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en vorm van de massa van essentieel belang om de 
herkenbaarheid te versterken. Om zich te onttrekken aan de 
stedenbouwkundige structuur zal een massa moeten worden 
gezocht welke een uitzondering is op de regel. Dit kan qua 
opstelling van de massa, maar ook door een fragmentarische 
opbouw van het volume. 

Voor het verdere ontwerp van het gebouw is het vooral 
belangrijk dat hier beslissingen worden genomen waarin 
duidelijk wordt dat er karakter aan het gebouw wordt 
toegevoegd. Het dagelijks bestuur van de stad zal zich 
moeten profileren als zijnde belangrijk bestuurlijk orgaan van 
de stad en zich zo ook uiten met architectuur. De transparantie 
neemt toe en zorgt niet voor meer herkenbaarheid terwijl dit 
wel vanuit maatschappelijk oogpunt wordt verlangt, hier zal 
een balans moeten worden gezocht. Dit zelfde is van belang 
bij symmetrie in het gebouw. De elementen die autoriteit 
en dus de herkenbaarheid van het stad- of gemeentehuis 
versterken zullen terug moeten komen in het ontwerp.  
Belangrijke elementen als de entree en raadzaal moeten 
opvallen en in grote toegankelijke ruimtes liggen. 

De programmatische invulling van het stad- en gemeentehuis 
is meer en meer een administratief centrum wat niet erg 
is om te laten zien in het ontwerp. Echter moet wel in 
ogenschouw worden genomen dat het niet louter een 
doodgewoon kantoor wordt. De nadruk moet hierbij vooral 
liggen op het ontwerp van de gevel. Door de toenemende 
standaardisering verdwijnt de verfijning en gelaagd in de 
hedendaagse ontwerpen, maar juist bij het ontwerp van 
een stad- of gemeentehuis is dat van groot belang. De gevel 
moet karakter hebben en dat zit in de detaillering. 

Geconcludeerd kan worden dat de moderne 
overheidsgebouwen geen politieke waarden en normen 
meer uitdrukken. De herkenbaarheid kan worden versterkt 
door deze waarden en normen terug te brengen in het 
ontwerp. Het kiezen van een unieke locatie waarbij de 
massasamenstelling zich onttrekt van het bestaande stedelijk 
weefsel lijkt belangrijk, net als een programmatische invulling 
die een vertaling weergeeft van de gelaagdheid in de 
samenleving. Zo wordt er geen verwarring gezaaid over 
welke ruimtes wel en niet toegankelijk zijn, een voorbeeld 
hiervan is de raadzaal welke openbaar moet zijn maar 
toch een drempel moet hebben om te kunnen betreden. De 
gelaagdheid die ontstaat door de programmatische invulling 
van het stad- of gemeentehuis moet worden versterkt door 
het gevel ontwerp. Waar de nadruk moet liggen op het 
benadrukken van de politieke waarden en normen van de 
overheid in plaats van efficiëntie en kosten besparing.  

 Samenvatting

De overheid lijkt het steeds moeilijker te vinden om zich 
op een herkenbare manier te profileren. Het is alsof ze 
bang zijn enige vorm van autoriteit uit te stralen en dat is 
zorgelijk gezien de architectonische ontwikkeling van stad- 
en gemeentehuizen. Het afstudeeratelier ‘Authority’ speelt 
hier op in door helderheid te verschaffen omtrent het thema 
autoriteit van de overheid. Het uiteindelijke doel van het 
onderzoek is dan ook om met behulp van literatuur- en 
vergelijkend literatuuronderzoek een stadhuis te ontwerpen 
wat wel herkenbaar is. Om het doel van het onderzoek te 
behalen is de volgende onderzoekvraag geformuleerd:

 ‘’Hoe kan architectuur de herkenbaarheid van het 
hedendaagse stadhuis versterken’’?

Het literatuuronderzoek was belangrijk om een positie in te 
nemen omtrent het begrip autoriteit en de opvatting hierover. 
Een typologisch onderzoek van een stad- of gemeentehuis en 
het lezen van een roman uit de desbetreffende tijdsperiode 
waren hier onderdeel van. Het doel van de typologische 
analyse was om met de verschillende studenten van het 
afstudeeratelier kennis te vergaren over de programmatische 
ontwikkeling van stadhuizen en hun massasamenstelling. De 
hierdoor verkregen informatie is vooral gebaseerd op de 
uitkomsten van de verschillende analyse lagen waarop de 
stad- of gemeentehuizen zijn geanalyseerd. De verschafte 
informatie heeft vooral inzicht gegeven in het plaats bepalen 
en het formuleren van een onderzoeksopdracht, welke 
hierboven is omschreven.

Naast het literatuuronderzoek is er ook een vergelijkend 
literatuuronderzoek gedaan. Een aantal stad- en 
gemeentehuizen, welke tijdens het vooronderzoek zijn 
geanalyseerd, zijn met elkaar vergeleken. Door deze met 
elkaar te vergelijken is er inzicht verkregen in de ontwikkeling 
van stadhuizen waarbij herkenbaarheid centraal stond. Het 
doel van deze vergelijkingen was om te achterhalen welke 
architectonische elementen bijdragen aan de herkenbaarheid 
van het stad- of gemeentehuis. Aan de hand hiervan is een 
ontwerpstrategie bepaald ten aanzien van de eindopdracht 
van dit afstudeeratelier. 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de herkenbaarheid van 
het stad- en gemeentehuis al begint bij de gekozen positie in 
de context van een stad of gemeente. De stedelijke structuur 
verhoudt zicht tot elkaar en stad- en gemeentehuizen 
onttrekken zich net als een kerk en klooster aan deze 
stedelijke structuur. Dit heeft tot gevolg dat er qua ruimtelijke 
positionering wordt gezocht naar een unieke locatie welke 
opvalt in het stedelijk weefsel. Eveneens is de verhouding 
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character is added to the building. The executive committee of 
the city will have to present themselves as being an important 
governing body of the city and also express themselves with 
architecture as well. The increase of transparency ensures that 
no more visibility of the building while this social term is desired, 
a balance needs to be established between the transparency 
and the social term. The same is the importance of symmetry 
in the building. The elements that reinforce authority and thus 
the recognizability of the town need to return in the design. 
Key elements such as the entrance and council should stand 
out and situated in large accessible areas.

The programmatic content of a town hall is more and more an 
administrative center which is not a problem if it is shown in the 
design. However it must be kept in mind that it is not merely an 
ordinary office. The accent needs to be with the design of the 
facade. Due to the increasing standardization the refinement 
and stratification disappears in the contemporary designs, 
but these items are of great importance in the design of a 
town hall. The facade must have character and show details. 

It can be concluded that the modern government buildings 
do not express anymore political values. The recognition can 
be enhanced by bringing back these values and standards 
in the design. Choosing a unique location where the mass 
composition withdraws from the existing urban fabric seems 
important, as a programmatic interpretation that displays 
a translation of the stratification of society. So there is no 
confusion about which sown areas are and which are not 
accessible, an example is the council which should be public 
but must have a threshold in order to enter. The stratification 
caused by the programmatic content of the town should be 
strengthened by the façade design. Where the focus should 
be on the highlighting of the political values and norms of the 
government instead of efficiency and cost savings.

 Summary

The government seems to find it increasingly difficult to 
distinguish itself in a recognizable way. It is as if they are 
afraid to radiate any form of authority and that is worrisome, 
given the architectural development of town halls. This final 
studio project ‘Authority’ is responding by providing clarity 
on the theme of authority of the government. The ultimate 
goal of the research is therefore to design a town hall which 
is recognizable, with the help of literature research and 
comparative literature. To achieve the goal of the research 
the following research question is formulated:

 “How can architecture enhance the visibility of the 
contemporary city hall”?

The literature study was important to take a position on 
the concept of authority and the tendency upon this. A 
typological analysis of a town hall and reading a novel 
from the relevant time period, were part of this. The purpose 
of the joint typological analysis was to gather knowledge 
about the programmatic development of town halls and their 
mass composition. The information obtained is mainly based 
on the results of the different analysis layers, on which the 
town halls are analyzed. The information mainly gave insight 
into the position among authority and formulating a research 
assignment, which is described above.

In addition to the literature research a comparative literature 
research is carried out as well. A number of town halls, 
which are analyzed during the research are compared. By 
comparing these town halls with each other, there is an 
apprehension of the development of town halls where the 
focus stayed on the recognition. The purpose of this comparison 
was to determine which architectural elements contribute 
to the recognition of the town hall. On base of this a draft 
strategy is formulated regarding the final assignment of this 
graduation atelier. The research showed that the profile of a 
town starts at the selected position in the context of a town. 
The urban structures are related to each other while town 
halls, churches and monasteries distinguish from this urban 
structures. The result of this is that a solution is sought in terms 
of spatial positioning for a unique location which stands out in 
the urban structure. Also the ratio and shape of the mass is of 
essential importance in order to enhance the recognizability. 
To escape the urban structure a mass need to be developed 
which is an exception to the rule. This arrangement can be 
achieved by the deployment of the mass, but also by a 
fragmentary structure of the mass.

For the further design of the building it is particularly important 
here that decisions are taken in which it becomes clear that 
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vanuit de burgers richting de overheid, wat van belang is om 
draagvlak te creëren. Autoriteit bestaat en zal altijd blijven 
bestaan, dus verschuilen is niet nodig. 
Positionering, gevelopbouw en de programmatische invulling 
van het gebouw zullen allemaal een belangrijke rol spelen 
in de uiteindelijke uitkomst van het onderzoek. Het ontwerp 
zal zich onttrekken aan de algehele identiteitsloosheid van 
gebouwen en zich presenteren in de stedenbouwkundige 
context als een bijzonder gebouw.

 Leeswijzer

Dit verslag begint met een theoretisch kader. In dit 
kader wordt het essay “autoriteit vervaagt - stadhuizen 
worden saaie kantoren” besproken. In dit essay wordt het 
probleem besproken aan de hand van het gemeentehuis 
van Bronckhorst, en heeft uiteindelijk geleidt tot de 
onderzoeksvraag. Tevens bevat dit kader een typologische 
vergelijking van een selectie stadhuizen die zijn geanalyseerd 
tijdens het vooronderzoek van dit afstudeeratelier. Dit 
theoretische kader vormt de basis voor de ontwerpstrategie 
en resultaten die besproken worden in hoofdstuk ..  van dit 
onderzoek. Locatiekeuze- en analyse, programmakeuze- en 
analyse en het uiteindelijk ontwerp vormen de basis van dit 
hoofdstuk. Afsluitend volgt een discussie/conclusie met tot slot 
een terugkoppeling op het afstudeertraject. 

 Inleiding

De recente geschiedenis laat zien dat het ontwerp van 
het overheidsgebouw aan verandering onderhevig is, in 
het bijzonder die van het stadhuis. Het vormgeven van 
de overheid lijkt een probleem te zijn, zoals de recente 
architectuur ons laat zien. Het toverwoord wat alom 
wordt gebruikt voor democratische overheidsgebouwen 
is transparantie, waarbij getracht wordt de inzichtelijkheid 
van de overheid te vergroten. Dat laat de meest recente 
architectuur van overheidsgebouwen zien.

Het stadhuis is het bestuurlijk orgaan van de stad of van een 
gemeente, maar dit vertaalt zich niet in de architectuur. Het 
uitdrukken van autoriteit wordt als taboe beschouwd door 
de Nederlandse overheid, waardoor de herkenbaarheid 
van het stadhuis vervaagt. Dit zorgt ervoor dat het gebouw 
steeds minder daadkracht uitstraalt en zich op die manier 
niet profileert als bestuurlijk orgaan. Dit heeft tot gevolg dat 
het niet bijdraagt aan een blijvende ondersteuning van een 
levendige samenleving, wat zeker in het huidige politieke 
klimaat een ernstig probleem is voor de maatschappelijke 
opvatting over het bestuursorgaan. 

In het afstudeeratelier ‘authority’ is onderzoek gedaan naar 
bovenstaand probleem en de relatie tussen de samenleving 
en de architectuur. Hierbij lag de nadruk op de manier 
waarop gezag wordt georganiseerd en architectonisch wordt 
uitgedrukt. Door de typologische analyse van stadhuizen uit 
verschillende tijdsperiodes is er veel inzicht verkregen in de 
programmatische- en massasamenstelling van stadhuizen. De 
volgende onderzoeksvraag is geformuleerd:

 ‘’Hoe kan architectuur de herkenbaarheid van het 
hedendaagse stadhuis versterken’’?

Om het beantwoorden van de onderzoeksvraag te 
ondersteunen is het onderzoek opgesplitst in enkele 
deelvragen 

 “Welke kenmerkende elementen komen terug in de 
lijn van de geanalyseerde gebouwen”?

 “Wat maakt een stadhuis herkenbaar, hoe wordt 
de autoriteit uitgedrukt”?

 “Wat is de hedendaagse opvatting over autoriteit”?

Dit onderzoek is vanuit maatschappelijk en architectonisch 
oogpunt van groot belang. Het stadhuis moet weer een 
gebouw worden waarmee de inwoners van een stad of 
gemeente zich identificeren. Dit zal zorgen voor meer begrip 
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 Methode

In dit hoofdstuk wordt de methode beschreven, die gebruikt is 
om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag. 
Er wordt onderscheid gemaakt in literatuur – en vergelijkend 
literatuuronderzoek.

 Literatuuronderzoek
In de eerste fase van het onderzoek is door middel van 
literatuuronderzoek een positie ingenomen over de opvatting 
van autoriteit.  Een onderdeel hiervan is de typologische 
analyse van het gemeentehuis van Bronckhorst om inzicht te 
verschaffen in de programmatische-  en massasamenstelling 
van het gebouw. Ook is de roman 1948 van George Orwell 
gelezen en dat heeft samen met het typologisch onderzoek 
geleidt tot het essay: “Autoriteit vervaagt – stadhuizen 
worden saaie kantoren”. In dit essay worden de componenten 
benoemd die ten grondslag liggen aan deze vervaging van 
autoriteit, wat weer ondersteund wordt door tekeningen uit 
de typologische analyse. Het essay heeft mede geleid tot het 
formuleren van de onderzoeksvraag.

