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Voorwoord

 Voor u ligt mijn afstudeerverslag, het 
resultaat van een jaar lang afstuderen waarmee 
ik mijn master Architecture, Building and 
Planning heb afgerond. Dit jaar bestond uit 
twee interessante fases: het onderzoek en het 
ontwerp. Het eerste deel van het jaar ben ik 
voornamelijk bezig geweest met het analyseren 
van bestaande stadhuizen wat zeer interessant 
en nuttig was. De analyses brachten inzichten 
naar voren die gebruikt zijn in het tweede deel 
van het afstuderen: het ontwerpen van het 
participatiestadhuis in Gorinchem met dit verslag 
als eindresultaat. Het was een mooi en leerzaam 
jaar.

 Na een studieperiode van 6,5 jaar is mijn 
doel bereikt om architect te worden. Een mooie 
periode met mooie herinneringen. Mijn periode 
op de Universiteit is niet altijd zonder slag of 
stoot gegaan Maar dit alles was niet tevergeefs.
Ik wil daarom mijn begeleiders bedanken die 
met een kritisch oog naar mijn werk hebben 
gekeken en waarvan ik veel geleerd heb. Ook wil 
ik mijn ouders en mijn vriendin bedanken voor de 
mentale steun en de interesse in mijn werk.

Danny Schoester
December 2014
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 Sinds de vorige eeuw is onze maatschappij 
aan flinke veranderingen onderhevig. De 
industrialisatie heeft grote invloed gehad 
op de gemeenschap en het individu. Al 
deze veranderingen bedreigen ons politiek 
systeem. Nederland kent vandaag  de dag een 
representatieve democratie, een democratie 
waar de burgers de volksvertegenwoordigers 
kiezen die het land besturen. Een systeem die 
al eeuwen gebruikt wordt over de hele wereld. 
Toch wordt hedendaags de kracht van de 
representatieve democratie in twijfel getrokken. 
Dit komt door de grote onvrede die er momenteel 
in de samenleving heerst. De burger voelt zich 
namelijk niet meer vertegenwoordigd door de 
politieke partijen en er is een kloof ontstaan 
tussen de bestuurlijke macht en de burger.

 Zowel de maatschappelijke 
veranderingen als de onvrede over het politiek 
systeem hebben invloed op het functioneren 
van het stadhuis. Het typische stadhuis, een 
pronkstuk voor de stad en de gemeenschap 
met een krachtige uitstraling, is door de jaren 
veranderd in een stadhuis die opgaat in zijn 

omgeving.  Doormiddel van non-autoritaire 
architectuur proberen architecten de kloof 
tussen de bestuurlijke macht en de burger te 
dichten waarbij vooral het visuele zintuig wordt 
aangesproken.  Is dit wel voldoende om de kloof 
te dichten?

 Met de jaren is ook de functie van het 
stadhuis veranderd. Waar voorheen het gebouw 
een plaats was voor ontmoeting, zowel tussen 
de burgers onderling als een ontmoeting 
tussen de burger en de bestuurlijke macht, is 
het hedendaagse stadhuis veranderd in een 
administratief gebouw. Met de zoektocht naar 
een hogere efficiëntie is de kloof tussen de 
bestuurlijke macht en de burgers alleen maar 
versterkt. 

 Verschillende filosofen pleiten dan 
ook voor een verandering van het politiek 
systeem. Een verandering naar een participatie 
democratie, waar de burgers helpen in de 
besluitvorming. Het participatiestadhuis vormt 
het podium voor de nieuwe democratie en 
brengt op een natuurlijke wijze de bestuurlijke 

Samenvatting
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macht en de burger dichter bij elkaar en brengt 
de fysieke ontmoeting terug in het stadhuis. 

 Het participatiestadhuis in Gorinchem 
is weer een gebouw voor de stad en zijn 
gemeenschap. Een gebouw waar men elkaar 
ontmoet en waar geparticipeerd wordt. Het 
is niet alleen een gebouw voor het ambtelijk 
apparaat, maar is toegankelijk is voor iedereen. 
De open structuur zorgt voor openheid, 
transparantie en korte relaties. Dit alles leidt 
tot een gebouw met een lage drempel die de 
kloof tussen de bestuurlijke macht en de burger 
dicht en weer een pronkstuk wordt voor de hele 
gemeente.
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 Vandaag de dag heerst er grote onvrede 
over de huidige politiek.  Men heeft het gevoel 
dat de politiek toch niet naar de burger luistert. 
Deze onvrede is dan ook duidelijk terug te 
zien in de opkomstpercentages van zowel de 
gemeentelijke als de landelijke verkiezingen. De 
landelijke verkiezing in 2012 kende een historisch 
dieptepunt met een opkomstpercentage van 
74,6%, terwijl het opkomstpercentage van de 
gemeentelijke verkiezingen van afgelopen jaar 
zelfs maar op 53,8% uitkwam.

 Het principe van een 
representatieve democratie is het kiezen 
van volksvertegenwoordigers, door de 
bevolking, die het land gaan besturen. Deze 
vertegenwoordigers worden door de burgers 
gekozen omdat zij de normen en waarden van 
de burger nastreven en men hier vertrouwen 
in heeft. Door de lage opkomstcijfers bij de 
verkiezingen kunnen we stellen dat de burger 
zich niet meer vertegenwoordigd voelt en 
daardoor geen vertrouwen meer heeft in de 
politiek. Is onze representatieve samenleving 
vandaag de dag dan nog wel representatief? 

Sinds jaar en dag worden er over de hele wereld 
gebouwen gebouwd voor het bestuur en de 
administratie van een stad of gemeente: het 
stadhuis. Dit is de plek waar het gemeentelijk 
apparaat zijn werk doet. In hoofdlijnen is het 
gemeentelijk apparaat onder te verdelen in het 
ambtelijk apparaat en de bestuurlijke macht. Deze 
termen komen in het onderzoek vaak terug.  De 
bestuurlijke macht bestaat uit de gemeenteraad 
en het College van Burgemeester en Wethouders 
en houden zich bezig met de besluitvormingen. 
Het ambtelijk apparaat verzorgt de administratie 
en werkt de besluiten uit.

 Evenredig aan veranderingen binnen 
het politieke systeem, is ook het stadhuis aan 
transformatie onderhevig. De architectuur 
verandert, maar ook de functies die zich in 
het gebouw bevinden veranderen, evenals 
de verscheidenheid aan functies. Door de 
huidige problemen verlangt de samenleving 
naar meer democratie, minder autoriteit en 
meer transparantie. De nieuwe stadhuizen 
proberen deze verlangens te reflecteren in 
hun architectuur. Verschillende hedendaagse 

Inleiding
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stadhuizen tonen aan, dat met het huidige 
politiek stelsel de democratie lastig te vertalen is 
in de architectuur van het stadhuis. Een duidelijk 
voorbeeld is het stadhuis van Nieuwegein dat 
ontworpen is door het Deens architectenbureau 
3XN architecten. 

 Dit onderzoek gaat in op de onderlinge 
relatie tussen de architectuur van het stadhuis en 
de hedendaagse maatschappelijke problemen. 
Er wordt met een kritische blik gekeken naar 
recente stadhuizen en de manier waarop de 
architect de kloof tussen de bestuurlijke macht en 
de burgers probeert te dichten. In dit onderzoek 
ligt de nadruk op de routing en de positionering 
van bestuurlijke ruimten in het stadhuis. Met 
behulp van stadhuizen uit het verleden ontstaat 
er een zoektocht naar de architectuur van het 
kenmerkende stadhuis die de bestuurlijke macht 
en de burger dichter bij elkaar moet brengen. Dit 
levert de volgende onderzoeksvraag op:

Hoe kan doormiddel van de routing en positionering 
van ruimten de drempel tussen de burger en de 
bestuurlijke macht verkleind worden?

 Het onderzoek begint met een uitleg 
over de huidige maatschappelijke en politieke 
problemen. Vervolgens wordt de problematiek 
van de recente stadhuizen onderzocht, waarna 
de zoektocht begint naar het nieuwe stadhuis. 
Het ontwerp van het nieuwe stadhuis vormt 
vervolgens het antwoord op de onderzoeksvraag. 
Ter afsluiting zal het onderzoek en het ontwerp 
ter discussie gesteld worden en worden waar 
mogelijk aanbevelingen geformuleerd voor 
toekomstig onderzoek.



11





ONDERZOEK



14

Verandering van de maatschappij

 In een artikel ‘Het democratisch 
vermoeidheidssyndroom’ van 18 oktober 2013 
schrijft David van Reybrouck dat ons huidige 
politieke stelsel last heeft van het democratisch 
vermoeidheidssyndroom, waardoor de 
representatieve democratie zijn kracht verliest:
 
“De symptomen waaraan de westerse 
democratie lijdt zijn even veelvuldig als vaag, 
maar wie kiezersverzuim, kiezersverloop, 
leegloop van de partijen, bestuurlijk 
onvermogen, politieke verlamming, electorale 
faalangst, rekruteringsschaarste, compulsieve 
profileringsdrift, chronische verkiezingskoorts, 
afmattende mediastress, achterdocht, 
onverschilligheid en andere hardnekkige 
krampen naast elkaar legt, ziet de contouren 
opdoemen van een syndroom, het Democratisch 
Vermoeidheidssyndroom, een aandoening die nog 
niet helemaal in kaart is gebracht, maar waaraan 
niettemin talrijke westerse samenlevingen 
onmiskenbaar lijden.” 

Al deze termen maken duidelijk dat onze huidige 
democratie niet meer daadkrachtig is. Door 

de toename van de welvaart, opkomst van de 
technologie, toename van de mobiliteit en het 
stijgende opleidingsniveau is men zelfstandiger 
geworden, wat heeft geleid tot een fragmentatie 
van het leven, de maatschappij en de individuele 
waarden. Verhoeven (2004) spreekt over het 
individualiseringsproces van het individu en 
omschrijft dit als volgt:

“een relatieve materiële en morele 
verzelfstandiging van individuen binnen de marges 
die geboden worden door de collectieven waarvan 
men in toenemende mate afhankelijk is”.

