijzigd 
worden. En omdat de nieuwbouw eigenlijk los achter 
het monument zit is er ook niet één geheel van te ma-
ken.

 Stel dat er wel gesloopt en aangebouwd mag worden 
tegen de historische monumenten aan dan is er nog 
een heel praktisch probleem. Er is gewoon te weinig 
plaats om een volledig stadhuis achter het oorspron-
kelijke stadhuis te plaatsen. Vandaar dat er recent al 
enkele onderdelen van het stadhuis verhuisd zijn naar 
een nieuwe locatie. 
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Gemeentekaart van Nederland [12]
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4 Roermond
 Algemene cijfers

Roermond is een middelgrote gemeente met 57.000 
inwoners. Hiermee is Roermond de op vier na groot-
ste gemeente van Limburg en de grootste van Midden-
Limburg. Roermond kan grof ingedeeld worden in drie 
woongebieden; 

 • Roermond (inclusief Maasniel, dit dorp is  
 door de jaren heen compleet opgegaan in de  
 grotere stad) 

 • Herten, dit dorp is na annexatie in 15 jaar  
 tijd uitgegroeid tot een volwaardig woon- 
 wijk en is na voltooiing van de wijk Oolder 
 veste volgbouwd.

 • Swalmen, sinds 2007 onderdeel van de  
 gemeente Roermond.

De Maasplassen leggen de stad beperkingen op wat 
betreft uitbreiding in het westen, en hoewel er plan-
nen bestaan voor woonwijken op het water, richt de 
stad zich momenteel op het oostelijk gebied. De stad 
aast verder al lange tijd op een grootschalig natuurge-
bied tussen Roermond en de gemeente Roerdalen. Het 
is dus niet uit te sluiten dat Roermond in de toekomst 
andere dorpen en/of gemeenten gaat annexeren.
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Roermond 

Swalmen
geannexeerd in 2007

Herten 
geannexeerd in 1991

Maasniel 
geannexeerd in 1959

Gemeente Roermond
• 57.000 inwoners 

• 71,10 km² oppevlakte 
 •   60,84 km² land
 •   10,26 km² water

Huidige gemeentegrens van Roermond [13]
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4 Roermond
 Revisited

Roermond werd 15 jaar geleden gezien als een stad 
met achterstand. Roermond heeft dit imago anno 
2014 van zich af weten te schudden. Dit komt onder-
meer doordat er in de tussentijd het ‘Outlet center’ is 
gebouwd, dit heeft gezorgd voor een impuls. Het ‘Out-
let center’ telt anno 2014 ruim 150 winkels en trekt 
ruim 4,5 miljoen bezoekers per jaar. Het behoort daar-
mee tot de grootste winkelcentra van Nederland

Op gebied van woningbouw zijn er in de afgelopen 10 
jaar veel hoogbouw projecten gerealiseerd, te denken 
valt o.a. het complex ‘Stadhouder’ met een mega-
bioscoop en casino, prestigieuze projecten als de Na-
talini-toren en andere projecten die vooral in het ho-
gere segment zijn te vinden. Ook zijn er tal van nieuwe 
woonwijken in ontwikkeling, dit zijn o.a. Oolderveste, 
Melickerveld en Roerdelta. De huidige stadscontouren 
raken volgebouwd en de stad aast al langere tijd op 
aangrenzende (natuur)-gebieden om nog meer wo-
ningbouw te kunnen realiseren.  

De aanleg van de A73 (medio 2007) langs de oostelijke 
zijde van Roermond, heeft de stad een grote impuls 
gegeven. Als eerste is langs deze weg het Retailpark 
(Media-Markt en andere XL-winkels) gerealiseerd. 
Langs de A73 zijn ook verschillende bedrijventerreinen 
verrezen. Aan de zuidzijde van de A73 heeft de Rabo-
bank een nieuw regionaal hoofdkantoor gevestigd, 
een spraakmakend gebouw dat iedereen uit Roer-
mond en omgeving herkent. De vroegere industrie-
haven Willem-Alexander (maas-en schippershaven) 
wordt nu getransformeerd naar Jazz-City, wat bestaat 
uit 330woningen, 10.000m² detailhandel en 2.000m² 
horeca.

Door al deze ontwikkelingen laat Roermond samen 
met Maastricht als enige twee grote steden in Limburg 
een bevolkingsgroei zien. Roermond heeft zich uit het 
diepe dal weten te trekken en is nu één van de meest 
aantrekkelijkste steden van Limburg. In 2009 en 2010 
heeft het de titel van beste (middelgrote) binnenstad 
gekregen. Afgelopen jaar stond de stad zelfs in de lan-
delijke top 10 van meeste aantrekkelijkste winkelste-
den. Andere Limburgse steden stonden niet in deze 
lijst. Verder heeft de stad in 2010 en 2011 de titel ge-
kregen van beste gemeente van Limburg. 

Aantal inwoners per gemeente in de periode van 1-1-2010 t/m 1-1-2014

Designer Outlet Roermond [14]

2010 2011 2012 2013 2014 %

Heerlen 89.225 89.215 89.020 88.730 88.265 - 1.2%

Maastricht 118.525 119.665 121.045 121.815 122.480 + 3.3%

Kerkrade 48.075 47.330 47.280 47.195 46.625 - 3.1%

Roermond 55.215 55.595 56.165 56.690 57.035 + 3.3%

Sittard-Geleen 95.110 94.405 94.030 93.655 93.115 - 2,1%

Venlo 100.300 99.790 100.025 100.160 100.450 + <0,1%

Weert 48.330 48.565 48.665 48.585 48.825 + 0.1%
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Oolderveste [15] Natalinitoren  (Natalini Architetti i.s.m. Schrauwen Architecten) [17]

De stadhouder (Dam & Partners Architecten) [18]Sfeeerimpressie Jazz-city (Van den Pauwert Architecten) [16]
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4 Roermond
 Omgevings analyse - Infrastructuur  

Roermond is de belangrijkste stad in Midden-Limburg 
en omstreeks 2007 is de A73 romdom Roermond aan-
gelegd. Dit zorgt voor een goede ontsluiting naar zo-
wel het Noorden richting Venlo alsmede het Zuiden 
richting Maastricht. Van West naar Oost loopt er een 
belangrijke rijksweg die in de stad dubbelbaans is. In 
de toekomst moet deze rijksweg overal dubbelbaans 
worden. Dit vergroot de toegankelijkheid richting het 
Westen naar Weert en via het Oosten naar Monchen 
Gladbach (DE). Verder beschikt Roermond over een In-
tercity treinstation.