 Vergelijkend literatuuronderzoek
Omdat de eindopdracht van het onderzoek leidt tot het 
ontwerp van een Nederlands stadhuis of gemeentehuis, is 
een tijdslijn gemaakt met daarin verschillende Nederlandse 
stadhuizen en gemeentehuizen. De tijdslijn zorgt voor 
betrouwbaardere resultaten van het onderzoek vanwege 
de verschillende tijdsperiodes waarin de stadhuizen zijn 
gebouwd. Tijdens het vooronderzoek van dit afstudeeratelier 
is door elke student een stadhuis of gemeentehuis 
geanalyseerd, hieruit is een selectie gemaakt om zo een 
goede vergelijking te maken.
De vergelijking wordt gedaan op een aantal schaallagen om 
zo een goed onderbouwd antwoord op de onderzoeksvraag 
te kunnen geven. De grootste schaal is 1:20:000 om zo 
inzicht te verkrijgen in de contextuele samenhang van het 
stadhuis met de stadsstructuur. Een schaal lager, op 1:1000, 
is gebruikt om op gebouw niveau de gevels, plattegronden 
en doorsnedes met elkaar te vergelijken. Hierbij zorgen 
analyse lagen als transparantie, onderdelen van het stadhuis, 
symmetrie, drempels, domeinen en de raadzaal voor een 
duidelijk overzicht.  

Het vergelijkend literatuuronderzoek zal ondersteund worden 
door literatuur over herkenbaarheid. De literatuur wordt 
gebruikt om de verschillende analyse lagen te ondersteunen 
om zo een heldere ontwerpstrategie te verkrijgen. 
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de macht in 1984 omschreven, zijn burgers zodat zij alles 
geloven. Bij ongeloof wordt er net zo lang gemarteld tot er 
wel wordt geloofd in wat de Partij allemaal betekent voor zijn 
burgers. Deze schijn transparantie zorgt voor een totalitaire 
machtstaat welke alles bepaalt en geen tegenspraak duidt5. 

De stemloosheid van de burger komt tot op zekere hoogte 
overeen met de huidige samenleving, waarin het gevoel 
van machteloosheid overheerst. De opkomst bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen heeft gezorgd voor een nieuw 
diepterecord. Hieruit kan worden geconcludeerd dat mensen 
het gevoel hebben niets te kunnen veranderen. Nu trachten 
gemeenten zich transparanter tentoon te stellen richting de 
burgers. De toenemende transparantie van gemeenten en 
steden zorgt voor inzage in alle bestuurlijke informatie, maar 
andersom is hetzelfde mogelijk. En dit heeft zijn weerslag 
op de architectuur van gezaghebbende gebouwen. 
Bezoekers van een gebouw zijn namelijk gevoelig voor de 
uitstraling ervan. Zodra bezoekers een gebouw betreden 
is de uitstraling bepalend voor het beeld dat zij zich, vaak 
onbewust, vormen van dat bedrijf of die bewuste instelling6. 

Bestuurlijke instellingen willen zich transparanter 
opstellen richting de burgers en dit heeft zijn weerslag 
op de ontwerpopgave. Vanwege de veranderende 
maatschappelijke opvatting ten opzichte van autoriteit, zullen 
bestuurlijke instellingen zich anders willen presenteren richting 
de burgers. Maar omdat de burgers tegenwoordig het 
gevoel hebben dat hun stem geen invloed meer heeft wordt 
er getracht de gebouwen toegankelijker te maken zodat de 
drempel ten opzichte van de benadering van bestuurlijke 
functies zal worden verlaagd.

Identiteit

De Nederlandse bestuurlijke macht berust op het 
gedachte goed van Montesquieu, die de Trias Politica heeft 
omschreven. De beste situatie, volgens de trias politica, is 
een evenwichtssituatie tussen de wetgevende, uitvoerende 
en rechtsprekende macht. In Nederland en veel andere 
Europese landen is overigens geen sprake van een volledige 
scheiding der machten, maar kan er beter gesproken worden 
van een spreiding der machten. Deze spreiding is belangrijk 
om de vrijheid van de burger te waarborgen7. In Nederland 
is vanaf 1848 deze bestuursvorm leidend in de vorm van een 
constitutionele monarchie, waar besturing op verschillende 
schaalniveaus wordt uitgevoerd zoals landelijk, provinciaal 
en gemeentelijk. 

er voornamelijk onvrede over desbetreffende projecten. 
In Woerden en Tilburg is meer tegenstand waardoor er al 
jaren geen knoop wordt door gehakt. Deze voorbeelden 
van nieuwe projecten voor een gezagsfunctie heeft gezorgd 
voor kritiek vanuit de inwoners van de stad. Deze kritiek is 
enerzijds te verklaren door de economische crisis die zijn 
sporen achterlaat, maar ook door een maatschappelijke 
verandering wat betreft autoriteit. 

Het nieuw te bouwen stadhuis in Almelo wordt betiteld als 
transparant, flexibel en duurzaam. Ook stelt de gemeente 
dat de kosten voor het opnieuw laten bouwen van het 
stadhuis lager zijn dan renovatie van het oude bestaande 
stadhuis, waardoor dit de beste keuze is3. Het idee voor 
een ander ontwerp past in de verandering ten opzichte 
van autoriteit omdat de transparantie die de verschillende 
bestuurlijke functies moeten uitstralen niet passen in de 
oude hokkige kantoor cultuur. Door deze toenemende 
transparantie is de architectuur van de autoriteit echter aan 
vervaging onderhevig. De inwoners hebben namelijk schoon 
genoeg van nutteloze prestige objecten4 en vinden dat 
gebouwen zo lang mogelijk moeten worden gebruikt. Het is 
voornamelijk het feit dat de gemeenten geen geld hebben 
en toch aan de bouw beginnen, terwijl het geld op andere 
manieren kan worden besteed. Zo worden de stadhuizen 
steeds meer kantoor gebouwen en onherkenbaar tussen 
alle andere bebouwing.

Het fenomeen, de vervaging van autoriteit, werd al vele 
jaren geleden door George Orwell beschreven. In zijn boek 
1984 (1949) wordt voornamelijk de macht van autoriteit 
beschreven door totale controle op de burger. Deze 
dictatoriale samenleving zorgt voor een totale inperking 
van vrijheid. Orwell geeft een beeld weer waarbij de 
anonimiteit van de burger totaal is verdwenen door de 
continue controle. Iedereen zal moeten leven volgens het 
opgedragen systeem waardoor enige zelf ontplooiing 
onmogelijk is. De samenleving die George Orwell omschrijft 
heeft totaal geen samenhang met de huidige samenleving. 
De onderliggende gedachte hiervan is dat het geldt als een 
waarschuwing, dat een dictatuur niet de juiste bestuursvorm 
is. De tweedeling die Orwell beschrijft in 1984 tussen de 
aanhangers van de Partij en de burgers, laat een duidelijke 
maatschappelijke tweedeling zien. Eenzelfde tweedeling als 
hedendaags actueel is met de steeds groter wordende kloof 
tussen arm en rijk.

Het boek beschrijft dat de autoriteit tracht transparantie uit te 
stralen door een continue informatie stroom aan zijn burgers 
te laten horen. Hiermee indoctrineert de Partij, zo wordt 

De functie en betekenis van het stadhuis is de afgelopen 
decennia enorm veranderd. Dit is vooral terug te zien 
in de grote diversiteit aan ontwerpen van stadhuizen in 
Nederland. Het stadhuis was eeuwenlang het belangrijkste 
gebouw van de lokale gemeenschap, met een grote 
symbolische betekenis. Sinds de Tweede Wereldoorlog 
is de functie van het stadhuis echter veranderd en heeft 
het zich ontwikkeld tot een centrum van dagelijks bestuur 
van de stad. Functionele eisen als transparantie, flexibiliteit 
en duurzaamheid van de programma’s van stadhuizen 
overheersen wat ervoor zorgt dat het steeds meer kantoren 
worden waarin de gezagsfunctie zich niet kan profileren. Dit 
komt mede door de toenemende digitalisering en door de 
snelle ontwikkelingen op het gebied van communicatie. De 
autoriteit wil zich namelijk steeds transparanter profileren 
richting de samenleving en verliest daarbij aan gezag 
waardoor autoriteit vervaagt. Dit zorgt ervoor dat het 
dagelijks bestuur van de stad onherkenbaar wordt en zich 
niet langer kan profileren als een gezag hebbende functie. 

Stemloosheid

Een eerste aspect wat bijdraagt aan deze vervaging in de 
veranderende maatschappelijke opvatting over autoriteit is 
het gevoel van stemloosheid. Vanwege de economische crisis 
is sinds 2008 de kloof tussen arm en rijk toegenomen en 
behoort Nederland internationaal gezien tot de scheefste1. 
De kosten blijven stijgen en hierdoor krijgen de huishoudens 
met de laagste inkomens het steeds zwaarder. Bij deze 
groep van de bevolking heerst het gevoel dat hun stem niet 
wordt gehoord en dat participatie wel wordt toegejuicht 
alleen niets uithaalt. Er heerst een gevoel van stemloosheid.
 
Het nieuwe stadhuis voor Almelo wordt op dit moment 
gebouwd en zorgt voor een hoop ophef in de gemeente 
vanwege de torenhoge kosten. In Almelo zijn de gevolgen 
van de economische crisis voelbaar, waardoor de gemeente 
te kampen heeft met grote financiële tekorten. Deze financiële 
tekorten heeft de gemeente er echter niet van weerhouden 
om dit nieuwe stadhuis te laten bouwen, waardoor de 
inwoners veelal negatief zijn over dit project. De 60 miljoen 
die het bijna gaat kosten en de bijkomende kosten voor 
onderhoud zien de inwoners van Almelo liever op een andere 
manier besteed2. De jury koos unaniem voor het gebouw 
van Vincent van der Meulen van Kraaijenvanger Architecten 
uit Rotterdam, terwijl een meerderheid van de stemmen 
vanuit de gemeente uitwees naar een ander ontwerp. 
Maar niet alleen in Almelo is er ophef over een nieuw te 
bouwen stadhuis, in andere steden en gemeenten heerst 

 Autoriteit vervaagt
 Stadhuizen worden saaie kantoren
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Op gemeentelijk niveau is het stadhuis of gemeentehuis het 
bestuursorgaan en van oudsher behoorden deze gebouwen 
tot de belangrijkste van de stad. Het gebouw was in die tijd 
tevens het onderkomen voor alle drie de vormen van macht, 
wat een enorm verschil betekent voor de uitstraling van het 
gebouw. Neem nu het stadhuis van Gouda uit de 15de eeuw. 
Een enorm rijk gedecoreerd gebouw met vele verfraaiingen 
om zo de rijkdom van de stad te representeren. Dit gebouw 
was het onderkomen van het bestuur van de stad en moest 
daarom een representatieve uitstraling hebben. In die tijd was 
de opvatting over de autoriteit anders dan tegenwoordig en 
dat is te zien aan de architectuur van het gebouw. Mede 
door de uitstraling van rijkdom en allure en de positionering, 
werd dit kleine gebouw een symbool voor de stad. Bij 
het zien van het gebouw wordt het gevoel opgewekt dat 
het een belangrijk gebouw is. Dit monument voor de stad 
past niet meer in de huidige samenleving, met betrekking tot 
het huisvesten van bestuurlijke functies. Dit komt omdat het 
dagelijks bestuur van de stad steeds meer een kantoorfunctie 
wordt en daarnaar wordt ontworpen. 

Tegenwoordig heeft een stadhuis of gemeentehuis een 
andere uitstraling, neem nu het gemeentehuis van Bronckhorst 
(2010) wat ontworpen is door Atelier Pro. De gemeente 
Bronckhorst, ontstaan door een samenvoeging van 44 dorpen 
en buurtschappen, oogt sober, transparant en helder. De 
ligging, iets buiten Hengelo in Gelderland, komt voort vanuit 
de centrale ligging in de gemeente Bronckhorst. De locatie 
iets buiten Hengelo zorgt ervoor dat het gemeentehuis zich 
profileert als een stadhuis van Bronckhorst, dit draagt bij aan 
de nieuwe start die de gemeente wilde maken wat zichtbaar 
is in de analyse van de onderdelen van het stadhuis. Het 
gebouw valt op door zijn grote grijze volume in de groene 
landelijke omgeving. Het robuuste postuur en grijze kleur 
zorgen voor een dynamische relatie met de omliggende 
weilanden. De sobere uitstraling van het gebouw straalt 
geen gezag uit. Dit is bedoeld en staat symbool voor wat 
de gemeentelijkepolitiek wil zijn: trots en zelfbewust maar 
tegelijk sober, efficiënt en behoedzaam8. Het gebouw oogt 
streng, zeker wanneer in de avond alle luiken automatisch 
sluiten. Toch is de benadering enigszins dubbel, want door 
een gebouw op een verhoging te plaatsen zorgt dit voor 
een enigszins verheffende benadering. De parkeerplaatsen 
voor het personeel liggen verdiept en hierdoor loopt het 
landschap optisch door tot aan het gebouw. Toch blijft het 
gebouw identiteitsloos, het mist de uitstraling en statuur van 
een bestuurlijke functie. De positionering van de raadzaal is 
te herkennen, maar verder geeft de gevel geen weergave 
van waar de burgers mogen komen en waar het bestuur 
is gesitueerd. Als dit gebouw op een andere locatie had 
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gestaan tussen andere gebouwen en huisvesting van een 
andere instelling had dit niet de link gelegd richting een 
gemeentehuis. Het gebouw mist namelijk de alom bekende 
instrumenten voor de herkenbaarheid van een stadhuis of 
gemeentehuis. Het mist een toren, bordes, trap, plein, balkon, 
klok en zelfs een vlaggenmast en juist deze instrumenten 
dragen bij aan de herkenbaarheid van een belangrijke 
functie. Het is niet meer van deze tijd om deze instrumenten te 
gebruiken maar er zal moeten worden gezocht naar andere 
elementen welke de herkenbaarheid kunnen versterken.
 

Toenemende toegankelijkheid

Een andere kernwaarde die vanuit de gemeente Bronckhorst 
belangrijk was bij het ontwerp van het gemeentehuis was 
gemakkelijke toegankelijkheid. Doordat de opvatting over 
autoriteit verandert en de gemeente zich meer open wil 
stellen, wil deze dat de toegankelijkheid toeneemt. Dit neemt 
al toe door de ontwikkelingen op digitaal gebied maar uit zich 
ook in de ontwerpopgave. Er moet worden toegegeven dat 
Atelier Pro erin is geslaagd om een makkelijk benaderbaar 
gebouw te ontwerpen.  