 Vandaag de dag vinden politici het aantal 
stemmers dan ook belangrijker dan de waarden 
die zij nastreven. De kiezer moet tevreden 
worden gehouden, waardoor de toekomst van de 
samenleving van ondergeschikt belang lijkt. Door 
de fragmentatie van de samenleving wordt het 
voor politieke partijen moeilijker om de waarden 
en normen na te streven van hun achterban. Ze 
willen dan ook een grote groep mensen bereiken 
om goed te scoren bij de volgende verkiezingen, 
wat resulteert in een inhoudsloos programma. 
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Deze tekortkomingen leiden, volgens Bosveld 
(2013), tot een hypeachtig debat. Hierdoor wordt 
de politiek inhoudsloos en de overtuigingskracht 
van politieke partijen neemt af. De achterban 
voelt zich minder vertegenwoordigd, wat leidt 
tot afname van het vertrouwen. Vandaag de dag 
is de politiek dan ook bang om daadkrachtig op 
te treden met het vooruitzicht op de volgende 
verkiezingen. 

 Naast de besluiteloosheid van de 
politiek speelt er nog een ander probleem in 
ons huidig politiek stelsel: ‘achterkamerpolitiek’. 
Collin Crouch (2013) bedacht voor de huidige 
democratie de term Post-Democracy die het 
probleem verduidelijkt:

“A post-democratic society therefore is one that 
continues to have and to use all the institutions of 
democracy, but in which they increasingly become 
a formal shell. The energy and innovative drive 
pass away from the democratic arena and into 
small circles of a politico-economic elite. I did not 
say that we were now living in a post-democratic 
society, but that we were moving towards such a 

condition.” 

Crouch maakt duidelijk dat de macht steeds 
verder verdwijnt in de top van de samenleving. 
Een kleine groep politiek-economische elite 
heeft en krijgt de macht steeds meer in handen. 
In het programma Tegenlicht, aflevering ‘We 
zijn het zat’, schetsen de makers een duidelijk 
beeld van het huidige probleem: lobbyen. 
Banken en grote bedrijven lobbyen bij politici 
en met succes, dit zorgt voor manipulatie van 
de politiek en wordt ook wel aangeduid met 
het begrip ‘achterkamerpolitiek’. Het probleem 
is dat de bedrijven en de politiek elkaar nodig 
hebben waardoor de macht steeds meer in 
handen komt van de kapitaalkrachtigen onder 
ons. De financiële sector wordt langzaamaan de 
baas over ons land die grote invloed uitoefenen 
op de bestuurders. Ook de Europese Unie krijgt 
steeds meer macht. Dit alles zorgt, naast de 
besluiteloosheid van de politiek, voor een nog 
groter wordende kloof tussen de bestuurlijke 
macht en de bevolking. De macht schuift steeds 
verder van de burger af en men weet niet meer 
wat er speelt in de politiek. 
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 Al deze problemen leiden tot wederzijds 
wantrouwen tussen de burgers en de politiek. De 
burgers geloven niet meer in de soevereiniteit 
van de politieke partijen en de politieke 
partijen kunnen niet meer vertrouwen op hun 
achterban. David van Reybrouck (2013) noemt 
de maatschappij machteloos:

“Machteloosheid is het codewoord van deze 
tijd: machteloosheid van de burger jegens de 
regering, van de regering jegens Europa, en van 
Europa jegens de wereld. Iedereen kijkt neer op 
de puinhopen onder hem en blikt vervolgens 
omhoog, niet langer met hoop en vertrouwen, 
maar met wanhoop en woede. Macht vandaag: 
een ladder vol vloekenden.”

 Volgens Peter Kanne (2011) denkt 9 op 
de 10 politici argwanend over de bevolking. 
In combinatie met de verandering van de 
maatschappij in een controlemaatschappij 
vraagt de overheid steeds meer transparantie 
van de burger. Dit terwijl juist de transparantie 
van de overheid afneemt en de beleidsvoering 
verdwijnt in de achterkamers van de politiek. 

 Maar ook de burger verlangt naar 
transparantie van de overheid. Dit zorgt dan ook 
voor grote spanningen tussen de politiek en de 
samenleving en ontstaat er een vicieuze cirkel 
van wederzijds wantrouwen. De kloof tussen de 
bestuurlijke macht en de gewone burger wordt 
steeds groter, wat vandaag de dag resulteert in 
een politieke crisis.



Afb.: protesten tegen bezuinigingen
© Jos van Zetten
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 Het stadhuis, zoals de naam al zegt, 
is een huis voor de stad en zijn inwoners, 
van oudsher een gebouw met karakter, een 
pronkstuk waarop de gemeenteleden trots 
zijn dat het stadhuis van hen is. Het is een 
gebouw dat de macht en rijkdommen van 
de gemeente reflecteerden. Het stadhuis is 
van oudsher een plaats voor ontmoeting. 
Een plaats waar burgers samenkomen en 
waar verschillende activiteiten plaatsvinden. 

 Dit typische stadhuis is de laatste eeuw 
flink aan verandering onderhevig. Vooral de 
hedendaagse maatschappelijke veranderingen 
en problemen hebben invloed op het 
stadhuis. Architecten reageren, doormiddel 
van de architectuur van het stadhuis, op de 
toenemende kritiek op het politiek systeem. 
De burger verlangt meer democratie, meer 
invloed van de burgers en minder van de 
bestuurlijke macht. Dit resulteert in een 
zoektocht naar een non-autoritaire architectuur. 
Een architectuur waarbij de expressie van 
autoriteit achterwegen is gelaten. Goede 
voorbeelden zijn de stadhuizen van Lelystad 

(1984), Capelle aan den IJssel (1994), Alphen aan 
den Rijn (2003), Hardenberg (2012) en, meest 
recent, het stadskantoor van Utrecht (2014).

 Ook in het ontwerp van de stadhuizen 
van Nieuwegein en Bronckhorst staat 
een non-autoritaire uitstraling centraal. 
Allereerst wordt het stadhuis van Nieuwegein 
behandeld, ontworpen door het Deens 
architectenbureau 3XN architecten. 

“3XN focused on uniting the wish for intimacy and 
openness with the desire to create a democratic 
institution with a certain dignity.” (3XN, 2006)

Dit citaat maakt de intentie van het 
architectenbureau duidelijk: de hedendaagse 
kloof tussen het bestuur en de samenleving 
moet gedicht worden. Vooral de wil om een 
democratisch instituut te ontwerpen maakt 
duidelijk dat de kijk op onze huidige democratie 
veranderd is. Ondanks dat Nederland al sinds 
1848 een democratie kent, moet het vandaag 
de dag toch weer aangehaald worden, 
terwijl het eigenlijk normaal hoort te zijn. 

Non-autoritaire architectuur



Afb: aanzicht stadhuis Nieuwegein
© Adam Mõrk
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 De uitgangspunten, die 3XN architecten 
in het ontwerp gebruiken om de kloof 
tussen het bestuurlijk orgaan en de burger te 
dichten, zijn transparantie en communicatie 
tussen de burger en de overheid waarbij 
gerefereerd wordt aan de moderne participatie 
democratie. Ze zijn opzoek gegaan naar een 
non-autoritaire uitstraling van het stadhuis, een 
architectuur waarbij de expressie van autoriteit 
achterwegen is gelaten. Deze uitgangspunten 
komen dan ook duidelijk naar voren in de 
expressie van het stadhuis, wat resulteerde 
in een gevel die volledig bestaat uit glas:

“It was important for us to create a building that 
was welcoming, rather than authoritarian in 
its expression.”   - Kim Herforth Nielsen (2006)
 
 Daarnaast zijn er verschillende externe 
functies in het stadhuis ondergebracht om het 
stadhuis toegankelijker te maken voor de burger. 
De intentie was om het stadhuis onderdeel uit te 
laten maken van het dagelijks leven van de burger.
 

“The Stadhuis merges with the 
every-day World.” (3XN, 2006). 

 Een ander recent project is het 
gemeentehuis van Bronckhorst (2009), 
ontworpen door Atelier Pro. Ook hier spreekt 
men van non-autoritaire architectuur. Het 
volume is 3 verdiepingen hoog, heeft een 
somber uiterlijk en gaat op in zijn omgeving. 

 Ook Atelier PRO spreekt van non-
autoritaire architectuur met betrekking tot het 
gemeentehuis in Bronckhorst, dat gerealiseerd 
is in 2009. Ingetogenheid en transparantie zijn 
termen die het Atelier graag gebruikt. Vanaf 
de rondweg kan men de raadzaal inkijken en 
het atrium, waar verschillende activiteiten 
plaatsvinden, is vrij toegankelijk voor burgers. 
Wanneer de kantoren in gebruik zijn gaan 
de luiken in de gevel automatisch open. 
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Afb. onder: gemeentehuis Bronckhorst
© www.ingovernment.nl

Afb. boven: luiken kantoren Bronckhorst
© www.oase-stedenbouwlandschap.nl/
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Afb. rechts: stadhuis van Alphen aan den Rijn (2003)
© www.refdag.nl

Afb. links: stadhuis van  Capelle aan den Ijssel (1994)
© www.wikipedia.org > WindwalkerNld

Afb. boven: stadhuis van Lelystad (1984)
© A. Sluijter
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 Het stadhuis, de trots van de stad, 
verandert in een gebouw die opgaat in zijn 
omgeving. Een karakterloos gebouw waarbij 
een non-autoritaire uitstraling centraal staat. 
De expressie van het gebouw, in combinatie 
met de integratie van externe functies, zorgt 
ervoor dat het gebouw meer weg heeft van een 
kantoorgebouw of een winkelcentrum dan een 
stadhuis. Geconcludeerd kan worden dat in de 
recent ontworpen stadhuizen de nadruk ligt op 
een non-autoritaire uitstraling die zorgt voor 
een ontkenning van het typische stadhuis en de 
autoriteit van het dagelijks bestuur. Het voelt haast 
als een verbloeming van het maatschappelijke 
probleem en werkt misleidend voor de burger. 
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Afb. onder: gemeentekantoor van Utrecht (2014)
© http://www.cu2030.nl/