55

N280 - Richting Weert

N280 - Richting 
Monchen Gladbach (DE)

A73 - Richting Venlo

A73 - Richting Maastricht

A73

Binnenring
NS-Station

N271

N271

1:25.000
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4 Roermond
 Omgevings analyse - Waterkaart

Relatief gezien heeft de gemeente Roermond veel wa-
teroppervlakte (14,5%) dit komt doordat de Roer bij 
Roermond uitmond in de Maas en de daarbij behoren-
de Maasplassen vallen ook binnen de gemeente gren-
zen. De Maasplassen is een recreatieve sector waar de 
gemeente nog te weinig mee doet, in de strategische 
visie die Roermond heeft wordt hier in de toekomst 
wel op ingespeeld.
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Maas

Maas

Roer

Roer

1:25.000
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4 Roermond
 Strategische Visie 2020

De Strategische Visie Roermond is bedoeld om een 
beeld te geven van de gewenste toekomst die de stad 
voor ogen heeft. Met betrekking tot dit onderzoek 
komen de volgende aspecten aan bod. Roermond wil 
een betere benutting van de ligging aan de Maas. Toe-
risten en bezoekers blijven nu nog te kort en de po-
tentie om van de Maasoevers een prachtige woon-en 
verblijfsomgeving te maken wordt nauwelijks benut. 
De gemeente investeert daarom in de Maasoevers. 
Hierbij wordt gedacht aan vernieuwende woonmilieus 
met een kwalitatief hoogwaardige architectuur.

Voor de economische basis is ook de bereikbaarheid 
van Roermond van groot belang. Deze is de afgelo-
pen jaren al sterk verbeterd; zowel Noord-Zuid (A73) 
als naar het Oosten (N280). Maar de verbinding met 
de A2 naar het Westen laat nog te wensen over. Roer-
mond wil samen met de regio en provincie een vier-
baans autoweg realiseren richting de A2.

Wat ook in de Visie naar voren kwam is dat het gezicht 
van de stad zich meer naar het water moet keren. Ver-
der wil de gemeente de entrees van de stad en ver-
fraaien, dit als kwaliteitsimpuls voor de verblijfsgebie-
den. De Noordelijke en Zuidelijke entrees van de stad 
worden al duidelijk gemarkeerd. Vanaf het Noorden is 
dit het Retailpark en vanaf het Zuiden geldt het nieu-
we Rabobank gebouw duidelijk als stadsentree.

De bovengenoemde aspecten hebben ertoe geleid dat 
de plaatsing van het nieuwe stadhuis het beste past op 
het Arlo-terrein. Het terrein ligt in het Noordwesten 
van de stad en dit combineert de ligging aan de Maas 
samen met de ontsluiting naar de A2. Het stadhuis kan 
hierbij als spil dienen en als de Westelijke entree van 
de stad.

Noordelijke stadsentree - Retailpark (NIO architecten) [19]

Zuidelijke stadsentree - Rabobank (Engelman architecten) [20]
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5 Arlo
 Locatie analyse - Algemeen

Het Arlo-terrein zelf kan het beste gezien wor-
den als een klein schiereiland ten Noordoosten 
van het centrum van Roermond. Het terrein be-
staat grofweg uit twee onderdelen, de Arlo-flat 
en de ‘stadsweide’. Het Arlo-terrein ligt net bui-
ten de historische stadsmuren van Roermond.  
Vroeger werd de punt van dit schiereiland gebruikt 
voor bulkoverslag. De Maas loopt namelijk na het Arlo-
terrein over in een haven. Deze Haven is na de WOII 
aangelegd in het kader van wederopbouw. Deze indus-
triehaven heeft zijn functie tegenwoordig verloren en 
de bedrijven worden stuk voor stuk opgekocht door de 
gemeente. De haven wordt in de toekomst getransfor-
meerd naar Jazz-city.  

Arlo-terrein gezien vanaf de Maasbrug

Arlo-flat overheerst het Arlo-terrein



631:2.000 (huidige situatie)
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5 Arlo
 Locatie analyse - Infrastructuur

Het Arlo-terrein ligt in het Noordoosten van de ge-
meente Roermond en is direct verbonden met de 
N280 en de binnenring van Roermond. Vanuit de N280 
in Westelijke richting is dit het eerste stukje Roermond 
wat je binnenrijdt. Verder is dit gebied ook goed be-
reikbaar met het openbaar vervoer. Er stoppen veel 
buslijnen langs deze locatie en het centraal station 
bevindt zich op 1km afstand. Voetgangers en fietsers 
kunnen via een brede voetgangerstunnel veilig onder 
de N280 lopen.
Parkeervoorzieningen zijn er in overvloed. Op 100m af-
stand ligt een parkeerplaats voor 120 auto’s, op 200m 
van de locatie ligt een parkeergarage voor 400 auto’s 
en de parkeerplaats die ten westen van het Designer 
Outlet center ligt herbergt 500 parkeerplaatsen.

Maasbrug (N280) gezien vanaf de Kathedraal [21]

Fietsers-en voetgangerstunnel onder de N280



651:2.000 Infrastructuur

N280 - Richting Weert

Binnenring

N280 - Richting 
Monchen Gladbach (DE)



66

5 Arlo
 Locatie analyse - Groenstructuur

Het terrein bestaat zoals eerder uitgelegd uit twee 
onderdelen, de Arlo-flat zelf en de ‘stadsweide’. Deze 
‘stadsweide’ zorgt voor een soepele overgang tussen 
de Maas en het Centrum van de stad. Met het plaatsen 
van het stadhuis op deze locatie vormt dit een promi-
nente toegangspoort vanuit het Westen naar de stad. 
Aan de andere kant van de Maas zijn de graslanden 
aangesteld als overstroomgebieden wanneer de Maas 
uit zijn oevers treedt. 

Wandelpaden op het Arlo-terrein

Stadsweide Arlo-terrein



671:2.000 Groenkaart
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5 Arlo
 Locatie analyse - Functiekaart

Op de locatie waar het nieuwe stadhuis gerealiseerd 
gaat worden bevindt zich op tientallen meters afstand 
de Arlo-flat, op 200m afstand ligt een divers entertain-
ment center met o.a. een megabioscoop en een ca-
sino. 300m van het Arlo-terrein bevindt zich het Desig-
ner Outler center, één van de bekendste trekpleisters 
van heel Limburg. In de toekomst wordt er gewerkt aan 
de realisatie van Jazz-city. Dit wordt een hoogwaardige 
woon-en leefomgeving op steenworp afstand van het 
toekomstige stadhuis. De Kathedraal van Roermond 
ligt aan de andere kant van de N280 en ten westen 
van de Kathedraal liggen diverse kantoorpanden. Het 
voormalige stadhuis ligt op 3min. afstand lopen.

Legenda:

Industrie / tankstation

Recreatie
Kerken

Kantoren
Winkels
Woningen

Kathedraal van Roermond

Kantorenpanden grenzend aan de N280
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5 Arlo
 Locatie analyse - Nolli kaart

Omdat het gebied net buiten de rand van het histo-
rische centrum van Roermond ligt is de dichte be-
bouwing alleen in het Zuidoosten van de kaart te 
zien. Door de aanleg van de N280 bleef er een stuk 
land over tussen deze weg en het centrum, hier zijn 
tegenwoordig een aaneensluiting van kantoren gere-
aliseerd. Omdat het gebied vroeger grensde aan een 
industriehaven zijn er nog grote kavels te zien in het 
Noordoosten van de kaart. Op de plaats waar nu het 
Outlet center staat was vroeger een militaire kazerne 
gevestigd. Het voorterrein van deze kazerne is nu ge-
transformeerd tot entertainmentcluster. Door al deze 
ontwikkelingen en transformaties in het heden en ver-
leden, zijn er diverse bebouwingspatronen in dit ge-
bied terug te vinden. 