Een aparte parkeerplaats voor bezoekers zorgt voor 
een goede logistiek wat terug komt in het interieur. De 
toegang tot het gemeentehuis is helder en nodigt uit om te 
betreden, bij binnenkomst komt men in een overzichtelijke 
lichte straat. Direct vallen de loopbruggen op die de twee 
aparte volumes aan weerszijden op de eerste verdieping 
met elkaar verbinden. De vele ramen die zijn doorgezet in 
de gevels van beide volumes zorgen voor een transparant 
geheel, de bedrijvigheid in het gemeentehuis is zichtbaar. 
Aan de brede straat liggen de verschillende publieke ruimtes, 
zoals de raadzaal, trouwzaal, balie, politieke huiskamer, 
verschillende vergaderzalen en de kantine. De straat 
zorgt voor overzichtelijkheid door de twee volumes en die 
fungeren tevens als scheiding. De publieke functies, afgezien 
van de trouwzaal, hebben allemaal transparante elementen 
waardoor het achterliggende gebruik zichtbaar is. 
 
en gemeentehuis is nooit totaal toegankelijk voor de 
bezoeker, vanwege de vertrouwelijke informatie is dit heel 
normaal. Maar de manier waarop Atelier Pro dit heeft 
gedaan is erg subtiel, door de niet publieke doorgangen 
uit het zicht te houden. De trappen naar de verschillende 
verdiepingen liggen niet direct aan de straat, wat zorgt voor 
een semi private ruimte. Als bezoeker krijg je hierdoor op een 
subtiele manier het gevoel dat die ruimtes niet toegankelijk 
zijn.  Bij het oplopen van de trap komt men pas bij een harde 
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grens door een met een vingerscan beveiligde deur. De 
transparantie die ontstaat door de vele doorzichten in het 
gebouw zorgt voor overzicht en inzicht in dagelijkse routine 
van het gemeentehuis. Hierdoor zijn bezoekers sneller 
genegen richting het gemeentehuis te komen vanwege de 
prettige omgeving waarin ze worden geholpen, dit draagt bij 
aan een positief beeld richting de gemeentelijke besluiten. In 
Bronckhorst is de soberheid niet storend vanwege de ligging 
en omliggende gebouwen, maar door de onherkenbaarheid 
straalt het gebouw geen gezag uit. 

Transparantie in architectuur

Het begrip transparantie is niet alleen een belangrijk 
begrip bij het ontwerp van bestuurlijke instanties, maar komt 
tegenwoordig in alle ontwerpopgaven terug. Dit is in lijn 
met de steeds verder ontwikkelende controle maatschappij 
waarin alles kenbaar en inzichtelijk moet kunnen zijn. De 
groeiende aandacht voor deze transparantie hangt samen 
met de overgang van een disciplinaire samenleving  naar 
een controle samenleving, die twee decennia geleden al 
geanalyseerd werd door de Franse denker Michel Foucault. 
Dit beschrijft Harm Tilman in zijn essay over Architectuur in de 
controlemaatschappij, waarin hij uiteenzet hoe deze controle 
acceptabel wordt gemaakt vanwege de toenemende 
veiligheid9. De controle wordt weggeschoven onder de 
noemer veiligheid, extra toezicht door middel van camera’s 
vergroten het gevoel van veiligheid bij mensen. Door de 
controle neemt de anonimiteit af en wordt het gevoel gewekt 
dat alle activiteiten in de gaten wordt gehouden. De leus 
‘Big Brother is watching you’ wordt daarmee steeds meer 
werkelijkheid en dus krijgt George Orwell gelijk dat de 
bestuurlijke staat steeds meer controle uit zal gaan oefenen. 

Het gemeentehuis van Bronckhorst is hiervoor een 
goed voorbeeld voor de hedendaagse opvatting over 
transparantie. De twee robuuste volumes die met elkaar 
worden verbonden door glazen vliesgevels versterken deze 
opvatting. In 1948 deed George Orwell een voorspelling 
over hoe de samenleving zich zou kunnen ontwikkelen, 
waarbij in ogenschouw moet worden genomen dat het boek 
net na de 2de Wereld Oorlog werd geschreven. Dit kan 
invloed hebben gehad op het beeld dat wordt beschreven. 
Meer dan 50 jaar later doet Steven Spielberg met zijn 
Minority Report (2002) hetzelfde en voorspelt eveneens 
een samenleving in de toekomst waar bij de overeenkomsten 
zich vinden in de controle maatschappij waarbij Spielberg 
logischerwijs een stap verder gaat. Het interessante aan 
Spielbergs film is dat er een architectonisch beeld van de 

Bronckhorst _ Domeinen 1:500

Publieke ruimte

Semi-publieke ruimte

Semi-private ruimte

Private ruimte



23 

samenleving wordt geprojecteerd. Wat Orwell enigszins 
beschreef over de architectuur was een verwoeste stad die 
constant in oorlog was en dus steeds verder afbrokkelde. 
Er wordt  geen transparantie in de gebouwen beschreven, 
eerder totale afscherming om geen afbreuk te doen aan de 
autoriteit.

In Minority Report wordt een cyberstad beschreven met de 
karakteristieke architectuur van de hightech cyberstad welke 
schittert, snelt en scheert over het scherm en zorgt voor een 
hartverwarmend visioen. Stedenbouwkundig leunt de film 
op opvattingen van het modernisme, waarin transparantie 
en toezichtmiddelen een prominente plaats innemen en in 
geavanceerde vorm worden toegepast10. De film die zich 
afspeelt in 2054 schetst een architectonisch beeld van 
een opgesplitste samenleving, waar tussen een gigantisch 
verschil bestaat. De hightech uptown en de urbansprawl 
worden verbonden door het ideaal van transparantie. De 
verbinding zit niet zozeer in bouwkundige relaties maar in de 
achterliggende computer gekoppelde systemen. De continue 
controle die zich op beide niveaus afspeelt roept geen enkele 
reactie op en wordt geaccepteerd. Het technische systeem 
doordringt met de zelfde eenvoud de ondoorzichtige 
woonblokken van de urbansprawl en de glanzende plexiglas 
kantoren van de uptown, wat zich niet direct in transparantere 
gebouwen uit bij de architectonische opgaven. Wel laat 
Spielberg een verschil zien tussen beide lagen die worden 
geschetst in de samenleving. De hightech wolkenkrabbers in 
de uptown ogen helder en inzichtelijk en bestaan ongeveer 
in hun totaliteit van glas, afgezien van de constructieve 
onderdelen. Toch zorgt de enorme inzichtelijkheid voor een 
steeds grotere transparantie, werkelijk alles wordt in de gaten 
gehouden. Zoals Mark Taylor en Esa Saarinen opmerken in 
Imagologies, is de digitale stad ‘grenzeloos doordringbaar’, 
omdat men zich via het oproepen van beelden en met 
behulp van virtuele technologieën binnen en tussen alle 
afzonderlijke segmenten kan bewegen11. Er is echter een 
architectonische ontwerpfilosofie die wordt verbonden, het 
ideaal van transparantie. Dit zorgt voor eenzelfde alziende 
controle als Big Brother van Orwell, in de architectuur van 
de transparantie kan men zich nergens meer verbergen. Het 
maakt niet uit in welke mate een ontwerp fysiek toegankelijk 
is want door de technologie zal het altijd toegankelijk zijn. 

Gebruik en herkenbaarheid

Doordat de burger het gevoel heeft dat zijn stem geen 
waarde meer heeft, zal de gemeente extra zijn best moeten 
doen om de burger wel te betrekken bij de beslissingen. 
Door in het ontwerp de toegankelijkheid laagdrempelig 
te maken zal dit gebaar extra naar voren komen in het 
gebouw. Hierdoor zal het gevoel van waardering groeien 
en zorgen voor een betere verhouding tussen de bestuurlijke 
instellingen en zijn bezoekers. Hier draagt transparantie 
aan bij en zorgt voor een helderheid en inzichtelijkheid 
van de beslissingen en vertaalt zich in de hedendaagse 
ontwerpopgaven. Door de toenemende transparantie 
neemt de herkenbaarheid van de autoritaire instellingen af. 
Er zal moeten worden ontworpen naar de lading van de 
autoriteit, zodat de architectuur zorgt voor herkenbaarheid 
en dit zal zorgen voor afnemende vervaging van autoriteit. 
Niet het ontwerpen van prestige objecten, maar gebouwen 
met trots e uitstraling en zich relateren met de stad of 
gemeente. Het moet representatief zijn voor de buitenwereld 
wat zal resulteren in een toenemende herkenbaarheid. En 
deze herkenbaarheid zal de lading moeten dekken van de 
uitvoerende macht die het gebouw herbergt. 

De dunne grens tussen een autoritaire uitstraling en 
laagdrempelige toegankelijkheid is een enorme uitdaging 
voor de hedendaagse ontwerpopgave van een dergelijke 
functie. Waarbij het gebouw zal moeten worden ontworpen 
voor de gebruiker maar zich zal manifesteren als object 
wat herkenbaar is als autoritaire instelling. De nadruk zal 
liggen op welke architectonische instrumenten dan een rol 
kunnen spelen in de herkenbaarheid van een stadhuis of 
gemeentehuis.
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bundel ‘Verbeelding van de macht’ een essay over ‘De 
macht van de opdrachtgever’ waarin hij indirect een vraag 
stelt aan de uitstraling van de overheid;

 “De arrogantie van de macht is, naar ik meen, niet 
meer in het rijksopdrachtgeverschap aanwezig. Mogelijk is 
zelfs oprechte trots over de eigen prestaties niet altijd usance 
meer; een lichte schroom misschien?”14

De overheid lijkt niet meer trots te zijn op zichzelf, op de 
resultaten die bereikt worden en over het werk dat wordt 
verricht. Toch zijn zij verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van een stad of gemeente, en moet je je 
altijd zelfverzekerd opstellen. Die zelfverzekerdheid is 
niet terug te zien in de architectuur van overheid van de 
laatste decennia. Echter in de tijdlijn is nog een enkele stap 
te nemen. Omstreeks de eeuwwisseling lijkt het probleem 
over de uitstraling nog ernstiger te worden. De gebouwen 
van de overheid beginnen objecten op zichzelf te worden 
welke enkel opvallen door de massaliteit en opvallende 
uitstraling. Toch is de uitstraling niet zozeer te koppelen aan 
de daadkracht en zekerheid die de overheid wil uitstralen. 
Het worden objecten waarin elk groot kantoor zich kan 
vestigen. De overheid verschuilt zich terwijl het zich krachtig 
moet laten zien aan zijn burger.

 Ontwikkeling stadhuizen
 

Bij het bekijken van de tijdlijn, met daarop de verschillende 
stadhuizen die door de tijd heen zijn gebouwd in Nederland, 
valt direct op dat de architectuur erg verandert. Zoals eerder 
beschreven in het essay ‘Autoriteit vervaagt – stadhuizen 
worden saaie kantoren’ is de functie van het stadhuis door 
de jaren heen ook veranderd. De bouwopgave is daardoor 
anders dan in de tijd dat de stadhuizen van Gouda en 
Amsterdam werden ontworpen. Er kan gesteld worden 
dat de uitdrukking van autoriteit nagenoeg is verdwenen, 
hetgeen wat wordt uitgedrukt heeft geen relatie met de 
verbeeldingen van autoriteit. In de bundel ‘Verbeelding van 
de macht - Ethiek en esthetiek in architectuur, ornamentiek en 
kunst in overheidsgebouwen’  schrijft Kees Klop in zijn essay 
‘Publieke moraal of gedecoreerde leegte’ het volgende over 
de huidige bouwopgave;

 “Ook de architectuur van moderne 
overheidsgebouwen drukt behalve gelijkheid en 
doorzichtigheid geen politieke waarden, normen en 
deugden meer uit. Toch wil dat niet zeggen dat er niets meer 
wordt uitgedrukt. De gebouwen drukken wel degelijk nog 
een betekenis uit. Die betekenis is vooral te interpreteren als 
een nadruk op efficiency”.12

Hiermee legt hij de vinger op de zere plek, de publieke 
opinie is immers ook dat de overheid het geld in de huidige 
tijd beter op andere fronten kan besteden. Echter resulteert 
dit wel in saaie kantoorgebouwen die niets anders uitdrukken 
dan functionaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit. Een logische 
uitgangspositie, echter met het resultaat dat er gebouwen 
worden ontworpen die niemand wil. De overheid schiet 
hierin door en lijkt zichzelf niet meer te durven uitdrukken. 
Bij het bekijken van het stadhuis van Amsterdam valt op dat 
dit gebouw enorm rijk gedecoreerd en geornamenteerd 
is. Met het gebouw werd in de tijd dat het werd gebouwd 
uitgedrukt wat voor wereldmacht Amsterdam op dat moment 
was. EEvenzo geldt dit voor Gouda, waar het stadhuis niet 
opvalt vanwege zijn enorme massaliteit maar juist door zijn 
positionering in de stedelijke structuur. Deze positionering is 
uiterst opvallend te noemen zo midden op het plein, hierdoor 
lijkt het gebouw groter dan het daadwerkelijk is. 

Wordt de tijdlijn verder gevolgd dan valt op dat de 
gebouwen minder verfraaiingen krijgen, de architectuur stijl 
verandert. Van de gotische stijl van Gouda en Amsterdam 
wat gebouwd is onder het Hollands classicisme, verandert de 
architectuur stijl langzaam naar een steeds strakkere vorm. 
Tot aan Arnhem laat de tijdlijn zien dat de stadhuizen zich 
wel steeds meer ontdoen van ornamentiek en symmetrie. 
Toch roepen de stadhuizen enige statigheid op, wat te 

herleiden is naar het materiaalgebruik en de positionering 
van elementen. 