Afb. boven: stadhuis van  Hardenberg (2012)
© Rob Hoekstra
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 Bijna in elk ontwerp komt het begrip 
transparantie naar voren in de zoektocht naar 
een non-autoritaire architectuur, waarbij het 
toepassen van glas en non-autoritaire architectuur 
gezien wordt als hulpmiddel voor het dichten 
van de kloof tussen het gemeentelijk bestuur en 
de burgers. Opvallend is dat de architecten, bij 
het ontwerpen van het stadhuis, inspelen op het 
visuele aspect en daarmee hoofdzakelijk onze 
ogen aanspreken. Logisch, want vandaag de dag 
is onze maatschappij hoofdzakelijk ingesteld op 
het visuele zintuig en wordt het gezien als ons 
belangrijkste zintuig. Grote merken proberen 
ons te verleiden tot het kopen van hun producten 
met behulp van kleurrijke reclames op tv. Het 
lijkt wel of de architecten de kloof tussen de 
bestuurlijke macht en de burger probeert te 
dichten doormiddel van visuele architectonische 
middelen: visuele transparantie. Niet alleen is dit 
zichtbaar aan de buitenzijden van de stadhuizen, 
ook komt dit terug in het interieur van het 
de stadhuizen waarbij het in het stadhuis van 
Nieuwegein (2014) heel duidelijk aanwezig is. De 
werkplekken van de ambtenaren bevinden zich 
op de bovenste verdiepingen van het gebouw 

en kijken uit op het atrium. De werkplekken 
zijn niet bereikbaar voor de burger. Door het 
plaatsen van een glazen scheidingswand zorgt 
de architect voor een visuele transparantie, maar 
door de kijkhoek is het onmogelijk om te zien wat 
er zich afspeelt. Is het wel zo eenvoudig om de 
democratie in het stadhuis te versterken door het 
toepassen van een non-autoritaire uitstraling? 

 Een uitspraak van Pallasmaa (1994) in 
the ‘eye of the skin’  is hier zeer toepasselijk:

“The current industrial mass production of 
visual imagery tends to alienate vision from 
emotional involvement and identification, 
and to turn imagery into a mesmerizing 
flow without focus or participation.”

Volgens Juhani Pallasmaa zorgt de hedendaagse 
visueel ingestelde maatschappij voor minder 
emotionele betrokkenheid en identificatie van 
de mens. Er wordt een afstand gecreëerd tussen 
de mens en de wereld om zich heen. Volgens 
Pallasmaa (1994) is dit niet de juiste manier om met 
architectuur om te gaan. Architectuur moet een 

De ontmoeting centraal
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Afb.: ‘visuele’ transparantie bestuurlijke macht
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Afb.: ‘visuele’ transparantie bestuurlijke macht
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diepere verbondenheid aangaan met de mens:

 “It is evident that ‘life-enhancing’ 
architecture has to address all the senses 
simultaneously and fuse our image of self with 
our experience of the world. The essential 
mental task of architecture is accommodation 
and integration. Architecture articulates the 
experiences of being-in-the world and strengthens 
our sense of reality and self; it does not make us 
inhabit worlds of mere fabrication and fantasy.”

Hier maakt Pallasmaa duidelijk dat architectuur, 
die de wereld wil veranderen, alle zintuigen moet 
aanspreken. Architectuur versterkt het gevoel 
van verbondenheid met de wereld, het gevoel van 
werkelijkheid en maakt ons bewust van onszelf.

 De uitspraken van Pallasmaa maken 
duidelijk dat het nieuwe stadhuis, dat de 
kloof tussen de bestuurlijke macht en de 
burger moet dichten, alle zintuigen moet 
aanspreken. Niet alleen visueel moet de 
drempel tussen de burger en het bestuur van 
de gemeente verlaagd worden, maar juist 

een fysieke ervaring zal de kloof verkleinen. 

 Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft 
in 2014 onderzoek gedaan naar de kloof tussen 
de bestuurlijke macht en de burgers. In dit 
onderzoek werd onderzocht waarom de burger 
zijn interesse verloor in de politiek. Een van de 
redenen is dat de burger het gevoel heeft dat 
de politiek toch niet naar hun luistert. Op de 
vraag wat de burger graag anders zou zien werd 
vaak geantwoord: persoonlijk contact met de 
bestuurders van de gemeente. Deze mensen 
willen fysieke betrokkenheid. Betrokkenheid 
die alle lichamelijke zintuigen aanspreekt: een 
fysieke ontmoeting tussen de burger en de 
bestuurlijke macht van de stad of gemeente.
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 In het verleden was het stadhuis een 
plaats voor ontmoeting. Het was niet alleen 
het kantoor van de bestuurlijke macht, het 
was ook een gebouw voor de hele stad met al 
zijn inwoners. Vaak een plaats centraal gelegen 
in de stad waar de burgers samenkwamen en 
contacten met de medeburgers onderhielden. 
De burgerzaal is de representatie van de 
ontmoeting: een toegankelijke ruimte speciaal 
voor de burgers. Niet alleen vonden er 
ontmoetingen plaats tussen de burgers,  het 
was ook een plaats waar het bestuur van de 
stad en de burgers samenkwamen en waar 
verschillende activiteiten georganiseerd werden.

 In het verleden had de burgerzaal een 
prominente plek in het stadhuis. De stadhuizen 
van Amsterdam (1648), Stockholm (1923), 
Hilversum (1928) en Heerlen (1936) zijn ook 
voorbeelden waar de burgerzaal nadrukkelijk 
aanwezig is. In het stadhuis van Amsterdam 
(1648) is de burgerzaal zeer prominent 
aanwezig. De zaal ligt namelijk centraal in 
het stadhuis en omvat een groot deel van de 
begane grond.  Na verloop van tijd begon het 

belang van de burgerzaal af te nemen. Door 
individualisering en de verzuiling die optreedt in 
de 19de eeuw verdween de ontmoeting uit het 
stadhuis en veranderde het in een administratief 
gebouw voor het gemeentelijk apparaat. Dit 
is duidelijk zichtbaar in recente stadhuizen. 
In het stadhuis van Nieuwegein (2011) is een 
activiteitenzaal voor de burger in een hoek 
weggestopt en het gemeentehuis in Bronckhorst 
(2009) kent helemaal geen burgerzaal meer. 

 Vandaag de dag wordt het gemeentelijk 
orgaan gezien als een bedrijf dat dienstverlening 
verzorgt aan de burger. Dit is te zien in de 
verschillende organisatiemodellen die door 
de jaren heen zijn gehanteerd. Het ambtelijk 
apparaat is op zoek naar meer efficiëntie met 
betrekking tot de dienstverlening van aan 
burgers. Deze verandering is duidelijk zichtbaar 
in de architectuur van het stadhuis en in het 
bijzonder de positionering van functies en 
ruimten. Ook de ruimtelijke opzet moet zo 
efficiënt mogelijk zijn. Een goed voorbeeld 
is het stadhuis van Nieuwegein (2011) waar 
een duidelijke scheiding zichtbaar is tussen 

De verdwijning van de ontmoeting
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Wethouders

Burgemeesterkamer

Trouwzaal

Raadzaal

burgerzaal

Bestuurskamer

Afb. links: stadhuis van Amsterdam (1648), begane 
grond

Afb. rechts: stadhuis van Stockholm (1923), 1ste verd-
ieping
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Afb. boven: stadhuis van Hilversum (1928), 1ste 
verdieping

Afb. onder : stadhuis van Heerlen (1936), begane 
grond en 1ste verdieping
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het ambtelijk apparaat en de burgers. De 
faciliteiten van de burger bevinden zich op de 
eerste 4 verdiepingen, waarvan 2 verdiepingen 
deels gebruikt worden door externe functies, 
terwijl de faciliteiten van het gemeentelijk 
apparaat, de Back-Office,  zich op de bovenste 
drie verdiepingen bevinden. De faciliteiten 
zijn duidelijk gescheiden en er vindt in het 
stadhuis alleen een ontmoeting plaats tussen de 
burgers en de Front-Office van het gemeentelijk 
apparaat. Daarnaast had het architectenbureau 
de intentie  om het restaurant op de vierde 
verdieping toegankelijk te maken voor iedereen. 
Maar bij de ingebruikname van het stadhuis 
werd het restaurant al snel omgedoopt tot een 
bedrijfsrestaurant. Dit alles is tegenstrijdig met 
de ontwerpintenties van het architectenbureau. 
Transparantie, openheid, intimiteit, 
communicatie op ooghoogte en toewijding 
zijn termen die 3XN vaak heeft gebruikt voor 
de architectuur van het stadhuis Nieuwegein 
(2011) en, volgens het architectenbureau, de 
democratie weerspiegelen. Ook in Bronckhorst 
(2009) is er een strikte scheiding zichtbaar.

 De raadzaal, van oudsher een ruimte waar 
de burger in contact komt met de bestuurlijke 
macht en daarnaast ook de verbinding vormt 
tussen de samenleving en het beleid, is 
onopvallend in het stadhuis van Nieuwegein 
geïntegreerd. De raadzaal bevindt zich op de 
derde verdieping waar, over het algemeen, 
de burger niet komt. Bij het betreden van de 
derde verdieping is niet direct duidelijk waar 
de raadzaal zich bevindt. Alleen de tekstuele 
benaming op de muur maakt duidelijk dat het 
om de raadzaal gaat. We kunnen concluderen 
dat de intenties van het architectenbureau 3XN 
architecten, met betrekking tot transparantie, 
communicatie en het vertalen van de democratie, 
ver te zoeken zijn in het stadhuis van Nieuwegein.