711:2.000 Nolli kaart
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5 Arlo
 Locatie analyse - Terrein

Inventarisatie foto’s van het Arlo-terrein. Waarbij het 
graslandschap van de ‘stadsweide’ in overvloed aan-
wezig is.

Stadsweide

Privé-groen Arlo-flat
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Kades op het Arlo-terrein Carpoolterrein op het Arlo-terrein

Arlo-terrein gezien vanaf Looskade Arlo-flat gezien vanaf kruispunt N280 - Binnenring
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5 Arlo
 Stedenbouwkundige analyse

De vormgeving van het stadhuis van Roermond moet 
passen in zijn omgeving. Daarom is het Arlo-gebied ge-
analyseerd zodat het gebouw niet contextloos in zijn 
omgeving komt te staan. Na bestudering van de ste-
denbouwkundige context zijn er een aantal standpun-
ten uitgekomen die toegepast kunnen worden op het 
nieuwe ontwerp van het stadhuis.
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Het eerste wat mensen opvalt wanneer ze vanaf de 
Maasbrug naar Roermond rijden is de Arlo-flat. Het 
is dus onlosmakelijk dat er ‘samengewerkt’ moet 
worden met dit gebouw. Omdat de Arlo-flat de ach-
tergrond vormt van het nieuw te ontwerpen stadhuis 
moet hier op ingespeeld worden. 
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5 Arlo
 Stedenbouwkundige analyse

In de maquette is duidelijk te zien dat de kathedraal 
het hoogste punt van de stad vormt, deze is 85m hoog. 
Verder zijn er rondom het terrein nog enkele gebou-
wen +/- 45m hoog en aan de andere kant van de lo-
catie grenst de Maas. Om in te spelen op deze ‘hoog-
laag’ verbinding, loopt het stadhuis ook vanaf de Maas 
naar de kathedraal van laag naar hoog en sluit zo het 
stedelijk weefsel af.
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1

2

Deze stedenbouwkundige maquette laat duidelijk zien 
dat er twee zichtlijnen op deze locatie belangrijk wa-
ren. De eerste zichtlijn is het zicht vanaf de Maasbrug 
naar de stad toe, dit vormt de oostelijke entree van 
Roermond. De tweede zichtlijn is erop gericht dat de 
entree van het stadhuis in de richting naar het cen-
trum van de stad wijst.
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5 Arlo
 Stedenbouwkundige analyse

Uit de stedenbouwkundige analyse zijn een paar speci-
fieke punten uitgerold die geleid hebben tot dit basis-
model. Dit model vormt het startpunt voor het nieuwe 
ontwerp van het stadhuis van Roermond.
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6 Concept
 Uitgangspunten

De aanleiding van dit onderzoek is te wijten aan 
‘schijntransparantie’ alsmede ‘achterkamertjespoli-
tiek’. Doordat ambtenaren zich vaak onttrekken aan de 
transparantie van het stadhuis en zich diep in het ge-
bouw ‘verstoppen’, komen ze onaantastbaar over. Om 
hier verandering in aan te brengen wil ik deze rollen 
juist omdraaien, namelijk door de bestaande hiërar-
chie om te draaien. Dit houdt in dat de meest belang-
rijke functies in het stadhuis vooraan in het gebouw 
gesitueerd moeten worden. De kamers van de burge-
meester en wethouders zijn na de publiekshal als één 
van de eerste ruimtes zichtbaar voor de burgers, en 
niet zoals vroeger dat ze op de bovenste verdieping 
verstopt zaten. De omgedraaide hiërarchie laat zich als 
beste presenteren langs een route die zichtbaar maakt 
hoe de functies in het gebouw gesitueerd zijn. 

Om in te spelen op de aanleiding heb ik gezocht naar 
theorieën die aansluiten op deze probleemstelling. 
De theorie die hier goed op aansluit is die van de ‘ge-
notypen’. Door een juiste keuze van genotypen is er 
op voorhand vast te stellen welke groep mensen de 
ruimtes samen passeren en welke groepen mensen el-
kaars paden doorkruisen. Door te kiezen voor het line-
aire genotype kan het ambtelijk systeem bloot gelegd 
worden en is de publieke hoofdroute voor een deel 
te combineren met de werknemersroute (het ring ge-
notype). Zo wordt aan de burgers de toegankelijkheid 
van het stadhuis getoond. De publieke hoofdroute van 
het gebouw kan zo langs alle belangrijke en represen-
tatieve ruimten geleid worden en geeft hierbij inzicht 
in de werking van het stadhuis. In het stadhuis bevindt 
zich voor een groot deel ook de back-office, dit zijn re-
guliere werkplekken en voor het publiek niet interes-
sant. De hoofdroute voor het publiek hoeft hier dus 
niet doorheen te lopen. Op deze manier worden de 
verschillende stromen mensen gescheiden gehouden. 
Door de samenstelling van genotypen is van te voren 
te bepalen hoe een stadhuis zo toegankelijk en trans-
parant mogelijk gemaakt kan worden. 

Om bij het thema van omgedraaide hiërarchie te 
blijven worden niet alleen de belangrijkste ruimten 
vooraan in het gebouw opgenomen, dit komt ook in 
de verdiepingen tot uiting. De kamers van de burge-
meester en wethouders worden op de 1ste verdieping 
gesitueerd en naar mate van belangrijkheid worden 
de overige representatieve ruimten steeds één verdie-
ping hoger geplaatst. Hierdoor is het principe van om-
gedraaide hiërarchie nog beter te ervaren. 
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Bestaande hiërarchie omdraaien

Burgemeester

Burgers

Wethouders

Ambtenaren

Ambtenaren

Wethouders

Burgers

[22]

Burgemeester

[23]
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6 Concept
 ‘De Parelketting’

Het concept voor het nieuwe stadhuis van Roermond 
berust op eerder genoemde combinatie van genoty-
pen waardoor een bepaalde routing ontstaan is. De 
hoofdroute rijgt als het ware de belangrijkste onderde-
len van het stadhuis aan elkaar. Daarom is het concept 
van dit project omgedoopt tot ‘de Parelketting’. 

De hoofdroute neemt de burgers mee door het hele 
stadhuis. Aan deze route grenzen vervolgens alle be-
langrijke en representatieve ruimten die kenmerkend 
zijn voor een stadhuis. Deze ruimten zijn in dit concept 
de zogenaamde parels. De volgorde van de route is 
zo samengesteld dat zij langs de meest belangrijkste 
vertrekken voert. Nadat de burgers in de publiekshal 
zijn aangekomen leidt de route langs de kamers van de 
burgemeester en wethouders. Dit zijn de belangrijkste 
ruimten van het stadhuis. Door de burger een inkijk te 
geven in deze ruimten wordt de schijn van ‘achterka-
mertjespolitiek’ weggenomen. 