De jaren ‘60 en ‘70 waren belangrijk, omdat deze gekenmerkt 
werden door een golf van democratisering en beweging 
op allerlei gebieden. Die democratisering vond plaats op 
verschillende gebieden, zoals de politiek waar ministers niet 
langer excellenties waren. Dit zorgde voor de opkomst van 
nieuwe politieke partijen zoals de ludieke kabouterpartij en 
D’66. In het bedrijfsleven, onderwijs en het gezin veranderde 
er een hoop vanwege deze democratisering. Onder andere 
de komst van ondernemingsraden in het bedrijfsleven 
maar ook leerling raden in het onderwijs en de vrouwen-
emancipatie in het gezinsleven. Vanuit deze verschillende 
gebieden kwam er roep om staatkundige verandering, 
er heerste namelijk nogal wat onvrede over het gesloten 
politieke systeem, waarin de bestuurselite de dienst uit 
maakte. Door allerlei protesten is er uiteindelijk een hoop 
veranderd in het politieke systeem in de jaren ’60. Echter 
had deze democratisering en de grotendeels anti-autoritaire 
houding van de samenleving hun weerslag op de architectuur 
van de overheid. Het werd als taboe beschouwt om enige 
vorm van autoriteit uit te drukken en dus ook in architectuur.13 
Het is dat er bij sommige stadhuizen daadwerkelijk stadhuis 
op staat, op een andere manier wordt het gebouw niet als 
dusdanig herkend. Cor Jan van der Peet schrijft ook in de 

Verzet in de jaren ‘60
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wat op het stadhuis van Almelo staat zou de herkenbaarheid 
van Nieuwegein en Gouda kunnen versterken. Echter is het 
plaatsen van een bordje niet bepaald een architectonisch 
element wat verrijkend is voor de bouwstijl die past bij de 
overheid. 

Op de volgende pagina is de tijdlijn met de verschillende 
stadhuizen te zien. Deze geeft een goede weergave van de 
verandering in architectuur van overheidsgebouwen.

is en dat er een systeem zal moeten ontstaan wat veel meer 
wisselingen kan opvangen. Hier zal de architectuur van de 
overheid een rol in kunnen spelen door een gebouw wat 
herkenbaar is en veel daadkracht uitstraalt. 

De overheid probeert de beslissingen inzichtelijker te maken 
voor de buitenwereld door een architectuur toe te passen 
waarin transparantie het toverwoord is. Neem nu de laatste 
twee gebouwen van de tijdlijn, het stadhuis van Nieuwegein 
en het huis van de stad in Gouda. Beide gebouwen zien 
er fraai uit maar in ogenschouw genomen dat ze onderdak 
bieden aan de overheid roept dit meteen vraagtekens op. 
De transparantie die de overheid wil uitstralen komt niet 
terug in de herkenbaarheid van deze gebouwen. Het bordje 

Kijkend naar het huidige politieke klimaat is deze 
onverschilligheid terug te vinden. Sinds 2002 is de 
Nederlandse politiek namelijk instabieler geworden. Vele 
kabinetten van de afgelopen decennia zijn voortijdig gevallen 
en bij elke verkiezing zijn grote verschuivingen te zien van 
de kiezers tussen de verschillende politieke partijen. Wat 
opvalt is dat bij de laatste verkiezingen vooral de opkomst 
drastisch achteruit gaat vanwege het machteloze gevoel van 
de burger. Maar ook de grote verdeeldheid in Nederland, 
de formaties van de afgelopen decennia bestaan uit steeds 
meer verschillende partijen. Dit laat goed zien hoe de 
Nederlandse samenleving in elkaar zit, maar leidt nog niet tot 
een stabiel politiek klimaat. Er kan geopperd worden dat een 
huidige regeerperiode van vier jaar te veel van het goede 

Aanplakbiljetten verkiezingen
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Den Haag (1995) Zutphen (1999) Alphen aan den Rijn (2003)

Amsterdam (1648)Gouda (1448) Den Haag (1564)

Heerlen (1936) Spijkenisse (1958) Arnhem (1968)
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Bronckhorst (2009) Nieuwegein (2011) Gouda (2012)

Almelo (1973) Lelystad (1984) Apeldoorn (1992)

Rotterdam (1920) Usquert (1930) Hilversum (1930)
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In het vorige hoofdstuk wordt een selectie van alle gebouwde 
stadhuizen in Nederland weergeven. Uit deze selectie zijn 
een aantal stadhuizen gekozen welke grondig zijn onderzocht 
en met elkaar zijn vergeleken. Deze vergelijkingen zullen 
een bijdragen leveren aan het beantwoorden van de 
hoofdvraag, waarbij bij elke vergelijking herkenbaarheid 
een belangrijk aspect zal zijn. 

Stadhuis Gouda (1448)
 Jan Keldermans III

Stadhuis Amsterdam (1648)
 Jacob van Campen

Stadhuis Hilversum (1930)
 Willem M. Dudok

Stadhuis Arnhem (1968)
 John J. Konijnenburg

Gemeentehuis Bronckhorst (2009)
 Atelier Pro

Stadhuis Nieuwegein (2011)
 3XN

 Typologische vergelijking
 Selectie geanalyseerde stadhuizen

Gouda (1448)

Arnhem (1968)
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Bij het zien van de verschillende contextuele kaarten valt op 
dat er door de tijd heen een verandering gaande is ten 
opzichte van de positie van het stadhuis. Van oudsher was 
de zwaarte van de stad ook daadwerkelijk te vinden in het 
centrum, zoals bij het stadhuis van Gouda en Amsterdam 
goed te zien is. Deze stadhuizen zijn gepositioneerd in een 
ensemble van andere belangrijke gebouwen, zoals kerken 
en kloosters. Ditzelfde geldt voor het stadhuis van Arnhem. 
Dit stadhuis is ook in het centrum gelegen en gepositioneerd 
nabij andere belangrijke gebouwen in de stad. EEr zijn 
echter ook een hoop gebouwen waarbij dit niet het geval is, 
waarbij Hilversum misschien wel het meest opvalt vanwege 
de tijdsperiode. Het stadhuis van Hilversum werd ongeveer 
dertig jaar eerder gebouwd dan het stadhuis van Arnhem en 
toch is er een andere opvatting te zien omtrent de situering. 
Dit stadhuis ligt namelijk aan de rand van het stadscentrum, 
in de overgang naar een parkachtige villawijk. Door deze 
positionering heeft het gebouw geen concurrentie van de 
grote kerken in het centrum van de stad. Daarnaast laat de lage 
bebouwing in de villawijk het stadhuis nog meer op zichzelf 
staan. Door deze keuze valt het stadhuis in zijn omgeving wel 
op, maar niet bij het bezoek van het stadscentrum. Door de 
situering lijkt het stadhuis zich wat te verstoppen. Waar het 
stadhuis van Hilversum aan de rand van het stadcentrum ligt, 
ligt het gemeentehuis van Bronckhorst echt buiten Hengelo 
(Gld). Door de samenvoeging van verschillende kernen is 
deze locatie gekozen om zo onafhankelijk te blijven. Tot slot 
het stadhuis van Nieuwegein, gesitueerd in het centrum van 
de stad, dat aan verandering onderhevig is en aansluit op het 
nieuwe winkelcentrum. Het stadhuis is hierbij wel gesitueerd 
op een belangrijke plaats in de stad en qua locatie zeker 
herkenbaar en opvallend. In “A Pattern Language - Towns, 
Building & Construction” wordt de noodzaak van een goede 
positie van het stadhuis beschreven;

 “If these local town halls are to be succesful in 
drawing people in, the question of their location must be 
taken seriously”.15 

Bij het zien van de stadhuizen valt op dat de positionering 
van groot belang is, de stadhuizen onttrekken zich allemaal 
aan de stedenbouwkundige structuur. Het onttrekken aan 
de structuur wordt versterkt door de positionering, welke 
afwijkt van het stedelijk weefsel of verkavelings structuur. 
Ook in massa onderscheidden de gebouwen zich, door een 
andere proportie van de programmatische invulling wordt het 
onderscheidt versterkt. Hierdoor wordt de herkenbaarheid 
van het gebouw versterkt.

 
  Morfologie

Gouda _ Context 1:20.000

Arnhem _ Context 1:20.000

Stadhuis

Kerkelijke instanties

Andere overheidsinstanties

Overige bebouwing

Water
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Amsterdam _ Context 1:20.000 Hilversum _ Context 1:20.000

Nieuwegein _ Context 1:20.000Bronckhorst _ Context 1:20.000
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Bij het zien van de verschillende isometrische tekeningen van 
de stadhuizen is er een verandering waar te nemen in de 
massa-opbouw van een stadhuis. 
De stadhuizen van Gouda en Amsterdam zijn als een 
hoofdvolume te typeren. Bij het stadhuis van Hilversum 
veranderd de architectuur stijl naar een fragmentarisch 
opgebouwd volume. Hilversum en Arnhem zijn stadhuizen 
die als volume een samenstelling zijn van de verschillende 
programma onderdelen. De laatste twee isometrische 
tekeningen laten weer een ander volume zien. vDit volume 
lijkt veel meer op een hybride vorm, welke lijkt voort te 
komen uit de steeds meer administratieve functie van het 
stadhuis. De gebouwen kunnen net zo goed door als een 
kantoor van een groot bedrijf of een warenhuis waaraan het 
stadhuis van Nieuwegein doet denken.

Door de steeds meer programmatische vertaling van 
het stadhuis in zijn architectuur worden de gebouwen 
steeds onherkenbaarder. Om deze herkenbaarheid terug 
te brengen vraagt het volume om een hoofdvolume of 
samenstelling van verschillende volumes. De steeds meer 
generieke gebouwen onderscheidden zich niet langer van 
kantoren of winkelcentra.

 
 Volume

Gouda _ Volume 1:1000

Arnhem _ Volume 1:1000
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Amsterdam _ Volume 1:1000 Hilversum _ Volume 1:1000

Nieuwegein _ Volume 1:1000Bronckhorst _ Volume 1:1000
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De overheid, de autoriteit, wil zich ten opzichte van de 
burger steeds transparanter opstellen. Dat is terug te zien 
in de ontwikkeling van de architectuur van stadhuizen. De 
analyse laag laat zien dat Gouda en Amsterdam een redelijk 
gesloten gevel hebben, zeker in vergelijk met de andere 
stadhuizen. Het gevelbeeld van van Gouda en Amsterdam 
zijn geen vertaling van de achterliggende ruimtes. De gevels 
hebben geen uitzonderingen in het raster waardoor de 
gevel onleesbaar is om de achterliggende functies terug te 
vinden. Vanwege zijn samenstelling is de leesbaarheid van het 
stadhuis Hilversum al beter, maar ook dit stadhuis is redelijk 
gesloten. Toch is hier al meer sprake van transparantie wat 
te zien is op de analyse tekeningen, zeker op de begane 
grond zijn meer gevelopeningen te zien. 
Aan het eind van de twintigste eeuw is de grootste 
omslag te zien, het stadhuis van Arnhem heeft een veel 
transparantere uitstraling dan de voorgaande stadhuizen. 
In vergelijking met het oude Duivelshuis is te zien hoe de 
opvatting over transparantie is veranderd. Het Duivelshuis is 
een meer gesloten gebouw, terwijl de nieuwe vleugels van 
het stadhuis van Arnhem erg transparant zijn. Toch valt op 
dat op bepaalde belangrijkere plaatsen deze transparantie 
minder is, een voorbeeld hiervan is de vrij gesloten raadzaal. 
Deze openheid geldt ook voor Bronckhorst, waarbij de 
entree uitnodigt om te betreden vanwege de hoeveelheid 
glas.  Opvallend bij dit gemeentehuis is dat de ruimtes waar 
de gemeente zich open wil stellen naar de buitenwereld 
ook veel transparanter zijn ontworpen. De hoge smalle 
ramen zijn alleen gepositioneerd op plaatsen welke semi-
openbaar of privé zijn, de raadzaal aan de zijkant heeft 
namelijk een grote glazen pui. Bij het zien van het stadhuis 
van Nieuwegein valt op ddat het een enorm transparant 
gebouw is, zo ongeveer een glazen gebouw. De soort 
geprofileerde glazen overkapping zorgt wel voor extra 
gelaagdheid, wat bijdraagt aan een minder leesbare gevel. 
De andere stadhuizen hebben een bepaald ritme waarin de 
transparantie naar voren komt, bij Nieuwegein is dit niet het 
geval en daardoor oogt het gebouw erg autonoom.

Deze analyse laag laat een verandering zien ten opzichte 
van de transparantie bij stadhuizen. De transparantie neemt 
toe en voornamelijk bij de plekken waar publieke functies 
liggen of juist op plaatsen waar het bestuur zich meer open 
wilt opstellen. Bij het stadhuis van Nieuwegein wordt hieraan 
voorbij gegaan door een bijna glazen gebouw, wat zorgt 
voor een generiek gebouw waardoor het ondefinieerbaar 
wordt als stadhuis. De conclusie die te trekken is uit deze 
analyse laag is dat transparantie erg belangrijk is maar dat 
er zoals bij het stadhuis van Arnhem op bepaalde plaatsen 
een meer gesloten karakter gewenst is.

Gouda _ Transparantie 1:1000

Arnhem _ Transparantie 1:1000

 
 Gevelcompositie - Transparantie

Transparant
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Om evenwicht in een gebouw aan te brengen werd vanaf de 
oudheid voornamelijk totale symmetrie gebruikt. Vervolgens 
werd er omstreeks de 20ste eeuw meer en meer een balans 
gezocht tussen symmetrische en asymmetrische vlakken. 

De stadhuizen van Gouda en Amsterdam typeren zich door 
een strenge symmetrische gevelcompositie. De voorgevels 
zijn als geheel symmetrisch waardoor het gebouw zich 
belangrijk oogt en een strenge uitstraling waarborgt. 
De symmetrie komt voort vanuit de perfectie die wordt 
nagestreefd om zo de vergelijking te leggen met het perfect 
zijn van de mens. Het menselijk lichaam is immers ook 
symmetrisch en het stadhuis van Amsterdam moest in de tijd 
dat het werd gebouwd laten zien wat voor wereldmacht 
Nederland op dat moment was. 
Bij het stadhuis van Hilversum lijkt er een ommekeer zichtbaar 
voor wat betreft de fascinatie voor symmetrische stadhuizen, 
een stadhuis is namelijk een asymmetrische compositie 
van elementen. Echter, wanneer de gevels nader worden 
bekeken is te zien dat er wel degelijk symmetrievlakken in 
de gevel zitten. Het doorbreken van de totale symmetrie 
zorgt er niet voor dat het gebouw uit balans raakt. Er wordt 
gespeeld met symmetrische en asymmetrische vlakken die 
samen zorgen voor een eenheid en de juiste balans. 
Bij het stadhuis van Arnhem wordt ook gespeeld met 
symmetrie en asymmetrie. Hier zit wel een gedachte achter, 
namelijk dat de belangrijkere ruimtes zijn gelegen achter een 
symmetrische gevelopbouw. Dit zelfde gebeurt in ongeveer 
dezelfde mate bij Bronckhorst, waarbij de symmetrische 
elementen belangrijke ruimtes omhullen zoals de entree, 
raadzaal en de publieke hal. Hierdoor wordt de bezoeker 
bewust de juiste richting op gestuurd, namelijk naar datgene 
wat belangrijk is. Het stadhuis van Nieuwegein onttrekt zich 
van enige symmetrie, nergens in de gevel zijn symmetrische 
vlakken te ontdekken.  