 In de loop der jaren is er dan ook een 
duidelijke verandering in de hiërarchie van 
het stadhuis ontstaan. Waar vroeger een 
vloeiende horizontale hiërarchie aanwezig 
was tussen de bestuurlijke macht en de 
burger, wordt het hedendaagse stadhuis 
gekenmerkt door een harde verticale hiërarchie 
veroorzaakt door de vraag naar een hoge 
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efficiëntie en de zoektocht naar een grotere 
bebouwingsdichtheid waardoor er steeds 
meer in de hoogte gebouwd dient te worden. 
Dit heeft tot gevolg dat het beleid verder van de 
straat af komt te liggen, wat de barrière tussen 
de bestuurlijk apparaat en de burgers vergroot.  
De versterking van een duidelijke hiërarchie zorgt 
dan ook voor een versterking van het gevoel 
van achterkamertjespolitiek en een grotere 
afstand tot een transparant politiek systeem. 
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 De zoektocht naar een hogere 
efficiëntie van het ambtelijk orgaan leidt tot een 
verandering van de interne structuur van het 
stadhuis. We kunnen dus stellen dat het huidige 
politiek systeem de kloof versterkt tussen de 
bestuurlijke macht en samenleving. Verschillende 
filosofen pleiten dan ook voor een verandering 
van het politiek systeem, een systeem waarbij 
de burger participeert in de besluitvormingen. 
Zoals eerder vermeld blijkt uit onderzoek van 
het Sociaal Cultureel Planbureau (2014) dat veel 
burgers de grote afstand tussen de bestuurlijke 
macht ervaren als het probleem in het huidige 
politiek systeem. Men stelt persoonlijk contact 
met het bestuur namelijk zeer op prijs. De 
verandering naar een participatie democratie 
zorgt ervoor dat ontmoeting weer centraal staat.
 
 Joseph M. Bessette komt in 1981 met 
een concreter en specifiekere uitwerking van 
de participatie democratie: de deliberatieve 
democratie. In dit politiek systeem dragen 
burgers, experts en het gemeentelijk bestuur 
gezamenlijk oplossingen aan voor de problemen 
in de gemeenschap. Informatie uitwisseling, 

overleg en discussies tussen de verschillende 
partijen, moeten leiden tot een best mogelijke 
oplossing. Ontmoeting en communicatie 
staan in dit democratisch model centraal en 
heeft dan ook een sterke gelijkenis met de 
oude Atheense democratie. Niet één selecte 
groep beslist voor de gemeenschap, maar 
de gemeenschap lost zelf de problemen op. 
Door gezamenlijk oplossingen aan te dragen 
ontstaat op een natuurlijke manier transparantie 
tussen de bestuurlijke macht en de burgers. 

 Dit systeem speelt in op de 
democratische ervaring die Bosveld en 
in’t Veld (2013) als volgt omschrijven: 
“Het idee is dat de democratische ervaring ons 
kan helpen om het vermogen, dat wij gezamenlijk 
hebben om onze problemen aan te pakken en onze 
dromen naderbij te brengen, te vergroten. Dus ook 
het vermogen dat wij hebben om gemeenschappen 
zo in te richten dat ze ons verder helpen.” 

Het Cultureel Planbureau (2014) is van mening 
dat participatie leidt tot een betere waardering 
van de genomen besluiten, het verhoogt de 

De participatie democratie
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legitimiteit, de efficiëntie en de kwaliteit van de 
besluitvormingen en zorgt ervoor dat burgers 
zich met elkaar gaan identificeren wat leidt 
tot een gemeenschappelijke opvatting over 
maatschappelijke problemen en zorgt voor 
een daadkrachtige besluitvorming. Oftewel het 
leidt tot verbondenheid van individuen en een 
verhoging van het verantwoordelijkheidsgevoel 
voor zijn omgeving en met elkaar.

 Het verleden heeft uitgewezen dat 
participatie van de burger zeer effectief is. David 
van Reybrouck toont in zijn artikel ‘peil het volk 
terwijl het denkt’, in de Correspondent van 
18 december 2013, aan dat bij participatie het 
vertrouwen in de politiek stijgt. Hij verwijst hier 
naar de uitkomst van het onderzoek van Fishkin 
(2005) in Texas en omschrijft het als volgt: 

“Het proces van beraadslaging had de 
burgers beduidend competenter gemaakt, 
ze waren verfijnder geworden in hun 
politieke oordelen, leerden hun meningen 
bij te stellen en kregen meer oog voor de 
complexiteit van de politieke besluitvorming.” 

Dit systeem brengt, door gezamenlijk 
beslissingen te nemen over de problemen, 
op een natuurlijke manier de bestuurlijke 
macht en de samenleving dichter bij elkaar.

 Naar aanleiding van de problemen 
van onze huidige democratie heeft David van 
Reybrouck een initiatief in het leven geroepen 
waarbij de burger betrokken wordt bij de 
besluitvorming: de G1000. Dit initiatief is een 
vertaling van het deliberatief democratisch 
model. Zowel burgers als de politiek ervaart 
de G1000 als zeer prettig. In hoofdlijnen gaat 
dit democratisch model als volgt te werk:

1. Heldere formulering, 
formulering van de probleemstelling door het 
gemeentelijk bestuur of door de burgers zelf.

2. Willekeurige selectie,
willekeurige selectie van een diverse groep 
burgers, externe partijen en experts.

3. Informatie uitwisseling, 
de geselecteerde groep kennis laten 
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maken met de problemen en de 
mogelijke oplossingen en aanpakken.

4. Het Praatcafé,
 de verschillende partijen delen hun visie 
over het vooraf bepaalde thema en proberen 
gezamenlijk verschillende aanknopingspunten 
voor oplossingen aan te dragen.

5. Burgerpanel, 
uit de geselecteerde groep wordt een kleinere 
selectie gemaakt die gezamenlijk specifieke 
beleidsvoorstellen en acties formuleren.

6. Overhandiging, 
overhandigen beleidsvoorstellen 
en acties aan bestuurlijke macht.

 De deliberatieve democratie is geen 
verdwijning van de representatieve democratie 
naar een directe democratie, maar een democratie 
waar de bestuurlijke macht met behulp van 
de samenleving het beleid gaat bepalen. Het 
brengt de ontmoeting terug in het stadhuis.
Het toepassen van de deliberatieve democratie 

kan grote invloed hebben op de activiteiten 
en de faciliteiten van het nieuwe stadhuis: 
het participatiestadhuis. Doordat de burgers 
onderdeel gaan uitmaken van het bestuurlijk 
orgaan ontstaat er de mogelijkheid de strikte 
hiërarchie in het stadhuis te laten varen. 
Het ambtelijk apparaat doet niet alleen 
werkzaamheden voor de burgers maar ook 
gezamenlijk met de burger. De faciliteiten die eens 
alleen voor de bestuurlijke macht beschikbaar 
waren zullen ook gebruikt gaan worden door 
de burgers, waardoor niet alleen visuele maar 
ook fysieke transparantie verkregen wordt.
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 Kim Dovey (1999) komt in 
zijn boek ‘Framing Places’ met een 
interessante definitie van architectuur:

“Architecture and urban design ‘frames’ space, 
both literally and discursively. […] As a form 
of discourse, built form constructs and frames 
meanings. [...] Used as a verb, to ‘frame’ means to 
‘shape’ things, and also to ‘enclose’ them in a border 
[…]. ‘Framing’ implies both the construction of 
a world and of a way of seeing ourselves in it.”

Architectuur is bij uitstek een middel om een doel 
te bereiken. Volgens Dovey bezit architectuur 
de macht doormiddel van ‘framing’, ‘places’  te 
creëren die een bepaalde mening uitdragen. Als 
we de definitie van de macht van architectuur 
gaan toepassen op het nieuwe stadhuis wordt 
duidelijk dat architectuur bij uitstek een middel 
is om de deliberatieve democratie te faciliteren 
om op een fysieke manier de ontmoeting tussen 
de bestuurlijke macht en de burger te laten 
plaatsvinden, en zo de kloof tussen de bestuurlijke 
macht en de samenleving te verkleinen en 
het vertrouwen in de politiek te herstellen.

 De definitie van Kim Dovey, over de 
macht van architectuur, staat haaks op de 
hedendaagse trend van het stadhuis waarbij de 
macht van het stadhuis niet meer gereflecteerd 
wordt in de architectuur. Deze machtsuitstraling 
past niet meer in de huidige democratie, 
waar de burger meer inspraak verlangt in 
de beleidsvorming. Rorty omschrijft macht 
in zijn artikel ‘power and powers’ (1992) als:

 “Power is the ability […] to define and control 
circumstances and events so that one can influence 
things to go in the direction of one’s interest”. 

Door verschrikkelijke gebeurtenissen in het 
verleden wordt macht gezien als een negatief 
begrip, dat vaak in relatie tot andere negatieve 
begrippen gebruikt wordt: onderdrukking, 
autoritair, communisme, dictatuur etc. Grote 
leiders als Hitler, Mussolini en Saddam Hoessein 
waren meesters in het uitdrukken van hun 
ideologieën in architectuur. Kijk maar naar de 
naziarchitectuur in Duitsland, veelal ontworpen 
door Albert Speer. Speer wist als geen ander 
de grootheidswaanzin en autoritaire macht 

De macht van architectuur
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Afb. onder: Haus der Kunst Munchen (1937), Troost
© Andreas Praefcke

Afb. boven: Palazzo della Civiltà Italiana  (1943),  
Guerrini, Bruno La Padula, Romano
© Sergio



44

van Hitler te weerspiegelen in de architectuur. 

Kim Dovey maakt, in het boek ‘Framing Places: 
mediating power in built form’, onderscheidt 
tussen ‘power to’ en ‘power over’ en maakt 
duidelijk dat macht ook een positieve kant bezit. 
Waarbij het begrip ‘power to’ verduidelijkt wordt 
met het woord ‘oppression’ (=onderdrukking) 
en ‘power over’ met ‘liberation’ (= bevrijding). 
Kim Dovey laat zien dat macht niet alleen een 
negatieve lading bezit, maar ook een positief 
geïnterpreteerd kan worden.  Kim Dovey geeft 
verschillende vormen van ‘power over’ die 
gebruikt kunnen worden in de architectuur: 
dwang, manipulatie, verleiding en autoriteit. 
Verleiding is de meest interessante uit het rijtje 
omdat dit de meest subtiele vorm van macht is. 