In de hiërarchie van de gemeentelijk organisatie is ver-
volgens de raadzaal van belang. Door de hoofdroute te 
volgen komt men uit op de 2de verdieping waar deze 
zaal gesitueerd is. Daarna wordt de route door het 
restaurant geleid en wordt vervolgens beëindigd in de 
trouwzaal, die een ceremoniële functie heeft en zich 
op de bovenste verdieping van het stadhuis bevindt.  

Door een heldere opzet van deze routing moeten de 
burgers het gevoel krijgen dat er op een transparante 
manier politiek bedreven wordt.
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Concept doorsnede

Concept maquette

Publiekshal
Burgemeester en wethouders
Raadzaal

Restaurant
Trouwzaal

Hoofdroute Stadhuis Roermond in schematische doorsnede

Hoofdroute Stadhuis Roermond in draadmodel weergegeven Parelketting [24]
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6 Concept
 Persoonlijke visie

Om een persoonlijke draai aan mijn ontwerp van het 
stadhuis te geven zijn er een aantal ontwerpaspecten 
in verworven die kenmerkend zijn voor mijn ontwer-
pen. 

Het eerste ontwerpaspect dat ik vaak in mijn ontwer-
pen gebruik zijn overhellende bouwdelen of overstek-
ken. Het zogenaamde spelen met zwaartekracht geeft 
het gebouw een krachtiger voorkomen. Verder zie 
ik dit aspect als een versmelting van architectuur en 
bouwtechniek. Door de overhellende delen moeten er 
in de constructie van het gebouw nieuwe technieken 
worden toegepast om het gebouw overeind te hou-
den. Dit maakt het gebouw als verschijningsvorm voor 
mensen ook spannender omdat ze zich zullen afvragen 
hoe dit gebouw overeind blijft staan. Hierdoor zal het 
gebouw de mensen langer heugen. 

Een andere interesse in het vakgebied waar ik altijd 
extra tijd aan besteed is het zo slank mogelijk willen 
detailleren van het gebouw. Nu spreekt het voor zich 
dat iedere architect het gebouw zo slank mogelijk wil 
detailleren. Toch probeer ik hier altijd een stapje ver-
der in te gaan. Vaak komt dit tot uiting in het wegwer-
ken van kozijndetails zoals kozijnloze details, toepas-
sen van spiderglas en in dit project de vliesgevel door 
te trekken tot aan de daktrim zodat het lijkt alsof de 
dakvloer er tussenin zweeft. Een gebouw staat of valt 
dan ook met de detaillering ervan. 

Het toepassen van geometrische vormen is ook iets 
wat ik vaak verwerk in mijn ontwerpen. Het spelen 
met deze geometrie levert een dynamisch beeld op. 
Omdat het stadhuis als toegangspoort vanuit het wes-
ten gezien dient te worden is de geometrischE vorm-
geving hier ook op zijn plaats, hetgeen een dynamisch 
beeld van het gebouw oplevert. De geometrische vor-
men geeft het gebouw ook een bepaalde expressie 
mee. Geometrische vormgeving wordt niet alleen in 
architectuur toegepast, in de auto-industrie wordt dit 
ontwerpaspect ook ingezet om auto’s een bepaalde 
expressie mee te geven. De vergelijking met de auto-
industrie vind ik een interessant thema, al is de koppe-
ling vaak moeilijk te leggen.

The Eye - Amsterdam (Delugan Meissl Associated Architects) [25]

Schoorstenenhuis - Bosschenhoofd (Onix) [26]

Lamborghini Aventador [27]
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7 Ontwerp
 PvE

Roermond is een gemeente met 57.000 inwoners. Het 
aantal benodigde vierkante meters dient hiermee in 
overeenstemming te komen. Na verschillende referen-
tieprojecten te hebben geanalyseerd heeft dit geleid 
tot de volgende stelregel; per 10.000 inwoners is er 
2.000m² stadhuis nodig. Bij 57.000 inwoners komt dit 
neer op +/- 10.750m² (excl. parkeren). De volgende ta-
bel geeft een volledig overzicht van het PvE voor het 
nieuwe stadhuis van Roermond.
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Organogram Gemeente Roermond [28]
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Primaire ruimten:
Raadzaal 1 280 280
B&W kamer 1 50 50
Griffie (incl. raadadviseurs en personeel) 1 70 70
Raadstukkenkamer 1 20 20

Burgemeesterkamer 1 25 20
Wethouderkamer 6 20 120

Trouwruimte (incl. bar) 1 200 200
Partnerregistratiekamer 1 20 20

Totaal m²: 780

Secretariaat
afdelingshoofd 1 15 15
reguliere werkplekken 6 9 54

Totaal m²: 69

Afdeling: Strategie & bestuur
afdelingshoofd 1 15 15
reguliere werkplekken 4 9 36

Totaal m²: 51

Sector: Burgers en Samenleving
Afdeling: Publiekszaken
afdelingshoofd 1 15 15
reguliere werkplekken 16 9 144

Afdeling: Sociale zaken
afdelingshoofd 1 15 15
reguliere werkplekken 16 9 144

Afdeling: Welzijn
afdelingshoofd 1 15 15
reguliere werkplekken 16 9 144

Afdeling: Gemeentearchief
afdelingshoofd 1 15 15
reguliere werkplekken 16 9 144

Afdeling: Sport en Beweging
afdelingshoofd 1 15 15
reguliere werkplekken 16 9 144

Adeling: Stedelijk Museum
afdelingshoofd 1 15 15
reguliere werkplekken 16 9 144

Totaal m²: 954

7 Ontwerp
 PvE

Ruimte:     Aantal: M²:   Totaal FNO: Ruimte:     Aantal: M²:   Totaal FNO:

Sector: Bedrijfsmiddelen en Organisatie
Afdeling: Financien
afdelingshoofd 1 15 15
reguliere werkplekken 16 9 144

Afdeling: Personeel, Organisatie & Informatie
afdelingshoofd 1 15 15
reguliere werkplekken 16 9 144

Afdeling: Juridische zaken & Eigendommen
afdelingshoofd 1 15 15
reguliere werkplekken 16 9 144

Afdeling: Facilitaire Zaken
afdelingshoofd 1 15 15
reguliere werkplekken 16 9 144

Totaal m²: 636

Sector: Ruimte
Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling
afdelingshoofd 1 15 15
reguliere werkplekken 16 9 144

Afdeling: Plannen & Projecten
afdelingshoofd 1 15 15
reguliere werkplekken 16 9 144

Afdeling: Voorbereiding & Realisatie
afdelingshoofd 1 15 15
reguliere werkplekken 16 9 144

Afdeling: Bouwtoezicht
afdelingshoofd 1 15 15
reguliere werkplekken 16 9 144

Afdeling: Beheer Openbare Ruimte
afdelingshoofd 1 15 15
reguliere werkplekken 16 9 144