Als conclusie kan worden gesteld dat symmetrie staat voor 
volmaaktheid en dat asymmetrie zeker in het verleden werd 
gezien als onvolmaaktheid. De verschillende stadhuizen 
laten een ontwikkeling zien waarbij de symmetrie steeds 
meer verdwijnt en minder belangrijk lijkt te worden. Om 
de herkenbaarheid van het gebouw te versterken is het 
belangrijk om een balans te vinden tussen de symmetrie 
en asymmetrie. Het stadhuis van Nieuwegein is een 
uitdrukkingsloos gebouw waardoor het onherkenbaar is als 
stadhuis. Symmetrie zal op belangrijk plaatsen in het stadhuis, 
zoals de raadzaal, entree en vergaderruimtes, zorgen van 
een betere herkenbaarheid van de functie. 

 
 Gevelcompositie - Symmetrie 
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Bekende gebouwonderdelen die vaak voorkomen bij 
stadhuizen zijn trap, toren, klok, bordes, balkon en vlaggenmast, 
deze kunnen daarom als typisch worden beschouwd voor 
stadhuizen. Hierdoor is het stadhuis te onderscheiden van 
andere gebouwen in de stad en deze elementen maken het 
herkenbaar als stadhuis. Bij het zien van de verschillende 
stadhuizen is te zien dat de functionaliteit van het gebouw 
in de loop van de tijd toeneemt, met als gevolg een afname 
van de benoemde gebouwonderdelen. De stadhuizen van 
Amsterdam, Gouda, Hilversum hebben geen bordes maar 
beschikken wel over de andere gebouwonderdelen. Bij 
Arnhem is er al een afname van deze gebouwonderdelen 
te zien en bij Bronckhorst en Nieuwegein zijn er nauwelijks 
herkenbare toevoegingen. 
Dit heeft natuurlijk alles te maken met de verandering van 
het politieke klimaat, waarom zal er nog een bordes of 
toren worden ontworpen als deze geen functionaliteit heeft 
voor gebruik van het stadhuis. Waarom zullen deze dan 
nog moeten worden toegevoegd aan het ontwerp van een 
stadhuis. Als het alleen om verfraaiing gaat of bijna dienst 
doet als ornament mist het zijn doel. Het is een utopie om te 
zeggen dat een gebouw met de toevoeging van een aantal 
elementen meteen herkenbaar kan zijn als stadhuis. Deze 
herkenbaarheid zal op een andere manier moeten worden 
opgelost waarbij vooral moet worden gezocht naar hoe de 
burger het gebouw zal gaan ervaren.

Het stadhuis zal zijn herkenbaarheid moeten halen uit 
andere architectonische elementen dan eerder opgesomde 
onderdelen. Deze onderdelen zijn niet meer van deze tijd 
en het karakter van het stadhuis zal moeten voortkomen 
uit andere architectonische elementen. Hierbij speelt de 
gelaagdheid van de gevel een belangrijke rol, het moet zich 
onttrekken aan de standaardisering van gebouwen. Er zal 
een gevelcompositie moeten ontstaan die wordt getypeerd 
door finesse en verfijning van verschillende elementen.

 
 Gevelcompositie - Onderdelen van het Stadhuis

Gouda _ Onderdelen van het Stadhuis 1:1000
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Het eerste dat opvalt bij het zien van de analyselaag 
domeinen, is dat de eerste stadhuizen meer privé ruimtes 
hebben rondom de entree. Hierbij moet een kanttekening 
worden geplaats voor het stadhuis van Amsterdam, deze 
heeft namelijk een enorme openbare ruimte op de eerste 
verdieping. Voor deze vergelijking zijn alleen de tekeningen 
van de begane grond gebruikt. Maar toch is de eerste 
binnenkomst redelijk gesloten en is er een grote publieke 
hal waarin de bezoekers zich bevinden. Het stadhuis 
van Hilversum is al redelijk open, rondom de patio liggen 
voornamelijk openbaar of semi - openbare ruimtes. Bij 
Arnhem valt dit ook als eerste op en er kan worden gesteld 
dat de entree groots moet zijn. Bij Arnhem, Bronckhorst en 
helemaal bij Nieuwegein is de begane grond vloer erg 
openbaar. Waarbij vooral Bronckhorst eruit springt vanwege 
de subtiliteit waarmee de verschillende private ruimtes zijn 
weggewerkt in het gebouw.

Het lezen van de plattegronden laat zien dat de 
bewegelijkheid van de burger toe neemt. De plattegrond 
van het stadhuis van Nieuwegein is bij binnenkomst 
vergelijkbaar met de plattegrond van een warenhuis en heeft 
slechts enkele ruimtes welke volledig gesloten zijn voor de 
bezoeker. De scheiding tussen openbaar en privé wordt op 
een steeds subtielere manier ontworpen, het gemeentehuis 
van Bronckhorst is hiervan een goed voorbeeld. De trappen 
naar de volgende verdieping liggen niet gelijk met de lijn 
van de gevel. Om de herkenbaarheid van het stadhuis 
te versterken zal een duidelijk verschil zichtbaar moeten 
zijn tussen het publieke domein en het privé domein. Deze 
scheiding is er toch en mag dan ook worden weergeven in 
de plattegrond van het gebouw.

 
 Domeinen
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Deze analyselaag past goed bij de vorige analyselaag 
van domeinen. In deze laag waarin de drempels tussen de 
verschillende ruimtes worden geanalyseerd, wordt direct 
weergegeven hoe dit zich verhoudt tot een bepaald 
domein in het gebouw. Hierbij kan dezelfde conclusie 
worden getrokken als in de vorige vergelijking, de grenzen 
verdwijnen steeds meer en worden op een subtielere manier 
vormgegeven. Dit is al minder zichtbaar bij de stadhuizen 
van Hilversum en Arnhem, in de plattegrond is er ruimte 
voor zachtere overgangen tussen verschillende ruimtes. Bij 
de stadhuizen van Hilversum en Arnhem wordt dit al minder 
en is er in de plattegrond ruimte voor zachtere overgangen 
tussen verschillende ruimtes. Met een zachtere overgang 
wordt bedoelt dat er hier gebruikt wordt gemaakt van een 
doorgang zonder deur, de ruimte kan niet volledig worden 
afgesloten. En bij Bronckhorst en Gouda is dit evenzeer het 
geval. Er kan worden geconcludeerd dat de statigheid van 
de oudere gebouwen zowel afneemt bij het exterieur als 
in het interieur. Er kan zelfs worden gesteld dat er bij de 
laatste twee stadhuizen van de vergelijking nauwelijks kan 
worden gesproken over drempels. Door de afname van 
drempels wordt het gebouw steeds meer generiek in zijn 
plattegrond en onderscheidt het zich niet meer als stadhuis. 
Bij het ontwerpen van de plattegrond zal na moeten worden 
gedacht welke programma onderdelen moeten worden voor 
zien van een harde drempel. Als voorbeeld het ontwerp en 
de positionering van de raadzaal. Deze belangrijke ruimte 
in het stadhuis zal een harde drempel nodig hebben op 
herkenbaar te blijven. 

 
 Drempels

Gouda _ Drempels 1:1000
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De zichtbare ontwikkeling van stadhuizen is eveneens 
zichtbaar in het ontwerp en de indeling van de raadzaal. 
Wat opvalt is dat de belangrijkste personen altijd op een 
centrale plek zijn gesitueerd. Als er wordt gekeken naar 
alle stadhuizen dan ligt de focus bij bijna alle stadhuizen op 
een centrale positie. De belangrijkste mensen zitten op de 
belangrijkste plekken, centraal en hoger gelegen dan andere 
personen. Bij de stadhuizen van Gouda en Amsterdam valt 
dit op en is dit duidelijk herkenbaar vanuit de plattegrond. 
Vervolgens is de opstelling van het stadhuis van Hilversum 
ook redelijk strikt, de burgemeester en wethouders zitten 
op een verhoging en kijken neer op de andere raadsleden. 
VBinnen het stadhuis van Arnhem wordt de indeling meer 
gelijk, er is geen duidelijke verhoging meer en de indeling is 
niet direct af te leiden aan de opstelling. Een onderbreking 
in de opstelling zorgt voor een verschil in plaats van de 
verschillende personen. De laatste twee stadhuizen hebben 
de meest gelijkwaardige indeling, bij het gemeentehuis van 
Bronckhorst zijn er wel vaste posities maar die zijn niet te 
halen uit de opstelling. Ditzelfde geldt ook voor het stadhuis 
van Nieuwegein waar een ronde opstelling geen verschil 
laat zien tussen verschillende plekken van bestuurders. Wel 
moet worden vermeldt dat het publiek pas aan het eind van 
de 19e eeuw een vergadering kon bijwonen. Deze positie is 
dan ook altijd te herkennen vanwege een verhoging of een 
balustrade.

Raadzalen zijn imposante ruimtes wat de ruimte versterkt en 
zo bijdraagt aan de zwaarte van de besluitvorming. Door 
een steeds minder definieerbare opstelling worden de ruimtes 
minder belangrijk, het kan voor alles gebruikt worden. Een 
balans en oplossing voor flexibiliteit en tevens rechtmatigheid 
zal moeten worden ontworpen. 

 
 Raadzaal
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Arnhem _ Raadzaal 1:200
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‘gewone’ bouwprojecten. Het antwoord schuilt in de keuze 
voor materiaal en de toepassing hiervan. Dit zal zorgen 
voor esthetische waarde waardoor het ontwerp zich kan 
onttrekken van de geprefabriceerde bouwwereld.

Naast het exterieur van het gebouw is het interieur van even 
groot belang om de herkenbaarheid te versterken. Hierbij 
moet worden gedacht aan hoe de burger zich door het 
gebouw heen beweegt. Uit de analyse komt naar voren dat 
de publieke domeinen steeds groter worden en dat hier een 
afname is van harde drempels. De huidige stadhuizen willen 
de burger het gevoel geven dat er overal inzichtelijkheid 
is. Dit is schijn, want een fysieke connectie bestaat niet. De 
duidelijke scheiding tussen openbaar en privé is er en zal 
ook als dusdanig moeten worden ontworpen. Hetzelfde 
geldt voor de raadzaal welke als multifunctionele ruimte 
steeds opener wordt, een harde scheiding zal hier zorgen 
voor een drempel. Belangrijke beslissingen en overleggen 
vinden plaats in de raadzaal en deze ruimte is de spil van 
het stadhuis, het element zal opvallend moeten worden 
ontworpen. 

De verschillende analyse lagen hebben allemaal betrekking 
op het versterken van de herkenbaarheid van het stadhuis. 
Door middel van het vergelijken van verschillende stadhuizen 
door de tijd heen zijn er bij elk aspect conclusies getrokken. 
Deze verschillende conclusies vormen de basis van een 
heldere ontwerpstrategie waarin het versterken van de 
herkenbaarheid voorop staat.

Een enorm belangrijk aspect is de positionering van het 
gebouw in zijn omgeving, zowel gezien de plaats in de 
stedelijke context als de positionering in het stedelijk weefsel. 
Voor het ontwerp zal moeten worden gezocht naar een 
unieke locatie in de kern van de stad, in de nabije omgeving 
van bestaande belangrijke gebouwen. Hiermee kan meteen 
de koppeling worden gemaakt naar de opbouw van het 
volume, dit zal namelijk een uitzondering moeten zijn op 
de bestaande bebouwingsstructuur. Het gebouw zal zich 
moeten onttrekken in de proportie en richting ten opzichte 
van de omringende bebouwing. 

Het bepalen van de transparantie van het gebouw is een 
moeilijk te vatten uitgangspunt voor het ontwerp. De tijdlijn 
laat zien dat de gebouwen steeds transparanter worden, 
zeker op plaatsen waar de burger het gebouw kan betreden 
of ruimtes waarvan hij of zij gebruik kan en mag maken. Dit 
zorgt voor een leesbaar gebouw wat de inzichtelijkheid 
van de overheid tracht te vergroten, maar hierdoor ook te 
laagdrempelig is wat betreft de uitbeelding van autoriteit. Het 
toepassen van transparantie is van groot belang maar zal 
op een verfijnde manier moeten worden ontworpen. Geen 
standaardisering in de detaillering van de gevel maar juist 
het toepassen van mooie waardevolle materialen welke 
ondersteunend zijn aan de belangrijke functie die het 
stadhuis vervult. Hier zal het toepassen van symmetrie ook 
belangrijk zijn. Door de totale symmetrie als basis te nemen, 
en vervolgens belangrijke elementen als de entree en de 
raadzaal als asymmetrische elementen te laten zien, neemt 
de strengheid van het gebouw af. Dit blijft vervolgens in de 
juiste mate aanwezig om herkenbaarheid te versterken. 
De typische onderdelen van het stadhuis zijn niet meer van 
deze tijd, het gebruik van een bordes is totaal overbodig 
geworden. Dit geldt immers voor alle onderdelen welke 
typerend zijn voor stadhuizen. De functionaliteit staat 
voorop in de hedendaagse ontwerpopgave en zorgt 
voor een afname van deze elementen. Nu is het te kort 
door de bocht om te redeneren dat als deze elementen 
louter als decoratieve onderdelen worden toegevoegd 
het stadhuis herkenbaarder wordt. Er zal moeten worden 
gezocht naar een gelaagdheid en verfijning waarmee 
architectuur zich van oudsher onderscheidt ten opzichte van 

 Ontwerp strategie
 







3      De locatie
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Zoals in de ontwerpstrategie staat beschreven, zijn er 
verschillende architectonische elementen belangrijk op de 
herkenbaarheid te versterken. De keuze van een geschikte 
locatie is daarom van essentieel belang. 

De locatie voor het nieuwe stadhuis van Woerden ligt 
logischerwijs in de gemeente Woerden. Deze gemeente 
heeft plannen voor een nieuw te bouwen stadhuis, er wordt 
op dit moment gewerkt aan verschillende opties om vanuit 
daar een keuze te maken. Een aantal opties worden door de 
gemeente Woerden onderzocht, waaronder het renoveren 
van het huidige stadhuis en de bouw van een nieuw stadhuis 
met de mogelijkheid om de front- en backoffice op te splitsen. 