 Het begrip genotype, het vervolg op 
de theorie over de macht van architectuur, 
maakt duidelijk dat ruimtelijke programmering 
en routing twee architectonische middelen 
zijn om een doel te bereiken. Deze middelen 
bepalen de drempels in een gebouw: de afstand 
tussen de verschillende gebruikers, activiteiten 

en ruimten. De ruimtelijke programmering en 
routing zijn inherent aan elkaar verbonden en  
hebben grote invloed op de relatie tussen de 
gebruikers onderling en de relatie tussen de 
gebruiker en het gebouw, waarbij de drempels 
de hiërarchie in het gebouw bepalen. Het 
begrip genotype vormt een goede maatstaaf 
voor de deliberatieve democratie, het 
verduidelijkt namelijk de onderlinge relatie 
tussen de verschillende gebruikers en de kans 
op ontmoeting tussen het gemeentelijk bestuur 
en de burgers. De invloed van de positionering 
van ruimten is al uitgebreid behandeld in het 
onderzoek. Daarom wordt de focus gelegd op 
het andere middel: de routing. De aandacht ligt 
op de invloed die de ruimtelijke structuur van 
een gebouw heeft op de routing en de manier 
waarop de routing de kloof tussen de gebruikers 
kan dichten en de ontmoeting kan faciliteren. 

 Kim Dovey verduidelijkt het begrip 
genotype aan de hand van drie primaire 
structuren: lineaire, ringvormige en vertakte 
structuur. Elke structuur in een gebouw 
valt te herleiden tot deze basisstructuren. 
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Afb.: Genotype, Kim Dovey
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In hoofdlijnen zijn er twee eigenschappen 
die de ervaring van de burger beïnvloed:

1. Diepte van het gebouw: De lineaire 
structuur is twee keer zo diep als de 
ringvormige structuur en zorgt ervoor dat 
de bezoeker minder ver het gebouw in gaat. 

2. Mate van controle en vrijheid: 
De lineaire structuur beschrijft één 
mogelijke routing door het gebouw en 
controleert het gedrag van de gebruikers.
Onderstaand schema laat globaal de invloed van 
de 3 basisstructuren zien op de ontmoetingskans 
tussen de burger en de bestuurlijke macht en 
de mogelijkheid tot het creëren van afstand 
tussen de burger en het gemeentelijk bestuur 
door middel van de lengte van de routing:
     

 Net als de positionering van ruimten is 
ook de routing door de stadhuizen met de jaren 
veranderd. Het toepassen van de theorie op 
deze verandering brengt 3 thema’s naar voren 
die invloed hebben op de dichting van de kloof 
tussen de bestuurlijke macht en de burger:

    kans op ontmoeting  afstand
Lineaire structuur   groot   groot
Ringvormige structuur   klein   klein
Vertakte structuur   middel   middel
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Verandering in hiërarchie 
 Dat de ruimtelijke programmering en 
de routing inherent met elkaar verbonden zijn 
wordt duidelijk in het stadhuis van Nieuwegein 
(2011). Naast een duidelijke scheiding van 
faciliteiten tussen het ambtelijk orgaan en de 
burgers vindt er ook een duidelijke scheiding 
plaats in de routing door het gebouw Dit 
wordt veroorzaakt door de zoektocht naar 
een hogere efficiëntie van het gemeentelijk 
apparaat. Deze strikte scheiding zorgt voor een 
grote drempel tussen de bestuurlijke macht 
en de burger. Waar de burgers door middel 
van de sculpturale trap in het atrium door het 
gebouw bewegen, hebben de medewerkers 
de beschikking over 4 trappenhuizen die 
zijn beveiligd met paslezers. De sculpturale 
trap brengt de burger tot de 4de verdieping 
terwijl de betonnen kernen alle verdiepingen 
bedienen. Via de betonnen kernen hebben de 
medewerkers directe toegang tot de faciliteiten 
zonder een noodzakelijke ontmoeting met de 
burger.  Eigenlijk begint de scheiding al bij het 
betreden van het gebouw. De burgers betreden 
het gebouw via twee centrale hoofdingangen 

terwijl de werknemers via 4 secundaire ingangen 
rechtsreeks de betonnen kernen betreden. 
Communicatie op ooghoogte, volgens 3XN 
architecten een kernpunt voor een democratisch 
instituut, komt nergens terug in het stadhuis. 

 Het verleden wijst uit dat een 
gezamenlijke routing goed mogelijk is. De 
horizontale hiërarchie in de stadhuizen van 
Amsterdam (1648) en Hilversum (1928) zorgt 
voor een duidelijke, gezamenlijke, routing. 
Ook de plaatsing van het bestuurlijk orgaan 
dicht bij de burgerzaal en de raadzaal zorgt 
voor een gezamenlijke routing en een gevoel 
van gelijkheid. De ruimtelijke structuur In het 
stadhuis van Amsterdam (1648) is een goed 
voorbeeld waarbij de drempel tussen de 
bestuurlijke macht en de burger beperkt is. De 
gezamenlijke ingang leidt zowel het bestuur 
als de burger naar de burgerzaal waaraan 
direct de belangrijkste bestuurlijke ruimten 
zich bevinden. Hierdoor is de kans op contact 
tussen het bestuur en de burger zeer groot.
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routing ambtenaar

routing burger

Afb.: gescheiden routing door het stadhuis van 
Nieuwegein (2011)

routing ambtenaar

routing burger
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Afb.: routing door het stadhuis van Amsterdam 
(1648)

routing ambtenaar

routing burger
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routing ambtenaar

routing burger

Afb.: belangrijke ruimten in het stadhuis van 
Amsterdam (1648)

Wethouders

Burgemeesterkamer

Trouwzaal

Raadzaal

Publieke zaal

Bestuurskamer
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Afb.: routing door het stadhuis van Hilversum (1928)

routing ambtenaar

routing burger
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Dichte structuur
 De verandering in hiërarchie heeft ook 
invloed op de dichtheid van de  ruimtelijke 
structuur. De plaatsing van het bestuurlijk 
orgaan, ver van de ingang, zorgt voor een grote 
drempel en een kleinere kans op ontmoeting. 
Het passeren van een groot aantal verschillende 
ruimten zorgt ervoor dat de burger een afstand 
ervaart. Stadhuizen met een horizontale 
hiërarchie bezitten over het algemeen een 
grotere drempel. De burger heeft namelijk een 
groot aantal ruimten te doorkruisen. Stadhuizen 
met een verticale hiërarchie hebben over het 
algemeen een kortere routing. Vaak verbindt 
één trap of lift alle verdiepingen met elkaar, 
waardoor de kans op ontmoeting groot is.

routing ambtenaar

routing burger
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Gemaakt met een Nemetschek-studentenversie

Afb. rechts: open structuur stadhuis van Nieuwegein 
(2011)

Afb. links: gesloten structuur stadhuis van Hamburg 
(1886)
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Vrije structuur
 De verdwijning van machtsuitstraling 
heeft ook invloed op de routing door het gebouw. 
Kijkend naar de geanalyseerde stadhuizen valt 
er te concluderen dat vanaf het stadhuis in 
Stockholm de routing door het gebouw steeds 
vrijer wordt. Niet één route leidt de burger naar 
de gewenste faciliteit, maar meerdere routes 
laten de burger het gebouw doorkruisen. Het 
stadhuis van Nieuwegein is een recent voorbeeld 
waarbij de vrije structuur duidelijk zichtbaar 
is. Open vloervelden en grote vides geven het 
gevoel van vrijheid en vormen zo een vertaling 
van de democratie. Toch heeft deze vrijheid 
ook een keerzijde. Kijkend naar de theorie over 
de genotype, wordt duidelijk dat door de vrije 
structuur verschillende looproutes mogelijk zijn 
waardoor de controle afneemt en daarmee de 
kans op ontmoeting. Dit begint al bij de ingang 
van het gebouw. Meerdere ingangen verkleinen 
de kans op ontmoeting. Simpel maar waar. 

 Uit de analyse van de stadhuizen zien we 
duidelijke veranderingen die betrekking hebben 
op de routing door de stadhuizen. Toch ontstaat 
er niet direct een eenduidige routing die zowel de 
drempel verlaagt, de democratie representeert 
en  de ontmoeting faciliteert.  De ene verandering 
versterkt het gevoel van vrijheid en democratie, 
terwijl juist de kans op ontmoeting afneemt. 
Een andere verandering zorgt voor een korte 
routing in het gebouw, dit verlaagt de drempel, 
terwijl juist de democratische ervaring afneemt. 
Daarom is het van belang dat, doormiddel 
van routing en positionering van ruimten, een 
goede mix ontstaat die een goede representatie 
vormt voor het participatiestadhuis. 

Secundaire toegang

Primaire toegang
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Afb. onder: 1ste verdieping stadhuis van Nieuwegein 
(2011)

Afb. boven: begane grond van het stadhuis in 
Nieuwegein (2011)
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Gemeentelijk herindeling

 Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam 
en Giessenlanden zijn 3 kleine gemeenten in 
het midden van het land. Op 14 februari 2014 
presenteerde commissie Schutte een plan om 
de gemeenten samen te voegen tot één sterke 
gemeente. Als de plannen doorgaan zal de 
herindeling per 1 januari 2018 ingaan. Één van 
de belangrijke voorwaarden voor de herindeling 
was het creëren van een ‘sterke regio’ die opkomt 
voor het gebied en de burgers en waar de burgers 
zelf inhoud kunnen geven aan de leefbaarheid en 
de identiteit van de woonkernen’ (Schutte, 2014). 
Een ideale locatie voor het participatiestadhuis.
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Afb. : gemeente Gorinchem, hardinxveld-Giessendam 
en Giessenlanden na herindeling
© Jan - Willem van Aalst
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Gorinchem een plaats voor ontmoeting

 De nieuw te vormen gemeente zal 
bestaan uit 9 kleine dorpskernen en een 
grote: Gorinchem, een middelgrote stad met 
35.000 inwoners. Bij elkaar opgeteld woonden 
er op 1 januari 2014 67.000 mensen in de 3 
gemeenten. Door de samenvoeging  wordt het 
‘maritieme cluster’ die zich in de regio bevindt, 
ondergebracht in één gemeente. Daarnaast geeft 
deze gemeentelijke herindeling de mogelijkheid 
de centrumfunctie van Gorinchem te versterken.