Afdeling: Stadstoezicht
afdelingshoofd 1 15 15
reguliere werkplekken 16 9 144

Totaal m²: 954
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Begane grond:
Hoofdentree 1 30 30
Receptiebalie 1 15 15
Centraal informatie punt 1 25 25
Concierge loge (2 zitplekken) 1 40 40
Postkamer (naast concierge) 1 30 30
Publieksplein/foyer 1 300 300
Dienstverlenende balies 8 8 64
Kluisruimte 1 10 10
Archiefruimte 1 80 80
Spreekkamers 4 10 40
Werkplekken (publiekszaken) 8 9 72

Totaal m²: 706

Per verdieping:
Koffiecorner 15 12 180
Sanitaire voorzieningen 8 30 240
Garderobe/lockers 15 8 120

Totaal m²: 540

Vergaderruimten:
Vergaderruimten (6 personen) 10 15 150
Vergaderruimten (8-10 personen) 6 20 120
Vergaderruimten (12-20 personen) 3 40 120
Vergaderzaal (40 personen) 1 120 120

Totaal m²: 510

Overig:
Restaurant (incl. keuken en uitgifte) 1 350 350
Printruimte 3 20 60
Reproruimte 1 40 40
EHBO-ruimte / Kolfruimte 1 20 20
Serverruimte ICT 1 120 120
Archief 1 200 200
Bibliotheek 1 150 150

Totaal m²: 940

Ruimte:     Aantal: M²:   Totaal FNO: Ruimte:     Aantal: M²:   Totaal FNO:

Opslag:

Schoonmaakmagazijn 1 50 50

Kantoormagazijn 1 80 80

Conciergemagazijn 1 40 40

Bedrijfsmagazijn 1 100 100

Automatencatering magazijn 1 50 50

Techniekruimte 1 150 150

Expeditieruimte 1 0 0

Containerruimte (papier, gft-en vuilafval) 1 120 120

Totaal m²: 590

Totaal functioneel oppervlak (excl. parkeren) 6.730

Rekenfactor fno-bvo 60% 4.038

Totaal bruto vloer oppervlak (excl. parkeren) Totaal m²: 10.768

Parkeren:

Fietsenstalling (buiten) 1 -

Fietsenstalling (kelder) 50 1,5 75

Omkleedruimten (tbv fietsers) 1 30 30

Motorstalling 20 2,5 50

Parkeerplekken kelder 120 15 1.800

Toeritten en circulatieruimte 120 10 1.200

Totaal m²: 3.155

 Totaal (all-in) Totaal m²: 13.823
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7 Ontwerp
 Ontwerpproces

Na het vaststellen van de basisvorm voor het nieuwe 
stadhuis van Roermond is als eerste het kubusachtige 
volume aangepakt en zijn de verschillende vlakke da-
ken met elkaar verbonden door er schuine daken tus-
sen te voegen. Verder is het hoogste gedeelte van het 
gebouw naar voren geheld. In deze stap is al beter te 
zien hoe de route straks in het gebouw gaat lopen.

Omdat het gebouw nog steeds statig uitziet is het ge-
bouw nu vaker geknikt wat het vloeiender laat uitzien. 
De route kan zo meer door het gebouw kronkelen. 

Het concept rust voor het grootste deel op de routing 
die door het gebouw loopt. Daarom is het atrium in 
het midden van het gebouw overbodig geworden. Nu 
is er duidelijker te zien waar de route begint en eindigt 
in het gebouw. Het atrium is hierbij vervangen door 
een loopburg

Het atrium is in eerste instantie vervangen door een 
loopbrug om de twee uiteindes van het gebouw met 
elkaar te verbinden. Maar omdat het gebouw verder 
een sculpturale en monotone eenheid vormt valt de 
loopbrug uit de toon. 

In de ontwerpstap erna is de loopbrug opgeheven en 
de twee uiteindes zijn nu met elkaar verbonden. Deze 
verbinding heeft nog verschillende transformaties on-
dergaan en de twee gebouwendelen schuren nu als 
het waren langs elkaar.

In het ontwerpproces is voornamelijk met schuimma-
quettes te gewerkt om een geschikte sculpturale vorm 
te vinden. Het laatste model in dit onderzoek dient als 
startpunt voor het maken van de plattegronden en ge-
vels.

Basismodel

Maquette 1

Maquette 2
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Maquette 6Maquette 3

Maquette 7Maquette 4

Maquette 8Maquette 5
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7 Ontwerp
 Situatie

De oude situatie van het Arlo-terrein was niets meer 
dan een grote grasweide met verder alleen een grote 
galerijflat erop. De nieuwe situatie sluit aan met de 
binnenkant van het concept. De route kronkelt op een 
geometrische wijze een weg door het gebouw. Dit idee 
wordt voor de burgers die het stadhuis willen bezoe-
ken buiten al aantoonbaar gemaakt doordat de weg 
naar het stadhuis ook deze geometrische knikken be-
vat. 

Omdat het terrein mooi aan de Maas ligt en verder 
als ‘stadsweide’ erkent wordt, zijn er aan de weg die 
naar het stadhuis loopt maar 30 parkeerplaatsen ge-
maakt om het groene landschap zoveel mogelijk te 
behouden. De route naar het stadhuis wordt verder 
aangeplant met een bomenlaan, hetgeen de weg in 
de groene omgeving iets camoufleert en aan de an-
dere kant schaduw biedt aan voetgangers in de zomer. 
De overige 120 parkeerplaatsen zijn in een parkeer-
kelder ondergebracht. Vanuit de parkeergarage is het 
stadhuis via een lift of trap te bereiken, dit op enkele 
meters naast de hoofdentree. Rechts naast de hoofd-
entree is ruimte gereserveerd voor een fietsenstalling.

Oude situatie



97

Nieuwe situatie
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7 Ontwerp
 Vlekkenplan (genotype schema)

Het schema op de bladzijde hiernaast geeft weer hoe 
de theorie van de genotypen zijn toegepast in de plat-
tegronden. De hoofdroute van het stadhuis laat zich 
in grote lijnen vertalen in het lineaire model. Deze 
route voert langs alle belangrijke en representatieve 
ruimten die in een stadhuis zitten. Alleen wordt de 
hiërarchische volgorde nu omgedraaid en zijn de be-
langrijkste ruimten vooraan in de route geplaatst. 
De lineaire route toont per verdieping één van deze 
ruimten die deel uitmaken van deze hiërarchische lad-
der en zet zich dan een verdieping hoger weer voort.  

Om vanaf de hoofdentree naar een bepaalde verdie-
ping te komen hoeft niet perse de hoofdroute gevolgd 
te worden. Er zijn op verschillende andere plekken in 
het gebouw trappenhuizen geplaatst, zodat de circu-
latie voor de ambtenaren zo kort mogelijk gehouden 
wordt. Het stadhuis combineert in feite dus het line-
aire model (de hoofdroute) met het ring model (korte 
circulatie). 
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Entree

Genotype schema stadhuis Roermond
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Kelder:
De kelder loopt niet onder het hele gebouw door maar 
is alleen gesitueerd onder de toren van het stadhuis. 
De verschillende magazijnen zijn hier ondergebracht 
samen met de technische ruimte. De ruimte waar 
de afvalcontainers staan is ook van buiten uit te be-
reiken. Er is een weg langs het gebouw aangelegd die 
naar beneden loopt en uitkomt bij de containerruimte. 
De poort die vrachtwagens toegang tot de container-
ruimte verleent is in de kelder gesitueerd want deze 
gevelopening zou op de begane grond het algehele ge-
velbeeld verstoren. 