Naast de actualiteit van de opgave is de uitstraling van het 
huidige stadhuis de belangrijkste drijfveer. Het huidige stadhuis 
is een gebouw met een gesloten uitstraling op een weinig 
bijzondere locatie. Het is goed dat er op meerdere plaatsen 
aangegeven staat dat het daadwerkelijk om een stadhuis 
gaat, anders zou het door de ligging op een industrieterrein 
eerder gezien worden als een kantoorgebouw uit de jaren 
‘70.

Vanaf 1 januari 2015 zal de gemeente Woerden een 
ambtelijke samenwerking aangaan met de gemeente 
Oudewater. Dat betekend dat de backoffice van de 
gemeente Oudewater zal verhuizen richting het nieuwe 
stadhuis van Woerden.16 Hierdoor behoudt Oudewater 
wel een frontoffice en zal het blijven bestaan als gemeente 
Oudewater. Een gemeentelijke herindeling in de nabije 
toekomst lijkt een logisch gevolg, wat de ontwerpopgave 
extra interessant maakt. 

 Gemeente Woerden

Huidig stadhuis van de gemeente Woerden
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Gemeente atlas _ Woerden 



Luchtfoto gemeente Woerden
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De gemeente Woerden ligt in het westen van de Nederlandse 
provinctie Utrecht, in het Groene Hart van de randstad. De 
gemeente bestaat uit de kernen Woerden, Harmelen, Kamerik 
en Zegveld. Typerend voor deze gemeente is dat de natuur 
in overvloed aanwezig is, het open veenweidegebied zorgt 
voor uitgestrekte vergezichten. Ook het water is onlosmakelijk 
verbonden aan de gemeente, als voorbeeld de Oude 
Rijzone welke een meer besloten karakter heeft. Rijdend 
door de gemeente vallen de uitgestrekte akkers op waarop 
voornamelijk veeteelt wordt bedreven. Smalle landelijke 
wegen doorkruisen het landschap en lopen evenwijdig aan 
de vele sloten die de akkers van elkaar scheiden. 

Rijdend door de verschillende kernen in de gemeente blijft 
het water een belangrijke rol spelen in de gemeente. Maar 
kleinschaligheid valt op in deze gemeente en de kernen 
Zegveld, Kamerik en Harmelen zijn kleine dorpen. Woerden 
is de stad in de kern waarin het huidige stadhuis staat, wat 
zich typeert door de oude singel die door de stad loopt. 
De stad kenmerkt zich door zijn historische stadscentrum met 
daarin kleinschalige bebouwing. 

 Omgevings analyse

Omgeving gemeente Woerden



Woerden 
_ 36.310 inwoners

Zegveld 
_ 2.310 inwoners

Gemeente Woerden 
_ 50.593 inwoners

_ 92,92 km2 oppervlakte
 _ 89,35 km2 land
 _ 03,57 km2 water

Kamerik 
_ 3.767 inwoners

Harmelen 
_ 8.202 inwoners
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Gemeente Woerden 17
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Het water speelt een belangrijke rol in de gemeente 
Woerden, waar de Oude Rijn dwars door de stad Woerden 
heen loopt en de Grecht tussen Zegveld en Kamerik loopt. 
Bij het zien van deze analyse kaart is de ontwatering van 
de akkers goed te zien door middel van de vele sloten die 
zorgen voor de verkaveling.

De A12 die langs Woerden loopt zorgt voor een ideale 
ontsluiting van de stad, waar vanuit de N204 zich vertakt in 
dreven die de stad doorkruisen. De andere kernen zijn via 
de andere provinciale wegen te bereiken.

Het huidige stadhuis bevindt zich in Woerden, de grootste 
en enige stad van de gemeente. De bereikbaarheid is in 
Woerden het beste voor de hele gemeente en zal bijdragen 
aan de herkenbaarheid van het stadhuis.

Wegen _ 1:100.000

Water en bebouwing _ 1:100.000

A12

N458

N204

N198

N405

N212

Oude RijnGrecht
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Gemeente Woerden _ 1:60.000

Woerden

Zegveld

Kamerik

Harmelen



Luchtfoto Woerden
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Het huidige stadhuis bevindt zich in het industriegebied 
van Woerden, ver buiten de stadskern. In Woerden zijn 
verschillende locaties mogelijk om te gebruiken voor het 
ontwerp van het nieuwe stadhuis. Vanuit de vergelijking 
over de context van de stadhuizen kwam naar voren dat de 
positionering enorm belangrijk is voor de herkenbaarheid. 
Historisch gezien valt op dat oudere stadhuizen vaak 
bij andere prominente gebouwen zoals kerken staan 
gepositioneerd. 

In Woerden zijn verschillende locaties open voor de invulling 
van het stadhuis. De huidige locatie is beschikbaar omdat 
het huidige stadhuis zal worden gesloopt. Echter zal dit de 
herkenbaarheid van het stadhuis niet versterken. Bij het 
stationsgebied zijn ook nieuwbouw ontwikkelingen maar de 
beste locatie is het Defensie Eiland. Op dit eiland valt het 
stadhuis dan binnen de singel, wat de herkenbaarheid enorm 
zal versterken. Het heeft de mogelijkheid om zich aan te 
sluiten bij het historische stadscentrum van Woerden. 

 Unieke locatie

Luchtfoto defensie eiland, Woerden
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Locatie keuze nieuwe stadhuis Woerden _ 1:20.000

Defensie Eiland



Bastion

Ravelijn
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In de 20ste eeuw breidde dit zich uit naar het Defensie-eiland 
achter het Kasteel. Na een eerste huurperiode werd dit 
eiland in 1921 gekocht door de gemeente Woerden. In 1980 
werden alle werkzaamheden verplaatst naar het Defensie 
eiland verplaatst, het kasteel was sindsdien niet meer in 
gebruik door het Ministerie van Oorlog. Sinds het eind van 
de jaren ’90 worden gebouwen niet meer gebruikt.18

Op een natuurlijk hoogte langs de Oude Rijn, stichtten de 
Romeinen omstreeks 47 na Christus een grensversterking 
langs de Romeinse rijksgrens, het Castellum Laurum. De 
Romeinen verlieten het Castellum in de loop van de derde 
eeuw. Woerden werd al vroeg in de middeleeuwen opnieuw 
bewoond. Aan de zuidwestelijke zijde van de stad werd 
omstreeks 1275 een kasteel door graaf Floris V gesticht. In 
1371 werden eerste versterkingen aangelegd en ontstond 
een omwalde en omgrachte nederzetting, in de herkenbare 
vijfhoekige vorm. Het kasteel wat door graaf Floris V werd 
gesticht en werd verloop van tijd gesloopt, dit omdat de 
rol werd overgenomen door een tweede kasteel in de 
strategische zuidoostelijke hoek van de stad, dit werd in 
1415-1416 voltooid. Na de belegering door de Spaanse 
legers in 1575 besloot men de ommuurde stad uit de 15e te 
gaan versterken met nieuwe verdedigingswerken. 

Omstreeks 1600 kreeg Woerden een extra omwalling, 
ommuring en gracht als extra versterking in de vorm van een 
ravelijn en vier bastions, grotendeels op de hoekpunten van 
de bestaande stadsmuur. Een ravelijn is een buitenwerk van 
een vesting. Het is een vijfhoekig of redanvormig versterkt 
eiland dat is omgeving door een extra ravelijnsgracht in 
de vestingsgracht. Dit vooruitgeschoven verdedigingswerk 
bevindt zich halverwege de bastions, vaak voor een 
toegangspoort  van de vesting

Vanaf Woerden 1672 maakt Woerden deel uit van de Oude 
Hollandse Waterlinie. Op de kaart van 1725 is te zien hoe 
een tweede gracht rond de stad is aangelegd, met het 
onbebouwd verdedigingsveld tussen de twee grachten. Na 
verloop van tijd werd de binnenste gracht aan de westelijke 
zijde gedempt. De noordoostelijke hoek herinnert aan een 
langgerekte waterpartij aan de voormalige gracht. De hoek 
in het zuidoosten krijgt langzaam de contouren van het 
Defensie eiland. Het kasteel van Woerden heeft vanwege de 
strategische positie altijd een belangrijke positie gehad in de 
stad. Het vormt de schakel die het Defensie eiland verbindt 
met het historische stadscentrum. 

Het defensie eiland zoals we dat nu kennen wordt steeds 
meer zichtbaar, het begon allemaal in 1873 toen het 
Centraal Magazijn van Kleding en Uitrusting intrede deed 
in het kasteel. Dat was immers gebouwd maar in alle jaren is 
het nooit bewoond. Vanwege reorganisaties bij het Ministerie 
van Oorlog werden er drie centrale magazijnen opgericht, 
waarvan een in het kasteel van Woerden. 

 Geschiedenis van de plek
 

Opbouw vestingwerk

Kasteel van Woerden in de 17e eeuwPlattegrond vestingstad Woerden, 1672

Zicht op Woerden, 1674



65 GSEducationalVersion

1550

Stad voorzien van wallen en grachten _ 1371

Stadsrechten _ 1372

Bouw kasteel _ 1410

Bouw stadhuis _ 1501

1650

Belegering door Spanjaarden _ 1575

Aanpassing wallen

1725

Uitbreiding vestingwerken

Onderdeel Oude Hollandse Waterline _ 1672

Ringeiland

1918

Sloop van wallen

Uitbreiding van defensie -eiland

Eerste stadsuitbreiding _ 1900

2006

Demping Oude Rijn _ 1960 / 1961
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Stad voorzien van wallen en grachten _ 1371
Stadsrechten _ 1372
Bouw kasteel _ 1410
Bouw stadhuis _ 1501

1650

Belegering door Spanjaarden _ 1575
Aanpassing wallen

1725

Uitbreiding vestingwerken
Onderdeel Oude Hollandse Waterline _ 1672
Ringeiland

1918

Sloop wallen
Uitbreiding defensie eiland
Eerste stadsuitbreiding _ 1900

2006

Demping Oude Rijn _ 1960/1961

Ontwikkeling van de singel van Woerden
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Oude bebouwing defensie eiland _ 1:5.000

1 _ Kasteel van Woerden (1410)

4 _ Sint-Bonaventurakerk (1892)

Op het eiland staan een aantal karakteristieke gebouwen. 
Als eerst het kasteel van Woerden, gebouwd omstreeks 
1410 door hertog Jan van Beieren, elect van Luik, heer van 
Woerden. Het kasteel maakt deel uit van de verdedigingslinie 
en speelde daarin een belangrijke rol. Van de 15e eeuw tot 
eind van de 18e eeuw was het kasteel de van de baljuw en 
dijkgraaf van het Land van Woerden. Een baljuw is een oud 
woord voor ambtenaar binnen het stadsbestuur. Voordat het 
ministerie van oorlog het kasteel in gebruik nam heeft het van 
1830 tot 1873 dienst gedaan als strafgevangenis.19

De Sint-Bonaventurakerk, gebouwd in 1892 door Nicholaas 
Molenaar, is een kruisbasiliek van neo-gotische stijl. De kerk 
is een opvallende verschijning met zijn ruim 77 meter hoge 
kerktoren.

Het ministerie van Oorlog heeft verschillende gebouwen 
laten bouwen op het defensie eiland, waarvan er enkele 
worden behouden tijdens de herontwikkeling van het gebied. 
Onder andere de oude Wasserij met de karakteristieke 
schoorsteen, welke zijn aangemerkt als monument. Ook 
blijven twee oude werkplaatsen behouden. De andere 
bebouwing is vanuit een cultuurhistorische analyse, die de 
gemeente Woerden heeft laten uitvoeren, niet waardevol 
bevonden om behouden te blijven.20

1

2 3

5

6

4
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2 _ Oude Wasserij (1916) 3 _ Schoorsteen van de Oude Wasserij

6 _ Werkplaats sortering van textiel5 _ Huidige kwaliteit bebouwing
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Het bureau Karres en Brands, wat gespecialiseerd 
is in landschapsarchitectuur, heeft een nieuw 
stedenbouwkundigplan ontwikkeld voor het Defensie eiland. 
Het Defensie eiland is momenteel een ontoegankelijke 
vesting tussen de binnenstad en het station van Woerden. 
Daar brengt Karres en Brands verandering in door het 
Defensie eiland als schakel te gaan gebruiken. Het plan 
voorziet in 210 woningen en verschillende pleinen.

Bij het bezoeken van Woerden is vastgesteld dat er 
begonnen is met het bouwen van de eerste fase van het 
stedenbouwkundigplan. Dit betekend dat het eiland niet 
totaal beschikbaar is om te bebouwen. Daarom zal er verder 
worden gefocust op de gebieden van de tweede en derde 
fase, en zal fase één in de volgende analyses buiten schot 
worden gehouden. 

 Huidige ontwikkeling

Stedenbouwkundigplan Defensie eiland - Karres en Brands

Fase 2

Fase 1

Fase 3
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Impressie nieuwbouw Defensie eiland vanuit de stad

Impressie nieuwbouw Defensie eiland richting de stad
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Publieke functies

Haven Excersitieveld Stationsplein

Op deze analysekaart is te zien dat de publieke en 
commerciële functies zich concentreren in het historische 
stadscentrum. WDit begint bij de haven en loopt door 
tot aan het kasteel van Woerden, waar tevens een 
aaneenschakeling van verschillende pleinen ontstaat. Het 
Defensie eiland zal gaan fungeren als combinatie tussen 
de stad en het stationsgebied. Hierbij zal een nieuw plein 
ontstaan op de plek van het vraagteken. 

Haven - regionale functie.
Knoopunt voor watersport met klein-schalige voorzieningen.

Excersitieveld – lokale en regionale functie
Manifestaties en evenementen

Kerkplein – regionale functie
Winkels, horeca, (streek)markt en manifestaties

Wagenstraat – lokale functie
Parkeren, supermarkt

Stationsplein – regionale functie
Overstappunt trein,  bus, fiets, taxi’s. Kleinschalige stations 
gebonden voorzieningen

Park & Ride – lokale en regionale functie
Parkeerterrein bij NS station Woerden

? - lokale functie
Nieuw plein wat zal ontstaan met nieuwe bebouwing

 Stedenbouwkundige analyse Defensie Eiland
 Functies

GSEducationalVersion

Wagenstraat

Kerkplein

Excersitieveld

Haven

?