 Gorinchem is een stad in het midden 
van het land met een grote rijkdom aan 
historie. Het is een oude vestingstad die op 
13 november 1382 stadsrechten ontving. De 
stad wordt omsloten door water waardoor de 
maritieme sector een belangrijk aandeel heeft 
in de werkgelegenheid van de regio. Dit trekt 
dan ook veel mensen uit de regio naar de stad. 
 
 De oude binnenstad van Gorinchem 
is een mooie bezienswaardigheid waar 
vandaag de dag de winkelstraat gevestigd 
is. Daarnaast kent Gorinchem een grote 
verscheidenheid aan voorzieningen waaronder 

een ziekenhuis, tropisch zwemparadijs, 
speelcentrum voor kinderen, een haven etc.  
Dit zorgt dan ook jaarlijks voor veel toeristen 
en dagjesmensen waarvan er veel uit de regio 
zelf komen. Daarnaast worden in Gorinchem 
veel activiteiten georganiseerd waaronder de 
jaarlijks terugkerende zomerfeesten, ook deze 
festiviteiten brengen veel bezoekers naar de stad.
Gorinchem is dan ook de ideale locatie voor 
het participatiestadhuis, een plaats voor 
ontmoeting. Een stad die dagelijks veel mensen 
uit de regio naar zich toe trekt, een stad die 
een rijke historie kent en een stad die centraal 
gelegen is in de nieuw te vormen gemeente.

 



Afb. boven : oude stadhuis van Gorinchem
© B. van Cuijk

Afb. onder: historische haven van Gorinchem
© Groep24
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 De stad is goed bereikbaar voor zowel 
de auto als met het openbaar vervoer. Aan de 
westzijde doorkruist snelweg A27 Gorinchem 
van noord naar zuid. Langs de noordzijde 
van Gorinchem loopt snelweg A15 van oost 
naar west. Ook loopt er een spoorlijn door 
Gorinchem, met centraal in de stad het station. 
Daarnaast rijden er verschillende lijnbussen van 
en naar Gorinchem.  De snelwegen verbinden 
samen met de provinciale wegen, de N214 
en de N216, alle kernen onderling met elkaar.

spoor

snelweg A15 en A27

provinciale wegen N214 en N216
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Afb. : gemeente Gorinchem, hardinxveld-Giessendam 
en Giessenlanden na herindeling (schaal 1:100.000)



64

Stadhuis Gorinchem

 Door de centrumfunctie, die Gorinchem 
in de plannen toebedeeld krijgt, zal het stadhuis 
in Gorinchem komen te staan.  Het bestaande 
stadhuis van Gorinchem bevindt zich op het 
stadhuisplein centraal gelegen in de stad en 
is ontworpen door architect Jan Dekker. Dit 
stadhuis is opgeleverd in 1994 en is een opvallende 
verschijning door het golvende dak.  Het dak 
symboliseert de eeuwenoude verbondenheid van 
de stad Gorinchem met het water. Tot de bouw 
van het stadhuis was al besloten in 1980 nadat 
het oude stadhuis, dat is gevestigd op de Grote 
Markt centraal gelegen in de oude vestingstad, 
te klein geworden was en niet meer voldeed 
aan de eisen van het gemeentelijk bestuur. 

 In 2004 is het stadhuis uitgebreid met 
2.000 m² en is de publiekshal met daarin de Front-
Office opnieuw ingericht naar het ontwerp van 
AGS Architecten & Planners. Deze uitbreiding 
maakt onderdeel uit van het nieuw ontwikkeld 
gebied rondom het station van Gorinchem. 
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Afb.: stadhuis Gorinchem (1994), architect Jan Dekker



66

Uitbreiding van het stadhuis

 Door de aankomende samenvoeging 
van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-
Giessendam en Giesselanden zal ook het huidige 
stadhuis van Gorinchem niet meer voldoen 
aan de wensen van het gemeentelijk bestuur. 
Een uitbreiding is dus noodzakelijk. Door de 
uitbreiding in 2004 is het haast onmogelijk om 
de huidige locatie te voorzien van een extra 
uitbreiding. Aangezien het bestaande stadhuis 
nog niet zo oud is en nog geen problemen 
geeft, is het maatschappelijk onverantwoord 
dit stadhuis te slopen. Om deze redenen 
moet er gezocht worden naar een alternatief. 

 Dit alternatief wordt aangedragen door 
de verandering van het politiek systeem: de 
participatie democratie. Uit het onderzoek is 
naar voren gekomen dat Gorinchem een nieuw 
type stadhuis krijgt: het participatiestadhuis, 
een podium voor democratie waar ontmoeting 
centraal staat. In dit gebouw komt de Front-
Office het dagelijks bestuur en ruimten voor 
ontmoeting voor de hele gemeente. Dit maakt 
het mogelijk om het nieuwe stadhuis op een 
nieuwe locatie te bouwen, los van het bestaande 

stadhuis. De keuze voor de spreiding van het 
gemeentelijk apparaat over twee locaties 
wordt uitgebreid behandeld op pagina 80.
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Afb.: locatie huidig stadhuis Gorinchem 
© Bing maps
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De kleine Landtong: het knooppunt

 Het participatieve stadhuis vraagt om 
een locatie waar de ontmoeting groot is. Een 
locatie die voor iedereen aantrekkelijk is en niet 
maar één bevolkingsgroep bereikt. Een plek 
waar alle inwoners van de multiculturele stad 
en de hele gemeente zich door gerepresenteerd 
voelt en waar men zich thuis voelt. Het vraagt 
om een plek die goed bereikbaar is en dagelijks 
door veel mensen gepasseerd wordt. Een 
knooppunt waar verkeersaders samenkomen, 
een plek waar verschillende bevolkingsgroepen 
samenkomen en een plek die door mensen 
van buiten Gorinchem vaak gepasseerd wordt.

 De afbeelding op pagina 68 toont 
de verschillende wijken in Gorinchem. 
Onderstaande tabel geeft de diversiteit van de 
bevolkingsgroepen in de wijken weer waarbij 
gekeken is naar de muliticulturaliteit in de wijken 
en naar de leeftijdsgroepen. Uit de tabel komt 
duidelijk naar voren dat aan de westzijde van 
Gorinchem de multiculturaliteit zeer groot is en 
er een grote diversiteit is aan leeftijdsgroepen. 
Daarentegen wordt de oostzijde van 
Gorinchem hoofdzakelijk bevolkt door 

autochtonen gezinnen. De oude binnenstad, 
centraal gelegen in de stad,  is het verbindend 
element tussen de verschillende wijken en 
bevolkingsgroepen. Een centrale ligging 
nabij het oude stadscentrum is dan ook een 
ideale locatie om de ontmoeting te faciliteren.

 Naast de centrale ligging is ook de 
verkeersintensiteit en bereikbaarheid van 
groot belang. Niet alleen voor de mensen 
die in Gorinchem wonen maar ook voor de 
mensen van buitenaf. Vanaf de A27, A15, N214 
en N216 zijn er 3 hoofdstraten door Gorinchem: 
de Banneweg, de Nieuwe Wolpherensedijk 
en de Spijksedijk. Deze wegen zijn niet alleen 
toegankelijk voor automobilisten, maar ook voor 
fietsers en voetgangers en bezitten een grote 
verkeersintensiteit. Deze wegen komen samen 
op de Stationweg, vlak bij het bestaande stadhuis, 
het station en de toegang tot de binnenstad. 

 Uit de analyse komt naar voren dat de 
Kleine Landtong een strategische locatie is voor 
het participatiestadhuis. Deze plek ligt op het 
‘knooppunt’ van de stad Gorinchem, een locatie 



Afb.: wijkenkaart Gorinchem, informatie CBS (2011)
© Poort6

Wijken:

Binnenstad
Dalem
Hoog Dalem
Laag Dalem
Wijdschild
Lingewijk
Haarwijk
Stalkaarsen
Gildenwijk

Leeftijdsklassen:
0-15 15-25 25-45 45-65 65-ouder
 

11% 10% 34% 30% 15%
20% 13% 25% 32% 10%
x x x x x
28% 11% 31% 24% 6%
20% 11% 27% 32% 11%
13% 11% 22% 33% 20%
21% 12% 28% 25% 14%
17% 11% 32% 23% 18%
11% 10% 25% 23% 31%

bevolking:
autochtoon westerse  niet-westerse
  Allochtoon Allochtoon 
  
80%  12%  8%
94%  6%  0%
100%  0%  0%
87%  8%  5%
88%  8%  4%
84%  8%  8%
62%  10%  28%
65%  13%  22%
68%  9%  23%
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Afb.: knooppunt belangrijke verkeersaders door Gorinchem
© Bing maps

Nieuwe Wolpherensedijk

Banneweg
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spoor

snelweg A15 en A27

hoofdwegen in Gorinchem
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Afb.: langzaam verkeer langs de Kleine Landtong
© google maps

fietspad

spoor

Kleine Landtong

voetpad
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Afb.: gebieden rondom de Kleine Landtong
© google maps

schiereiland

woonwijk

vestingstad

bedrijvengordel
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die de verbinding tussen de bevolkingsgroepen 
vertegenwoordigt, waar de belangrijke 
verkeersaders samenkomen en de verschillende 
voorzieningen in de stad met elkaar verbindt. Het 
is een locatie die van alle kanten goed zichtbaar 
is en daarnaast ook goed bereikbaar. En zoals 
de naam al zegt, bevindt het kavel zich op een 
schiereiland in het midden van Gorinchem, 
omringt door een rivier: de Linge. De kleine 
landtong doet aan als een niemandsland midden 
in de stad Gorinchem. Dit maakt het stadhuis 
van niemand in het bijzonder waardoor het de 
hele gemeenschap representeert, een vertaling 
van de democratie. Daarnaast verbindt de rivier 
de Linge alle kernen in de nieuwe gemeente 
met elkaar waardoor men het gevoel krijgt dat 
het stadhuis niet alleen ‘verbonden’  is  met 
Gorinchem maar ook een relatie aangaat met 
de overige kernen.  Een ideale plek waar zowel 
de ontmoeting als de democratie centraal staat.