7 Ontwerp
 Plattegronden
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Begane grond:
Nadat er door de hoofdentree en het tochtportaal is 
gelopen komen de burgers in de publiekshal uit. Hier 
bevindt zich de algemene receptiebalie en de loketten 
waar burgers hun nieuwe paspoort of rijbewijs kun-
nen ophalen. De publiekshal is tevens ingericht als 
wachtruimte voor de spreekkamers die op de eerste 
verdieping geplaatst zijn. Verder grenst de kamer van 
de beveiliging aan de publiekshal. 

In de publiekshal komen de twee uiteindes van het 
gebouw bij elkaar, de buitengevel van het torendeel 
loopt daardoor voor een gedeelte door in het interi-
eur. Dit geeft de suggestie dat de twee gebouwdelen 
langs elkaar schuren. Daar waar de gevel niet in het ge-
bouw doorloopt is een open doorgang gecreëerd om 
na de hoofdentree zonder omlopen de kantoortoren 
in te lopen. Op de eerste verdieping laat deze opening 
zich als beste aftekenen als een balkon. Op de begane 
grond bevindt zich verder de ruimte van de conciërge/
beveiliging, de postkamer en enkele publieke toiletten. 

De publiekshal is de eerste parel in de route, want 
de publiekshal behoort tot één van de kenmerkende 
ruimten van een stadhuis. De hoofdroute die vervol-
gens door het gebouw loopt is breed opgezet en wordt 
geaccentueerd door plafondeilanden die onderling 
verbonden zijn door doorlopende stroken verlaagd 
plafond in de vorm van een ‘parelketting’. Deze aan 
het plafond hangende ‘parelketting’ begint bij het 
betreden van de hoofdentree en daar waar de route 
uitkomt bij een belangrijke of representatieve ruimte 
ontspringt de ‘parelketting’ in een groot plafondeiland 
(een parel). Dit geeft de burgers een suggestie dat ze 
in één van de voor een stadhuis typerende ruimte zijn 
aangekomen. De hoofdroute loopt na de publiekshal 
via de brede trap die centraal in de ruimte staat door 
naar de 1ste verdieping. 

De rest van de ruimten die op de begane grond zijn 
gesitueerd en niet aan de publiekshal grenzen zijn al-
lemaal onderdeel van de back-office. Deze ruimten zijn 
niet interessant voor de burgers en daarom loopt de 
route hier niet langs. Hier zijn verschillende werkplek-
ken gecreëerd van kantoortuinen tot individuele stilte-
werkplekken. De afdelingshoofden hebben een apart 
kantoor en verder zijn er op verschillende plekken ver-
gaderruimtes, pantry’s, stijgpunten en toilettgroepen 
geplaatst. 
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1ste verdieping:
Na het betreden van de trap ontspringt de ‘parelket-
ting’ in de volgende parel. Op deze verdieping zijn 
de ruimten van de burgemeester en wethouders ge-
plaatst. In het hiërarchische model staan deze ruim-
ten vooraan. Deze ruimten zijn één verdieping hoger 
geplaatst dan de publiekshal omdat de burgemeester 
en wethouders toch in een bepaalde mate van discre-
tie moeten kunnen werken. Directe plaatsing van deze 
ruimten aan de publiekshal zou dit teniet doen.

De route loopt vervolgens door langs de publiek toe-
gankelijke pc-corner en de pantry waar burgers gratis 
koffie kunnen halen en op internet kunnen surfen. Van-
af deze plek kan er goed de ruim opgezette publiekshal 
ingekeken worden en vice versa. Deze plek vormt een 
verlenging van de publiekshal. De route loopt na deze 
plekken door naar de volgende verdieping. 

De spreekkamers zijn in het torengedeelte van het ge-
bouw ondergebracht. Omdat de publiekshal twee ver-
diepingen hoog is staat alles evengoed in verbinding 
met elkaar, en zijn daarom ook makkelijk te bereiken. 
De overige ruimten zijn bedoeld als werkplekken voor 
de ambtenaren die hier werken en net zoals op de be-
gane grond zijn deze niet interessant voor de hoofd-
route.

7 Ontwerp
 Plattegronden
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2de verdieping:
Nadat de trap naar de 2de verdieping is afgelopen 
wordt er uitgekomen in een breed opgezet foyer voor 
de raadzaal. Deze ruimte maakt deel uit van de hoofd-
route en de ‘parelketting’ ontsprint hier ook in een 
groot plafondeiland. Deze ruimte staat in verbinding 
met de raadzaal en kan gezien worden als een soort 
voorruimte van de raadzaal. Doordat de wanden waar 
de entreedeuren van de raadzaal inzitten van glas zijn 
is er altijd een inkijk mogelijk. De indeling van de raad-
zaal bestaat uit twee maanvormige cirkels die de zetels 
van de burgemeester en wethouders omsluiten. Vanaf 
de entree van deze ruimte is er direct oogcontact met 
burgemeester en wethouders te maken. 

De raadzaal is na de ruimten van de burgemeester en 
wethouders de belangrijkste ruimte van het stadhuis, 
gezien het hiërarchische model, en is daarom één ver-
dieping hoger gesitueerd. De ‘parelketting’ loopt na 
het foyer door in de richting van de raadzaal en ont-
springt hier ook in een groot plafondeiland. De route 
loopt vervolgens via de volgende trap door naar de 
3de verdieping. De overige ruimten maken allemaal 
deel uit van de back-office. 
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3de verdieping:
Op de 3de verdieping is er geen kenmerkende ruimte 
voor een stadhuis te vinden. De route zal hier als ‘pa-
relketting’ niet ontspringen. Wel kan er meteen links 
na de trap de publieke tribune opgegaan worden. Hier 
hebben de burgers een overzicht op de raadzaal die 
één verdieping lager ligt en kunnen van bovenaf de zit-
tingen meemaken. Afgezien van de doorlopende route 
is de rest van de verdieping ingericht als back-office. 

7 Ontwerp
 Plattegronden
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4de verdieping:
De 4de verdieping is geheel ingericht als restaurant 
en is de volgende parel in de route, de ‘parelketting’ 
ontspringt hier in een groot plafondeiland dat het hele 
plafond van het restaurant beslaat. De hoofdroute 
loopt dwars door het restaurant en vervolgt zijn weg 
naar boven via het grote trappenhuis in de voorkant 
van het torengedeelte. 
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5de (6de ,7de + 8ste) verdieping:
Deze verdiepingen bestaan geheel uit een zelfvoorzie-
nend kantoorgedeelte met werkplekken, een verga-
derruimte, een vast afdelingshoofd, toiletten en een 
pantry. Omdat op deze verdiepingen geen belangrijke 
of representatieve ruimten van het stadhuis voorko-
men cirkelt de ‘parelketting’ via een aantal trappen en 
overlopen door naar de bovenste verdieping.