Stationsplein

Park & Ride
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Bebouwing _ 1:5.000
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Wonen in het groen

Historisch stadscentrum

Wonen aan de singel

Het stadcentrum van Woerden is op te splitsen in drie 
verschillende soorten bebouwing namelijk; het historisch 
stadscentrum, wonen aan de singel en wonen in het groen. De 
twee laatstgenoemde omvatten het historische stadscentrum 
tot aan het Defensie eiland. Nu kunnen deze structuren 
worden doorgetrokken zodat het kasteel meer aansluiting 
krijgt met het stadscentrum.  

    
 Bebouwing Woerden

Wonen aan de singel Historisch stadscentrum Wonen in het groen
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De bereikbaarheid van het defensie eiland is als eerst 
bekeken vanuit het verkeer met de auto. De binnenstad 
heeft twee hoofdwegen die aansluiten op de rondweg, de 
Wilhelminaweg vanuit het westen en de Oudelandsweg 
vanuit het oosten. Er valt op dat er een knooppunt ontstaat 
bij het kasteel van Woerden en dat op deze plaats het eiland 
te bereiken is met de auto.

Ten zuidoosten van het defensie eiland ligt het station van 
Woerden. De aankomst van de verschillende lijnbussen 
uit de gemeente is op het stationsplein, hierdoor is de 
bereikbaarheid van het eiland optimaal.

De belangrijkste looproute komt voort vanuit de functie 
analyse waarop te zien is dat Woerden eigenlijk één 
belangrijke winkelstraat heeft. Deze begint ongeveer bij de 
haven en loopt door tot aan het kasteel van Woerden. Bij de 
ontwikkeling van het gebied zal er van het eiland een brug 
worden gemaakt richting het park & ride, dus ook richting het 
station. Hierdoor zal looproute verlengt worden en zorgen 
voor een hogere intensiteit langs het kasteel van Woerden. 

 
 Bereikbaarheid

Auto

Wilhelminaweg langs het kasteel van Woerden

Trein

Station van Woerden

Lopen

Lopen
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Defenitieve locatie

De gekozen locatie voor het nieuwe ontwerp van het stadhuis 
van Woerden bevindt zich bij het kasteel van Woerden 
en de Petruskerk. Dit omdat door het aanleggen van een 
loopbrug richting het station er een knooppunt ontstaat 
rondom deze plek. Hierdoor wordt het Defensie eiland een 
overgangsgebied tussen het stadscentrum en het station wat 
de verkeersstroom in dat gebied zal laten toenemen. 

Het kasteel van Woerden en de Petruskerk zijn vanwege 
hun stedenbouwkundige structuur hele herkenbare 
gebouwen. Dit vanwege de massaliteit maar ook vanwege 
de positionering ten opzichte van de andere bebouwing. 
Dit biedt kansen om de herkenbaarheid van het stadhuis te 
versterken en een derde belangrijk gebouw te worden op 
die plaats.

Op de tekening is te zien dat de bebouwing van fase twee en 
fase drie worden uitgevoerd zoals het stedenbouwkundigplan 
van Karres en Brands. Hierdoor kan het nieuwe stadhuis zich 
voegen in de nieuwe stedenbouwkundige structuur die gaat 
ontstaan door de ontwikkeling van dit gebied. 

Uitgangspositie ontwerp





4      Het stadhuis
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 Gebouw in stedelijkestructuur
 

Het stadhuis van Woerden bevindt zich als gebouw te 
midden van karakteristieke verzamelingen van architectuur 
uit verschillende tijdspannes. Op dit moment wordt ten 
oosten van het nieuwe stadhuis van Woerden nieuwbouw 
gerealiseerd en rond 2016 zal het gebied ten westen van 
het nieuwe stadhuis van Woerden ook vernieuwd zijn. In dat 
gebied bevinden zich de bewaarde gebouwen van de tijd 
dat het ministerie van Oorlog actief was op het eiland. 

Binnen een gebied waar veel gebeurt, vallen twee 
gebouwen in het bijzonder op. De Sint-Bonaventurakerk is 
een uitzondering in de stedelijke structuur, net als het kasteel 
van Woerden. Beide gebouwen trekken veel aandacht naar 
zich toe, het stadhuis zal hiermee moeten concurreren en 
daarom op stedenbouwkundig niveau al moeten opvallen. 
Door een unieke vorm en massa te kiezen in deze bestaande 
stedenbouw, kan het gebouw zich ontrekken en wordt het 
meer herkenbaar. 
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 Ontrekken aan stedelijkweefsel

Het stadhuis neemt bij de herinrichting van het defensie 
eiland een belangrijke rol in. In het midden van het eiland 
ontrekt de massa zich aan alle bestaande structuren om zich 
zo te onderscheidden als stedelijk object. 

Het stadhuis zet zich af tegen de singel en verkaveling, om 
zo de eigenheid van het gebouw te versterken. De vorm van 
het stadhuis is ontstaan omdat dit in de stedelijke structuur 
niet voorkomt, hierdoor valt de vorm op in de stedenbouw. 
Door de vierkante massa ontstaat er aan beide zijden van 
het stadhuis ruimte waardoor het meer opzichzelf staat.

Afzetten tegen verkaveling en natuurlijk structuur Ontrekken aan bebouwing door massa Ontrekken aan bebouwing door positie
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Situatie _ 1:1000
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 Herkenbare uitgangspunten
 

Voorafgaand aan het ontwerp zijn er een aantal heldere 
uitgangspunten geformuleerd waaraan een stadhuis, wat 
herkenbaar moet zijn, moet voldoen. Het toepassen van 
architectonische elementen die die de herkenbaarheid van 
een stadhuis weergeven

Hieraan voorafgaand is het belang van de positie in 
de stedelijke context uitgelegd. In dit hoofdstuk worden 
de uitgangspunten besproken die van belang zijn bij het 
ontwerpen van een herkenbaar stadhuis. 

Het gebouw zal een heldere structuur moeten kennen, 
waarbij het gebouw gemakkelijk te lezen en te begrijpen 
is. Een scheiding tussen openbaar voor de burger en prive 
voor de ambtenaar. De raadzaal moet opvallend worden 
vormgegeven en opvallen bij betreden van het gebouw. 
Omdat er in de raadzaal belangrijke beslissingen worden 
genomen moet een gesloten karakter worden benadrukt. 
Bij het betreden van het stadhuis is het belangrijk dat het 
duidelijk is voor de burger. De receptie zal in het zicht moeten 
liggen om te zorgen dat de bezoekers richting de juiste plek 
worden gestuurd. De frontoffice, waar ook burgerzaken 
onder valt, moet centraal in het gebouw te vinden zijn, met 
overlegruimtes in de buurt. 

Door de duidelijke scheiding tussen openbaar en prive 
zijn alle ruimtes die toegankelijk zijn voor de burger en de 
ambtenaar in de publieke zone gesitueerd. Dit zorgt ervoor 
dat er beweging plaats vindt in het gebouw. 

bestuur

burger

Duidelijk scheiding

Contact

Raadzaal als gesloten object
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 Programmatische vertaling
 

Vanuit de herkenbare uitgangspunten en de conceptuele 
gebouw invulling is de programmatische vertaling voort 
gekomen. De heldere structuur zorgt voor een overzichtelijke 
gebouw indeling wat in het schema links duidelijk wordt 
weergeven. 

Ondergrond heeft het stadhuis twee verdiepingen voor 
het parkeren, ruimte voor opslag en is de archief ruimte van 
het Rijnstreekarchief gesitueerd. De begane grond van het 
stadhuis kenmerkt zich door een langerekte open ruimte 
waaraan de balies van de frontoffice en de overlegruimtes 
zijn geplaatst. 
Een verdieping hoger biedt ruimte aan het restaurant 
en overlegruimtes. Vanaf deze verdieping is via twee 
loopbruggen de raadzaal te betreden. De raadzaal valt op 
vanwege het gesloten karakter van de ruimte, de enige ruimte 
in het gebouw met die uitstraling. Om deze ruimte specialer te 
maken is er afgeweken van de standaard verdiepingshoogte 
en zorgt dit gebouw voor een verspringing in de structuur.
Op de tweede verdieping, de laatste openbare verdieping 
in het stadhuis, is het Rijnstreekarchief te vinden. Deze 
verdieping is de laatste verdieping welke via de grote trap 
vanuit de centrale hal is te bereiken. 
Vanaf de derde verdieping tot aan de vijfde verdieping is 
het stadhuis ingericht als kantooromgeving. Op de derde 
verdieping bevinden zich de burgemeester, wethouders en 
de directie. De verdiepingen daarboven zijn ingericht met 
verschillende soorten werkplekken; open werkplekken, team 
werkplekken, concentratie werkplekken, overlegruimtes 
en aanlandplekken. Een open karakter zorgt voor een 
prettige werkomgeving en door de centrale vide blijven alle 
verdiepingen in contact met elkaar. Onderstaande ruimtestaat 
is opgesteld aan de hand van haalbaarheidsstudies van de 
gemeente Woerden21.

Programma:

Klantcontacten:   513 m2 fno
Bestuurscentrum:   551 m2  fno
Kantooromgeving:   2.596 m2 fno
Facilitaire functies   549 m2  fno
Rijnstreekarchief:   1.061 m2 fno
Werk- en ontmoetingscentrum: 1.025 m2 fno
 Multifunctionele ruimte ca. 450 m2

Functioneel Nuttig Oppervlak: 6.399 m2 fno

Bruto Vloer Oppervlak:  9.834 m2 bvo

parkeren (25%):   2.458 m2 fno
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 Stadhuis van Woerden
 Kelder -2

De onderste laag van het stadhuis is ingericht als 
parkeerkelder, door twee lagen parkeren toe te passen is 
het maaiveld zoveel mogelijk autovrij gehouden.

1 installatie ruimte
2 archiefruimte Rijnstreek
3 kluisruimte
4 opslagruimte
5 balies
6 spreekkamers
7 overlegruimtes
8 repro
9 raadzaal / trouwzaal
10 voorruimte trouwen
11 restaurant
12 Rijnstreekarchief
13 archief stadhuis
14 burgemeester
15 leeskamer
16 wethouders
17 secretariaat
18 directie
19 fractiekramer
20 kleedruimte
21 ontspanningsruimte
22 ict
23 callcenter
24 huiskamer
25 kantoorruimte
 openplekken, overlegplekken, aanlandplekken
 concentratieplekken, teamplekken

1

1

Kelder -2 _ schaalloos



GSEducationalVersion

A A

B
B

83 

3

4

2

Op deze verdieping is ruimte gereserveerd voor het archief 
van de Rijnstreekarchief. Deze ruimte is zo ingericht dat er 
bij een eventuele verplaatsing van het archief of krimp, de 
ruimte kan worden betrokken bij de parkeergarage.

 Stadhuis van Woerden
 Kelder -1

Kelder -1 _ schaalloos
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De begane grond wordt gekenmerkt door de publieke zone 
die de ruimte in tweeen splitst. Aan deze publieke zone zijn 
de twee verticale ontsluitingen gesitueerd, het verkeer van 
alle ruimtes vindt plaats rondom deze publieke zone. 

Er is gekozen voor een open structuur om zo de helderheid 
van het gebouw te versterken. De balies, centraal gelegen 
in de plattegrond, benadrukken de openheid door nergens 
fysiek aan te sluiten. Op een subtiele manier zijn er drempels 
in het gebouw geplaatst waardoor de burger weet tot waar 
hij kan komen.

Publieke zone

Ontsluiting

 Stadhuis van Woerden
 Begane grond

1 installatie ruimte
2 archiefruimte Rijnstreek
3 kluisruimte
4 opslagruimte
5 balies
6 spreekkamers
7 overlegruimtes
8 repro
9 raadzaal / trouwzaal
10 voorruimte trouwen
11 restaurant
12 Rijnstreekarchief
13 archief stadhuis
14 burgemeester
15 leeskamer
16 wethouders
17 secretariaat
18 directie
19 fractiekramer
20 kleedruimte
21 ontspanningsruimte
22 ict
23 callcenter
24 huiskamer
25 kantoorruimte
 openplekken, overlegplekken, aanlandplekken
 concentratieplekken, teamplekken
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Begane grond _ 1:200

5

6

7

8
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 Stadhuis van Woerden
 Eerste verdieping

1 installatie ruimte
2 archiefruimte Rijnstreek
3 kluisruimte
4 opslagruimte
5 balies
6 spreekkamers
7 overlegruimtes
8 repro
9 raadzaal / trouwzaal
10 voorruimte trouwen
11 restaurant
12 Rijnstreekarchief
13 archief stadhuis
14 burgemeester
15 leeskamer
16 wethouders
17 secretariaat
18 directie
19 fractiekramer
20 kleedruimte
21 ontspanningsruimte
22 ict
23 callcenter
24 huiskamer
25 kantoorruimte
 openplekken, overlegplekken, aanlandplekken
 concentratieplekken, teamplekken

Om de raadzaal vorm te geven als een gesloten maar 
opvallend object, is deze als dusdanig in de ruimte geplaatst. 
Via de twee loopbruggen is de raadzaal te bereiken, wat 
zorgt voor een drempel om deze ruimte te betreden. Maar 
door de openheid van de centrale vide is er altijd zicht op 
de toegang van de raadzaal.

Het restaurant is tegenover de raadzaal geplaatst, zodat 
na raadsvergaderingen en andere evenementen dit als een 
foyer kan worden gebruikt.

Loopburg richting raadzaal
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Eerste verdieping _ schaalloos

9

10

11

7
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 Stadhuis van Woerden
 Tweede verdieping

Tweede verdieping _ schaalloos

1 installatie ruimte
2 archiefruimte Rijnstreek
3 kluisruimte
4 opslagruimte
5 balies
6 spreekkamers
7 overlegruimtes
8 repro
9 raadzaal / trouwzaal
10 voorruimte trouwen
11 restaurant
12 Rijnstreekarchief
13 archief stadhuis
14 burgemeester
15 leeskamer
16 wethouders
17 secretariaat
18 directie
19 fractiekramer
20 kleedruimte
21 ontspanningsruimte
22 ict
23 callcenter
24 huiskamer
25 kantoorruimte
 openplekken, overlegplekken, aanlandplekken
 concentratieplekken, teamplekken 

Dit is de laatste verdieping waar de burger ‘gewoon’ kan 
komen. Het centrum van het Rijnstreekarchief bevindt zich 
hier en bestaat uit studieruimtes, een kopieerhoek en een 
bibliotheek. Door de receptie tussen de trap en de lift te 
situeren is er altijd controle op de bezoekers.