Nafb.: omgeving van de Kleine Landtong
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Afb. boven: noordzijde Kleine Landtong, vanaf brug 
bedrijfspanden  op de kleine landtong 

Afb. onder: zuidzijde Kleine Landtong, overzijde sluis
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Afb. boven: zuidzijde Kleine Landtong, vanaf de laan 
naar bedrijven op de Kleine Landtong

Afb. onder: zuid-westzijde Kleine Landtong, vanaf de 
brug naar de vesting





ONTWERP
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Concept: de ontmoeting

 Het participatiestadhuis is het nieuwe 
stadhuis in Gorinchem waar de democratie 
en het contact tussen burgers onderling en 
met de bestuurlijke macht centraal staat. Het 
stadhuis vertegenwoordigt de participatie 
democratie, een democratie waarbij het 
bestuur samen met de burgers het beleid 
bepalen om zo de gelijkheid te bevorderen. 
Democratie, gelijkheid en ontmoeting zijn 
belangrijke sleutelbegrippen in het nieuwe 
stadhuis en komen vaak terug in het ontwerp.  

 In het participatiestadhuis staat 
ontmoeten centraal. Alleen de faciliteiten 
die een ontmoeting faciliteren worden in het 
stadhuis opgenomen. De spreiding van het 
ambtelijk orgaan over twee locaties maakt het 
mogelijk om de Back-Office te scheiden van de 
Front-Office en de puurheid van de democratie 
te vertalen in het stadhuis. De Back-Office zal in 
het bestaande stadhuis worden ondergebracht.

 Uit het onderzoek is duidelijk naar 
voren gekomen dat het hedendaagse stadhuis 
is veranderd in een stadskantoor waar de 

scheiding tussen het ambtelijk apparaat en 
de burgers strikter aanwezig is dan in het 
verleden, wat de kloof tussen de partijen 
versterkt. De verandering naar een participatie 
democratie kan alles veranderen. De vernieuwde 
democratie brengt, op een natuurlijke manier, 
fysiek contact tot stand tussen de bestuurlijke 
macht en de samenleving. Waar voorheen 
alleen een ontmoeting plaatsvond met de 
Front-Office zullen in het nieuwe stadhuis 
meer contactmomenten plaatsvinden. Het 
publieksplein, een plein waar het fysieke contact 
plaatsvindt tussen de burger en het ambtelijk 
orgaan, zal niet meer alleen op de begane 
grond gehuisvest zijn, maar zal het hele gebouw 
bestrijken. In de huidige stadhuizen vormt het 
publieksplein de drempel tussen de burger en 
de bestuurlijke macht, het participatiestadhuis 
laat deze drempel verdwijnen.

 Interessant is de Agora in Athene (500 
B.C.),  waar een directe democratie heerste. 
De Agora is een groot plein waar de burgers 
van Athene samen kwamen en waar handel 
werd bedreven. Daarnaast werd het plein 
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ook gebruikt voor de directe democratie. 
Alle stemgerechtigde inwoners van Athene 
kwamen hier samen om te stemmen over 
beleidsvoorstellen. De Agora van Athene is het 
hedendaagse publieksplein. Alle faciliteiten 
die nodig waren  voor de besluitvormingen 
bevonden zich op het plein en een groot 
aantal waren toegankelijk voor de burger. 

 Net als in de directe democratie van 
Athene gaan, in de participatie democratie, 
de burgers samen het beleid bepalen. In 
het bestaande stadhuis is er een duidelijke 
scheiding van faciliteiten aanwezig die direct 
de drempel vormen tussen het gemeentelijk 
bestuur en de burger. Maar als de burger gaat 
participeren in de besluitvorming moet de 
burger dezelfde faciliteiten tot zijn beschikking 
hebben als de bestuurlijke macht.  Niet alleen 
het dagelijks bestuur en de verschillende 
fracties moeten faciliteiten hebben om te 
vergaderen, elkaar te ontmoeten of te werken, 
maar ook de burgers, dorpsraden of andere 
externe partijen moeten de beschikking 
hebben over dezelfde faciliteiten. Dit maakt 

weer duidelijk dat de participatie democratie 
op een natuurlijke manier voor ontmoeting 
en gelijkheid zorgt, wat de kloof tussen het 
bestuurlijk apparaat en de burger moet dichten. 
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Publieksplein

Afb. boven: splitsing stadhuis Afb. onder: de ontmoeting in het stadhuis, het 
publieksplein

publieksplein

Back-Office

Front-Office

bestaande stadhuis

bestaande stadhuis

participatiestadhuis

participatiestadhuis



afb: de Agora in Athene (500 B.C.)
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 Het participatiestadhuis kent twee 
gebruikers: de bestuurlijke macht en de 
samenleving. De bestuurlijke macht is onder 
te verdelen in het College van Burgemeester 
en Wethouders en de gemeenteraad. De 
samenleving kan onderverdeeld worden in 
burgers, belangenpartijen en externe partijen. 
Analyse van bestaande stadhuizen brengt de 
volgende faciliteiten naar voren die gebruikt 
worden voor besluitvormingen: fractiekamers, 
vergaderruimten, bestuurskamer College van 
Burgemeester en Wethouders, werkplekken, 
informele ontmoetingsplekken, restaurant en 
de raadzaal. Maar ook de samenleving heeft 
behoefte aan ruimten om zich te verdiepen 
in de besluitvorming, om te discussiëren over 
de beleidsvorming en voorstellen te maken. 
De pagina hiernaast laat een overzicht zien 
van de verschillende partijen en activiteiten 
die vanuit de samenleving plaatsvinden. 

 Het participatiestadhuis wordt een 
plaats waar de ontmoeting plaatsvindt 
tussen de bestuurlijke macht, de burger en de 
burgers onderling. Waar gediscussieerd wordt 

over het beleid en waar het beleid bepaald 
wordt. Een plaats die multifunctioneel is en 
elke ruimte voor verschillende doeleinden 
en doelgroepen gebruikt kan worden. Dit 
resulteert in het volgende programma:

Programma van eisen



Front-Office
Centrale hal    385 m²
Receptie    10 m²
Spreekbalies    50 m²
Spreekkamers    63 m²
Werkruimten medewerkers  210 m²
 
Bestuur
Werkkamer burgemeester  26 m²
Werkkamer Wethouders  130 m²
Werkkamer Griffie   23 m²

Participatie
‘Raadzaal’    312 m²
‘Het Praatcafé’    306 m²
Restaurant    306 m²
Vergadercentrum   320 m²
‘De Huiskamer’    320 m²
‘De interactieve Stad’   480 m²
Computercorner   168 m²

Overige faciliteiten
Trouwzaal    208 m²
Workshopruimte   92 m²
Keuken     42 m²
Expositieruimte   312 m²
Facilitaire ruimten   315 m²
parkeergarage    5090 m²
Fietsenstalling    640 m²
Installatieruimte   245 m²
Archief/opslag    442 m²
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 De raadzaal is een ruimte waar officieel 
het beleid bepaald en vastgelegd wordt. 
Het is de representatie van de democratie. 
‘Het Praatcafé’ en het restaurant zijn de 
informele ontmoetingsplekken waar de 
discussie plaatsvindt tussen de gebruikers. 
Het vergadercentrum en ‘De Huiskamer’ zijn 
formele ontmoetingsplekken. ‘De Interactieve 
Stad’ laat de gebruiker kennismaken met het 
beleid. Op schermen wordt informatie verstrekt 
over de problemen in de gemeente, over de 
ter discussie staande onderwerpen en over de 
aangenomen voorstellen. De computercorner 
biedt werkplekken voor de burgers om zicht 
te verdiepen in de beleidsonderwerpen. 
Ook biedt het stadhuis plaats aan culturele 
activiteiten zoals workshops, tentoonstellingen, 
huldigingen, presentaties en voorstellingen.



-1: trouwzaal / vergaderzaal / 
workshopruimte

0a: werkplekken Front-O�ce - 
Bestuur

1: expositieruimte - De Interactieve 
Stad

1a: keuken - workshopruimte - 
computercorner

0: Front-O�ce - bestuur - raadzaal 
/ multifuctionele zaal / trouwzaal

2: Het Praatcafé - De Huiskamer

2a: estaurant - vergadercentrum

burger

gezamenlijk

ambtelijk apparaat

Afb. links: programma van het participatiestadhuis Afb. rechts: verandering in het gebruik van het 
stadhuis

bestaande stadhuis

participatiestadhuis
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 Eerder werd vastgesteld dat de Kleine 
Landtong in Gorinchem een ideale locatie is 
voor het stadhuis. Op de landtong bevinden 
zich 5 bouwmassa’s waarin kantoren en een 
haven zijn gehuisvest. Gekozen is er voor een 
rechthoekig massief volume dat opgaat in 
het ritme van de bestaande bebouwing. Het 
krachtige volume maakt van het  gebouw weer 
een stadhuis. Een gebouw van macht. Een 
gebouw voor de burger en van de samenleving. 
Het massieve volume maakt het een opvallend 
herkenningspunt in de stad. Het is meteen 
duidelijk dat dit het participatiestadhuis is. 

 Maar ook de hoogte van het volume laat 
het gebouw opgaan in het ritme van zijn omgeving. 
Met een hoogte van 25,3 meter is het gebouw 
het hoogste van de landtong en zijn directe 
omgeving. Dit versterkt de kracht van het volume 
en versterkt daarmee het belang van het stadhuis.

 Het volume bevindt zich aan de rand 
van de kavel en gaat een connectie aan met 
het water. Het dringt zich op aan het drukke 
verkeersknooppunt ten noorden van het gebouw. 

Door de plaatsing van het volume deels in het 
water gaat het stadhuis een relatie aan met de 
overige kernen in de gemeente. De plaatsing van 
het volume aan de rand van de kavel voorkomt 
belemmering van de achterliggende bebouwing 
en toont hierdoor respect voor zijn omgeving.