7 Ontwerp
 Plattegronden
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9de verdieping:
Aangekomen op de laatste verdieping is de laatste 
parel in de hoofdroute van het stadhuis de trouwzaal. 
De ‘parelketting’ ontspringt hier voor de laatste keer 
in een groot plafondeiland en hier wordt de hoofd-
route beëindigd. De trouwzaal is een multifunctionele 
ruimte en kan ook voor andere huldigingen gebruikt 
worden. Door deze ruimte op de hoogste verdieping 
te plaatsen hebben de mensen een mooi uitzicht op 
zowel de Maas als de binnenstad van Roermond.
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Dak:
Omdat het stadhuis in een groene omgeving is gesitu-
eerd en om dit beeld zoveel mogelijk te behouden is 
er gekozen voor sedumdaken. Bij het binnenrijden van 
de stad uit westelijke richting over de Maasbrug gaan 
de groene daken mooi op in de parkachtige omgeving 
waarin het stadhuis staat. 

7 Ontwerp
 Plattegronden
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De referentieprojecten die gebruikt zijn bij het ontwer-
pen van het nieuwe stadhuis van Roermond doen een 
uitspraak over het gevelbeeld. Het gebouw Kempkens-
berg van UNSudio in Groningen kenmerkt zich door 
de uitstekende aluminium ‘vinnen’ die rondom iedere 
verdieping gevormd zijn. Deze uitstekende vinnen zul-
len ook een inpassing krijgen in het stadhuis van Roer-
mond. Het andere referentieproject van UNStudio is 
UNStudio Tower in Amsterdam. Dit gebouw kenmerkt 
zich doordat de gevelbekleding boven de entrees van 
het gebouw bij elkaar geknepen wordt en op die plek 
in een luifel overgaat. De gevelbekleding rondom het 
stadhuis van Roermond wordt op verschillende strate-
gische plaatsen bij elkaar geknepen. 

Het andere referentieproject staat in Herouville (FR). 
Door de dichte lattengevel rondom het gebouw ont-
staat er een eenheid in het geschifte volume van het 
gebouw. Omdat het stadhuis van Roermond een sculp-
turaal volume heeft, leidt een dichte lattengevel hier 
ook tot meer eenheid. Het aantal verdiepingen van het 
stadhuis is nu niet in één oogopslag af te lezen zoals 
wel het geval is bij de voorbeelden van UNStudio (een 
enkele gevelband per verdieping zou het sculpturale 
gebouw namelijk in ‘stukjes hakken’).

7 Ontwerp
 Gevels - referentieprojecten
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Kempkensberg (DUO gebouw) (geveldoorsnede) -  Groningen (UNStudio) [29] Kempkensberg (DUO gebouw) -  Groningen (UNStudio) [31]

UNStudio Tower - Amsterdam (UNStudio) [30] Santi-Clair Hotel - Herouville (FR) (Platform Architects) [32]
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7 Ontwerp
 Gevels

De gevels moeten een reflectie zijn van de binnenkant 
van het gebouw. Omdat het concept ‘de Parelketting’ 
is waarbij de belangrijke en representatieve ruimten 
de ‘parels’ vormen binnen het gebouw moet dit ook 
tot uiting komen in het gevelbeeld. De dunne alumini-
um gevelbanden stoppen ter plaatse van deze ruimten 
en de brede aluminium gevelbanden worden op deze 
plaatsen bij elkaar geknepen. Hierdoor is ook van de 
buitenkant te zien is waar de voor het stadhuis ken-
merkende ruimten zich bevinden. 

Het stadhuis moet verder zoveel mogelijk transpa-
rantie uitstralen, daarom bestaat de hele gevel uit 
een glazen vliesgevel systeem. Maar het heeft weinig 
toegevoegde waarde om alles als een soort ‘glazen 
huis’ toonbaar te maken. Dan verliest de transparan-
tie namelijk ook zijn kracht. Daarom is er gekozen om 
voor de glazen vliesgevel aluminium gevelbanden toe 
te passen. De plekken die wel interessant zijn om te 
laten zien (de ‘parels’) worden aantoonbaar gemaakt 
door hier de gevelbekleding te openen, zoals hierbo-
ven is beschreven. Juist het contrast tussen de dichte 
en open delen, zet de open delen extra kracht bij. De 
‘parels’ worden als het ware omlijst.

De aluminium gevelbanden hebben ook nog een func-
tioneel aspect in zich, namelijk zonwering. De dunne 
aluminium gevelbanden steken namelijk 350mm uit 
van de glazen gevel. Dit levert genoeg schaduw op om 
de glazen gevel te bedekken. Tevens reflecteert het 
zonlicht op de aluminium panelen en dit breng extra 
daglicht mee naar binnen (zie het referentieproject 
Kempkensberg).

Zuidgevel



113

Westgevel
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7 Ontwerp
 Gevels

Noordgevel
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Oostgevel
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Doorsnede A-A

Doorsnede A-A is genomen ter plaatse van de raad-
zaal en de publieke tribune. Er is in deze doorsnede te 
zien hoe de burgers van bovenaf de raadzaalvergade-
ringen kunnen bijwonen.

7 Ontwerp
 Doorsneden
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Doorsnede B-B  is genomen in het voorste deel van 
het gebouw en laat o.a. zien hoe de het lage en hoge 
deel van het gebouw met elkaar zijn verbonden. Aan 
de doorgesneden trappen in het traphuis is te zien 
dat het gebouw naar voren helt.

Doorsnede B-B
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Doorsnede C-C is genomen in de langsrichting van het 
gebouw en hier is te zien hoe de werkplekken van de 
ambtenaren in het gebouw zijn geplaatst alsmede de 
situering van het restaurant en de trouwzaal in het 
torengedeelte.

7 Ontwerp
 Doorsneden

Doorsnede C-C
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7 Ontwerp
 Constructie

De hoofdconstructie van het gebouw bestaat uit een 
staalconstructie. Hierdoor bestaat de fundering uit 
een poerenfundering die onderling verbonden wordt 
met een strokenfundering.

De grootste overspanning in het vloerveld is 15m, dit 
levert een kanaalplaatvloer op van 400mm dik. Dit 
vloertype zal overal toegepast worden. De vloeren 
worden gedragen door een stalen constructie van 
HEA-kolommen 260 en THQ-liggers (hoedliggers). De 
THQ-liggers moeten een maximale overspanning van 
12m kunnen overspannen. Hieruit volgt dat de toe-
gepaste THQ-liggers allemaal de profieldikte krijgen 
van 400*10-190*30-400*20. Bij het uiteinde van het 
gebouw worden deze liggers ook toegepast alleen 
dan met één onderflens (petliggers).

De windverbanden in het gebouw bestaan uit stalen 
kokerprofielen van 150mm dik en worden verdie-
pingshoog uitgevoerd.