12

13
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 Stadhuis van Woerden
 Derde verdieping

Derde verdieping _ schaalloos

Dit is de eerste verdieping die alleen toegankelijk is voor 
ambtenaren. Opvallend zijn de veelal gesloten werkplekken, 
namelijk de kamers van de burgemeester, wethouders en 
directieleden van de gemeente Woerden. De directie en 
burgemeester grenzen aan het secretariaat. 

14
15

16

1718

24

25

19
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 Stadhuis van Woerden
 Vierde verdieping

1 installatie ruimte
2 archiefruimte Rijnstreek
3 kluisruimte
4 opslagruimte
5 balies
6 spreekkamers
7 overlegruimtes
8 repro
9 raadzaal / trouwzaal
10 voorruimte trouwen
11 restaurant
12 Rijnstreekarchief
13 archief stadhuis
14 burgemeester
15 leeskamer
16 wethouders
17 secretariaat
18 directie
19 fractiekramer
20 kleedruimte
21 ontspanningsruimte
22 ict
23 callcenter
24 huiskamer
25 kantoorruimte
 openplekken, overlegplekken, aanlandplekken
 concentratieplekken, teamplekken

Vierde verdieping _ schaalloos

Door verschillende modules toe te passen voor de 
verschillende werkplekken is er een prettige werkomgeving 
ontstaan. De open werkplekken zijn gesitueerd op plekken 
waar minder mensen langskomen en staan te praten. Door 
het evenwicht van open en gesloten plekken is er een klimaat 
ontstaan waar een ieder naar behoren kan functioneren.
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 Stadhuis van Woerden
 Vijfde verdieping

Vijfde verdieping _ schaalloos

Het principe van deze verdieping komt overeen met de 
vorige verdieping. Door bij deze verdieping uit te gaan van 
een andere indeling, wordt de flexibiliteit van de verdieping 
benadrukt. Naast de stijgkernen is ruimte voor de huiskamers 
waarin de facilitaire functies zijn verwerkt. 

24

24

25

25
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 Ruimtelijkheid
 Doorsnede AA & BB

Doorsnede AA _ schaalloos

Bij het zien van de doorsnede valt direct de geslotenheid 
van de raadzaal op. Door de centrale vide hebben alle 
verdiepingen contact en zichtlijnen richting elkaar, dit 
versterkt de ervaring in het gebouw. De continue beweging 
zorgt voor een prettige omgeving en de burgers zien dat 
de overheid zich bezig houdt met het dagelijks bestuur van 
de stad.

De raadzaal zorgt door zijn proportie voor een scheiding 
tussen de burger en ambtenaar. Door de geslotenheid en 
de hellingbanen als toegang vormt deze een barriere tussen 
publiek en prive.
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Ruimtelijkheid

Doorsnede BB _ schaalloos





5      Het uiterlijk
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 Gevelconcept

De gevel van het stadhuis van Woerden is een vertaling 
van wat er binnen gebeurt. Een programmatische vertaling 
als uitgangspunt voor de uitstraling richting de buitenwereld. 
Stadhuizen zijn bij iedereen bekend maar tegenwoordig 
wordt het steeds lastiger om onderscheidt te maken tussen 
een ‘gewoon’ kantoorgebouw en een stadhuis.

Naast de ontwerpuitgangspunten die zijn opgesteld ten 
aan zien van de locatie en indeling van het gebouw, zijn 
er ook ontwerpuitgangspunten gesteld voor het uiterlijk van 
het gebouw. Hoe moet een stadhuis, dat herkenbaar wil zijn, 
eruit zien? 

Het gebouw zal zich moeten afzetten tegen de omringende 
gebouwen, het moet een opvallende uitstraling hebben. 
Maar ook geslotenheid en verfijning om het gebouw anders 
te maken dan een normaal kantoorgebouw zijn belangrijk. 
De herkenbaarheid van een stadhuis zit tegenwoordig niet 
meer in het toevoegen van een toren of bordes, maar in de 
verfijning die wordt toegepast in het gevelontwerp. 
Het vierkante volume moet extra worden benadrukt door het 
laten zien van de verticaliteit van verschillende elementen in 
de gevel. 

De programmatische vertaling in de gevel zorgt voor een 
leesbaarheid de belangrijkste ruimtes onderscheidt van 
de rest. De raadzaal, die in het interieur opvalt, moet ook 
opvallen in het exterieur, waarbij het wel gesloten moet zijn. 
Op die manier wordt benadrukt dat in die ruimte belangrijke 
zaken besproken worden die niet voor iedereen inzichtelijk 
zijn. Dit zelfde geldt voor burgermeester en wethouders en 
de belangrijkste overleg ruimte. 

Het gevel ontwerp valt op door de rechtmatige structuur 
met kleine afwijkingen. Hierdoor straalt het gebouw 
plichtmatigheid uit en stabiliteit, wat kernwaarden zijn voor 
het ontwerp van een stadhuis. Door het vele glas oogt 
het gebouw open, maar door de verticale elementen 
die hiervoor zijn gepositioneerd ontstaat er een subtiele 
gelaagheid.
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 Gevel opbouw

De gevel opbouw wordt met behulp van het onderstaande 
diagram in stappen uitgelegd. Van het silhouet van de massa 
tot het uiteindelijk gevel ontwerp.

De gevels van het gebouw zijn aan alle zijden hetzelfde 
tot stand gekomen. Het laten zien van de vloerdelen als 
horizontale gevel elemementen, deze zijn een regelrechte 
vertaling van het programma. Het grid is bepaald aan de 
hand van de constructie en biedt basis aan de verticale 
elementen. Deze elementen benadrukken het prismatische 
volume en zorgen voor extra plastischiteit door deze vrij 
voor de gevel te plaatsen. Het verbijzonderen van de 
belangrijkste ruimtes wordt gedaan door de dichtheid van 
de verticale elementen te verhogen.

massa

reliëf

horizontaliteit

specificeren

grid
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Voorgevel (noord) _ schaalloos
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 Plasticiteit

Plasticiteit

Gelaagdheid

Ter plaatse van de raadzaal is de gevel dichtheid hoger 
om zo de ruimte er achter extra bijzonder te maken. Door 
het verschil in verdiepingshoogte van de raadzaal is er een 
kleine verspringing in de horizontale structuur. Om de gevel 
bij de raadzaal plasticer te maken is te midden van het grid 
nog een extra verticaal element geplaatst. Deze elementen 
verspringen ten opzichte van andere elementen. Het element 
in het grid is dieper en ligt iets verder naar voren, het element 
te midden van het grid is minder diep en ligt verder achter. 
Hierdoor ontstaat er een relief. 
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Zijgevel (oost) _ schaalloos
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Achtergevel (zuid) _ schaalloos

 Zuidgevel
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Zijgevel (oost) _ schaalloos

 Westgevel
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 Betonelement

Primaire vorm Benadrukken horizontaliteit Verbijzondering 

Ruw leisteenHogesterktebeton

De horizontalitiet van de gevel is verbijzonderd om zo de 
plasticiteit van de gevel te versterken. Het betonelement heeft 
als primaire vorm geen gelaagdheid en om de horizontaliteit 
te versterken is het hoogsterkebeton in een specifieke vorm 
gegoten. Door twee dunne scherpe uitkragingen wordt de 
horizontaliteit van de gevel benadrukt. 
Om het element verder te verbijzonderen wordt er in het 
prefab betonelement ruw leisteen ingelegd. De scherpe 
lijnen van het hoogsterkebeton worden extra benadrukt door 
het reliëf van het ruwe leisteen.

In het betonelement is een goot verwerkt waar het water 
invalt door sleuven die in het beton zijn geslepen. Het 
regenwater systeem is zo niet zichtbaar. Aan de onderzijde 
van het element is zonwering geplaatst, zodat het element 
zo minimalistisch mogelijk blijft. Alleen de plastiek van de 
materialen worden benadrukt.
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Gevelfragment _ schaalloos
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+ 3500

2e verdieping

+ 2970

1e plafond

lichtgewicht hogesterktebeton 25 mm
stalen hoeklijn tbv beton element

stalen console

spuwer aan goot

stalen goot tbv steun betonelement

sleuven in betonelement

dampremmende folie

aluminium kozijn

kitvoeg

geisoleerde beglazing

stalen koker tbv stalen console

isolatie 130 mm

akoestische ontkoppeling

slimline vloersysteem

afwerkvloer 50 mm / hout

ruimte tbv installaties

verlaagd plafond

tbv. geluid & licht

ruw leisteen ingelegd in prefab element

P = 0

begane grond

- 64

maaiveld

- 600

plafond kelder

betonnen kantplank 25 mm

dampremmende folie

aluminium dropel

drukvaste isolatie 40 mm

houten console tbv kozijn opgevuld

met isolatie

betontegels 25 mm

grond

beton in het werk gestort 400 mm

houten balklaag tbv afwerkvloer

isolatie 130 mm

afschot

+ 21000

6e dak

+ 20200

5e plafond

ruw leisteen ingelegd in prefab element

stalen console

lichtgewicht hogesterktebeton 25 mm

bitumen dakbedekking

gezette aluminium daktrim

trechter vacuüm-hwa

isolatie 130 mm

houten randbalk

underlayment

afschotisolatie 150mm - 100mm

waterkerende folie

unit zonwering met motorbediening
ruimte tbv installaties

verlaagd plafond

hoeklijn tbv prefab element

interne gevel aluminium kozijn gepoeder coat

slimline vloersysteem

verticale hogesterkte beton elementen

interne hwa afvoer

dakafschot
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 Principe details

detail 1

Locatie details

1

2

3
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detail 2

detail 3





6      De ervaring
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 Singel

Als het stadhuis wordt benadert van buiten de singel dan valt 
direct de verspringing in de horizontale elementen op. Door 
de verticale elementen oogt het gebouw gesloten terwijl 
het volledig van glas is. Op de hoek bij de raadzaal is de 
versmalling van de verticale elementen goed te zien. 
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 Plein

Het plein aan de voorzijde van het stadhuis biedt plaats aan 
alle bezoekers. Het plein is zoveel mogelijk vrijgehouden 
om zo de herkenbaarheid van het stadhuis te versterken. 
Hierdoor wordt de onafhankelijk versterkt. De entree van het 
stadhuis ligt op de hoek, op de plaats waar geen verticale 
elementen zijn geplaatst.
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 Entree

Bij binnenkomst loopt men direct tegen de receptie aan. 
Door dit element in de ruimte te plaatsen heeft de bezoeker 
direct overzicht. De achterliggende trap richting de raadzaal 
springt in het oog, net als de balies en spreekkamer in de 
publiekshal. 
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 Balies

In de publiekshal zijn voornamelijk publieke functies 
gesitueerd. De balies, overlegruimtes, spreekkamers en de 
trap richting andere publieke functies. Bij de balies is een 
aparte receptie waar bezoekers zich moeten melden, 
verderop de balies van burgerzaken. Dit alles is gesitueerd 
onder de overstekende raadzaal.
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 Raadzaal

Via de twee loopburgen, die vanaf de begane grond te 
zien zijn, is de raadzaal te bereiken. Bij het betreden van 
de ruimte valt de enorme hoogte van de ruimte direct op. 
De raadzaal is de enige ruimte in het gebouw welke zich 
onderscheidt in massa en vormgeving.
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 Burgemeester & wethouders

Als de lift wordt genomen richting de derde verdieping, 
dan is het eerste wat opvalt op deze verdieping de meer 
gesloten werkplekken. De werkplekken van de directie, 
burgemeester en wethouders worden gescheiden door het 
secretariaat en de open leeskamer. De geslotenheid van 
belangrijke werkplekken zorgt voor herkenbaarheid van 
welk persoon waar werkt. 



117 

 Kantoor

Onderstaande foto geeft een beeld van de gewone 
kantooromgeving, namelijk een grote verscheidenheid aan 
verschillende werkplekken waaraan de ambtenaren kunnen 
werken. De mensen bewegen zich langs de gevels of rondom 
het atrium, daar tussen zijn de verschillende werkplekken 
gesitueerd.
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 Evaluatie

Het definitieve ontwerp is een intergratie van stedenbouw 
en architectuur, waarbij de focus lag op het in beeld brengen 
van de autoriteit van de overheid. 

Het hele verslag is opgebouwd uit twee verschillende 
onderwerpen, namelijk onderzoek en ontwerp. Door 
uitgebreid onderzoek te doen is er een ontwerpstrategie 
bepaald welke de basis vormt voor het definitieve ontwerp 
van het stadhuis van Woerden. 

De onderzoeksvraag: ‘’Hoe kan architectuur de 
herkenbaarheid van het hedendaagse stadhuis versterken’’?

Is beantwoord door een prismatisch volume te ontwerpen 
wat zich onttrek aan de stedenbouwkundige structuur van 
de stad. Dit is gedaan door een specifieke positionering, 
waardoor het opzichzelf staat als een vierkante massa die 
niet voorkomt in de stedenbouwkundige structuur.

Naast de contextuele invulling is het uiterlijk van het gebouw 
van groot belang voor de herkenbaarheid. De balans tussen 
openheid en gesloten is van groot belang om het gebouw 
te onderscheidden van andere gebouwen. De verfijning 
van alle elementen in de gevel zorgen voor een hogere 
plasticiteit. 

Het interieur is opgebouwd van openbaar naar privé, deze 
programmatische stapeling komt terug in de horizontaliteit 
van de gevel. De autoreit bestaat en zal moeten worden 
uitgedrukt, dit kan alleen door de scheiding daadwerkelijk 
te laten zien. 

Kortom; geconcludderd kan worden dat de herkenbaarheid 
van het stadhuis kan worden versterkt, door op alle niveau’s 
van het ontwerp deze herkenbaarheid te benadrukken. 

 - Onderscheid in de context
 - Onderscheid in het exterieur
 - Onderscheid in het interieur

Hier zal wel altijd rekening moeten worden gehouden met 
hoe de burger het gebouw zal gaan gebruiken en ervaren.  
Uiteindelijk is die leidend over hoe het wordt bekritiseerd. 
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 Bronvermelding

Alles is eigen werk, tenzijn anders vermeld.
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