De hellende toren wordt overeind gehouden door 
een stalen diagonaal grid van 2*5 verdiepingen hoog. 
De kokerprofielen die hiervoor gebruikt worden zijn 
van 300mm dik staal.
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THQ-liggers i.c.m. Kanaalplaatvloeren [33]

Diagrid systeem toegepast in de Swiss RE Tower - Londen (Norman Foster) [34]
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7 Ontwerp
 Concept details

Funderingdetail:
De fundering van het gebouw bestaat uit een poeren-
fundering die onderling verbonden wordt door een 
strokenfundering. De stalen kolommen worden d.m.v. 
stekeinden aan de fundering gekoppeld. 

De geisoleerde kanaalplaatvloer komt zo ver mogelijk 
naar buiten over de fundering heen te liggen. Vervol-
gens wordt er drukvaste isolatie aangebracht aan de 
rand van het gebouw (de cementgebonden plaat is 
verlijmd met de isolatie). Over de kanaalplaatvloeren 
wordt nog een druklaag gestort. Omdat de kanaal-
plaatvloeren niet tot aan de buitenkant van het ge-
bouw reiken dient de drukvaste isolatie die daar van 
te voren al is aangebracht tevens als bekisting voor de 
druklaag. 

Na de druklaag volgen de isolatiematten die onder 
de vloerverwarming komen te liggen. Hierop komen 
de verwarmingsnetten te liggen die vervolgens dicht 
gestort wordt. Bovenop wordt de vloer afgewerkt met 
een tegenvloer. 

De stalen vliesgevel word d.m.v. stalen hoekprofielen 
aan de betonvloer vastgemaakt. De aluminium lek-
dorpel wordt in de stalen vliesgevel vastgeklikt. 

De aluminium gevelpanelen worden aan de stalen 
vliesgevel gemonteerd doordat er op de stalen vlies-
gevel stalen hoekprofielen worden gezet. De kliklijst 
wordt ter plaatse van de hoekprofielen uitgefreesd, 
waardoor de lijst op de stalen vliesgevel vast geklikt 
kan worden. De aluminium gevelpanelen worden ten 
slotte op de hoekprofielen vastgebout.
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Funderingsdetail 1:10
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Dakdetail:
De kanaalplaatvloeren worden tussen THQ-liggers 
opgelegd. Bovenop de liggers wordt er d.m.v. stalen 
hoekprofielen een regelwerk geplaatst. Dit regelwerk 
doet dienst als bekisting voor de druklaag die over de 
kanaalplaatvloeren wordt gestort zodat de vloeren en 
liggers als één stijve plaat fungeren.

De dakbedekking bestaat uit een isolatiepakket met 
daarop een sedumdak. De EPDM dakbedekking komt 
als eerste over de isolatie te liggen, waarna de drie 
vaste onderdelen van het sedumdak volgen. 

Het regelwerk is in eerste instantie geplaatst zodat 
het mogelijk is dat de glazen vliesgevel, buiten de 
dakvloer om, doorgezet kan worden naar boven. 
Tevens zorgt dit regelwerk ervoor dat de dakrand 
waterdicht kan worden afgesloten. De dakbedekking 
onder het sedumdak loopt via het regelwerk over 
een 40mm dikke MDF plaat door en wordt afgedekt 
met een stalen klang en aluminium daktrim. Om een 
koudebrug te voorkomen is er onder de MDF plaat 
nog een geisoleerd regelwerk bevestigd.

Omdat de gevel doorloopt wordt er tegen het regel-
werk en stalen liggers aangekeken. Dit wordt afgetim-
merd en erna met spacwerk afgewerkt.

Deze detaillering is tot stand gekomen doordat de 
dakvloeren van platte daken overgaan in hellende 
daken. Als het bovenste paneel diagonaal de hellende 
daken zou volgen wordt het strikte horizontale gevel-
beeld verstoord. 

7 Ontwerp
 Concept details
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Dakdetail 1:10
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7 Ontwerp
 Route Architecturale - 3D Impressies

Stadhuis Roermond - Aerial view
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Stadhuis Roermond - Aerial view
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7 Ontwerp
 Route Architecturale -  3D impressies

Stadhuis Roermond - Maasbrug
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Stadhuis Roermond - aankomstroute
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7 Ontwerp
 Route Architecturale -  3D impressies

Stadhuis Roermond - Publiekshal
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Stadhuis Roermond - Foyer Raadzaal
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7 Ontwerp
 Route Architecturale -  3D impressies

Stadhuis Roermond - Publieke tribune
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Stadhuis Roermond - Trouwzaal





Slot

8
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8 Slot
 Conclusie

Aan de basis van het nieuwe ontwerp van het Stadhuis 
van Roermond lag de volgende onderzoeksvraag ten 
grondslag:

‘Hoe kan de ruimtelijke indeling van een stadhuis er-
voor zorgen dat het gebouw zich openbaart als een 
toegankelijk en transparant gebouw’? 

De onderzoeksvraag wordt beantwoordt aan de hand 
van de hieronder geformuleerde deelvragen:

‘Hoe kunnen Genotypes (clustering van ruimtes) bij-
dragen aan de doelstelling van dit onderzoek’?

Door een weloverwogen keuze van de genotypen te 
mkaen kan men op voorhand reeds vaststellen wie sa-
men de gemeentelijke ruimtes bewandelen. Er vindt 
een ontmoeting plaats tussen de ambtelijke en de pu-
blieke stroom van mensen. Dit verhoogt het democra-
tisch proces en ondersteunt de transparantie. 

‘Hoe kan een bepaalde routing door een gebouw er-
voor zorgen dat er op een openlijke manier politiek  
bedreven wordt’? 

Het nieuwe ontwerp van het stadhuis van Roermond 
kent een duidelijk hoofdroute waarbij de meest repre-
sentatieve ruimte duidelijk zichtbaar worden. De route 
toont inkijk in het proces van het ambtelijke apparaat. 
Ook hier weer wordt de transparantie volledig benut. 
Waarbij een eventuele achterkamertjespolitiek tot het 
verleden  behoort.

‘Welk effect heeft de indeling van een stadhuis op de 
betrokkenheid van de burger op het politieke klimaat’?

In de indeling van een stadhuis moet het hele gemeen-
telijk overheidsorgaan zichtbaar worden. De burger 
moet in principe het hele ambtelijke proces kunnen 
volgen en doorgronden. Openheid en transparantie 
verhogen de betrokkenheid van de burger in het ge-
meentelijk proces en komt de democratie ten goede. 

‘Glas en ruimtelijke indeling in harmonisch geheel’? 

Glas en ruimtelijke indeling in harmonie is een voor-
waarde voor transparantie! In het exterieur (de bui-
tengevel) wordt de democratie gereflecteerd. In het 
gevelbeeld is duidelijk zichtbaar de publiekshal, ka-
mers B+W, de raadzaal en de trouwzaal. Waarbij de 
hiërarchie verantwoord in acht wordt genomen.

Het nieuwe ontwerp van het stadhuis van Roermond 
geeft een volledig antwoord op conclusies die uit het 
onderzoek naar voren zijn gekomen.
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