 De landtong oogt als een groot plein 
met een open karakter waarop 5 volumes zijn 
geplaatst. Door de plaatsing van het volume 
aan de rand van de kavel wordt het plein 
doorgezet. Kenmerkend voor een stadhuis is 
het representatief plein. Het participatiestadhuis 
bevindt zich aan een representatief plein waar de 
ontmoeting plaatsvindt. Een plein waar de eerste 
ontmoeting plaatsvindt tussen het beleid en de 
samenleving die vervolgens wordt doorgezet 
in het stadhuis. Dit plein geeft het gebouw 
een monumentaal karakter wat kenmerkend 
is voor het stadhuis. Het plein heeft een open 
karakter met een minimum aan voorzieningen: 
de toren, één bank en drie vlaggenmasten. 
Deze voorzieningen zijn zo geplaatst dat 
de openheid van het plein behouden blijft. 

Stedenbouwkundig ontwerp



9 m

6 m

18 m25 m

15 m 11 m

Afb. boven: volume gaat op in het ritme van de 
bestaande bebouwing

Afb onder.: hoogte van het volume vervolgt het rimte 
van de Kleine Landtong en is een herkenningspunt

bestaande bebouwing

participatiestadhuis
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 Onder het stadhuis bevindt zich de 
parkeergarage, die bestaat uit twee lagen. De 
parkeergarage komt uit op het plein waar de 
eerste ontmoeting plaatsvindt. De lift, die de 
bezoeker vanuit de parkeergarage omhoog 
brengt, is opgenomen in de toren van het 
stadhuis. Ook de toren is een element die 
typerend is voor het kenmerkende stadhuis.



Afb. boven: voorkomen belemmering van de 
achterliggende bebouwing

Afb onder.: Het open karakter van de Kleine 
Landtong 



Afb. boven: ontstaan van een representatief plein 
voor ontmoeting

Afb onder.: de openbare ontmoeting wordt doorzet 
in het participatiestadhuis



Afb. : stadhuisplein, schaal 1:1000 N
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 Waar voorheen de ontmoeting 
alleen op de begane grond plaatsvond, is 
het participatiestadhuis in zijn totaal op de 
ontmoeting gericht. Om een gebouw goed te 
laten functioneren is er een bepaalde hiërarchie 
noodzakelijk. Uit het onderzoek is naar voren 
gekomen dat het hedendaagse stadhuis 
gekenmerkt wordt door een verticale hiërarchie 
die verloopt van openbaar naar semi-privé 
tot privé, waarbij vaak alleen de eerste lagen 
toegankelijk zijn voor de burger. Aangezien het 
nieuwe stadhuis in zijn geheel toegankelijk is 
voor de burger vraagt het om een verandering 
in hiërarchie. In het ontwerp is gekozen voor een 
gradatie naar sferen, die verloopt van publieke 
naar semi-publieke sfeer tot intieme sfeer. De 
inwoners van de gemeente moeten zich thuis 
en verbonden voelen met het stadhuis, een plek 
waar men graag verblijft. Toch is er een scheiding 
aangebracht tussen openbaar en semi-privé 
omdat bepaalde activiteiten meer privacy vereisen 
dan anderen. Doordat het gebouw voor iedereen 
toegankelijk is, en het een horizontale hiërarchie 
betreft, is de drempel tot een minimum beperkt.

Hiërarchie

openbaar

semi-privé

privé

openbaar

semi-privé



Privé publieke --> intiem sfeer

openbaar - privé

Afb.: verandering van de hiërarchie in het stadhuis

bestaande stadhuis participatiestadhuis

publieke sfeer

semi-publieke sfeer

intieme sfeer

openbaar

semi-privé

privé

openbaar

semi-privé
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 Naast de theorie over de ontmoeting in 
het stadhuis, is de theorie van Kim Dovey (1994) 
ook duidelijk zichtbaar in het ontwerp. Door 
middel van korte relaties, tussen de burgers 
onderling en tussen het ambtelijk apparaat 
en de burger, kan de drempel in een gebouw 
verkleind worden. In het participatiestadhuis 
draait het om het verkleinen van de drempel 
tussen de bestuurlijke macht en de burger, 
maar ook het verlagen van de drempel tot het 
participeren van de burger in de besluitvorming.  

 De vides in het gebouw zorgen 
voor een open karakter en het gevoel van 
verbondenheid, het verbindt de verschillende 
activiteiten en faciliteiten met elkaar. Ook 
verbindt het de gebruikers met elkaar door 
de vele zichtlijnen die het open gebouw 
mogelijk maakt. Daarnaast zorgen de vides 
voor een overzichtelijk en transparant gebouw 
waardoor direct bij binnenkomst duidelijk 
wordt wat er zich in het gebouw plaatsvindt.

 Het open karakter van het gebouw 
zorgt voor het gevoel van eenheid en 

gelijkheid, wat wordt versterkt door de opzet 
van het gebouw. Door de plaatsing van de 
kernen aan de korte zijden van het gebouw 
en een vrije overspanning van de vloervelden 
van gevel tot gevel, ontstaat er een open 
gebouw met volledig kolomvrije vloervelden 
voor maximale openheid en transparantie.

 De korte relaties zijn duidelijk zichtbaar in 
de routing door het gebouw. De centrale routing 
zorgt namelijk voor een mate van controle 
waardoor de kans op ontmoeting groot is. Het 
participatiestadhuis krijgt een lineaire structuur, 
wat betekent dat er één routing door het 
gebouw loopt die door iedereen wordt gebruikt. 
Dit zorgt voor een maximale ontmoeting in het 
stadhuis tussen de verschillende gebruikers. Wel 
beperkt dit de bewegingsvrijheid, maar dit wordt 
gecompenseerd door het open karakter van het 
gebouw en de centrale ligging van de sculpturale 
trap van waaruit alle faciliteiten te bereiken zijn. 

 Ook door de plaatsing van belangrijke 
bestuurlijke ruimten, dichtbij de samenleving, 
ontstaat er een gevoel van een echte democratie, 

De macht van architectuur

kernen

vides



Afb.: de openheid en toegankelijkheid van het 
participatiestadhuis

vrije overspanning vloervelden

toegankelijkheid  burger

kernen

vides
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oftewel gelijkheid. Direct bij binnenkomst heeft 
de burger zicht op de raadzaal, de werkkamers 
van het bestuur en de werkplekken van de Front-
Office. De burger krijgt het gevoel dat de politiek 
toegankelijk is wat leidt tot meer betrokkenheid 
van de burger en een dichting van de kloof 
tussen de bestuurlijke macht en de samenleving. 

 De routing is daarnaast ook een 
instrument om de gebruiker te verleiden, zoals 
behandeld in de theorie van Kim Dovey over de 
macht van architectuur. Eén ingang brengt de 
gebruiker in de centrale hal waar de hij direct 
in aanraking komt met de democratie. Door de 
plaatsing van de ingang naast de raadzaal stapt 
de gebruikers praktisch de raadzaal binnen. 
Vervolgens leidt één trap de bezoeker naar de 
1ste verdieping waar hij kennis maakt met de 
problematiek in de gemeente en verleid wordt tot 
participatie in de besluitvorming, waarna twee 
trappen de bezoeker verder het gebouw in leiden.  



routingbestuurlijk orgaan

Afb. boven: korte relaties en een transparant stadhuis Afb. onder: lage drempel tussen bestuurlijke macht 
en de burger

zichtlijnen 

Front-Office

Raadzaal en werkruimte bestuurlijke macht

lineaire routing burger

korte relatie ambtelijk apparaat
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entreegebied

secundaire trap

primaire trap

Afb.: routing zorgt voor een grote kans op 
ontmoeting

secundaire trap

primaire trap
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secundaire trap

primaire trap

Afb.: routing in doorsnede A-A
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 Hoe gaat het participeren in zijn werk 
in het stadhuis? Participatie is een dynamisch 
proces, wat op elk moment overal kan 
plaatsvinden. Participeren begint bij het individu 
met het opmerken van de problematiek in 
de gemeenschap, het vormen van ideeën en 
de wil hieraan een bijdrage te leveren. Dit 
zijn de basisbeginselen van het participeren. 
Het vervolg zal plaatsvinden op een grotere 
schaal, met een grotere groep mensen. 
Het participatiestadhuis biedt hiervoor een 
podium. Een plaats waar men kan discussiëren, 
informatie inwinnen en zijn stem kan uitbrengen. 

 De dynamiek van het participeren 
heeft zijn uitwerking op het stadhuis. Waar in 
het hedendaagse stadhuis het beleid bepaald 
wordt in de raadzaal, door het bestuurlijk 
orgaan, zal dit bij het participeren zijn 
beperkingen hebben. Vandaag de dag zit de 
burger achteraf in de raadzaal te luisteren naar 
het bestuurlijk orgaan zonder zijn bijdrage te 
kunnen leveren. Bij het participeren draagt de 
burger wel zijn steentje bij  en vraagt dit om 
een alternatieve opstelling.  Daarnaast is de 

afmeting van de raadzaal afhankelijk van het 
aantal participanten, het ene probleem zal 
meer burgers trekken dan andere problemen.  

 In het participatiestadhuis verandert 
de traditionele raadzaal in zijn expressie. De 
ruimte krijgt een toegankelijke uitstraling die 
de participatie democratie representeert. In de 
eerste plaats, de plaatsing van de ruimte op de 
begane grond dicht bij de ingang. Dit zorgt voor 
een verlaging van de drempel, wat resulteert in 
een toegankelijke ruimte. De raadzaal bestaat 
uit een gelijkvloers ‘podium’  waaruit één grote 
tribune voortvloeit. De tribune zorgt voor een 
toegankelijke uitstraling  en maakt de raadzaal 
een multifunctionele ruimte die ook gebruikt 
kan worden voor andere activiteiten waaronder: 
trouwen, informatiebijeenkomsten, optredens 
etc. De ruimte is afsluitbaar doormiddel van 
glazen panelen, die weggeschoven worden 
wanneer de zaal niet in gebruik is. De raadzaal is 
geschikt voor traditionele raadsvergaderingen, 
controle van de burgemeester en wethouders, 
discussieavonden en stemmingsronden. 

Werking participatie democratie
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GSEducationalVersion
GSEducationalVersion

Afb. boven: veranderende expressie van de raadzaal Afb. onder: mogelijke opstellingen bij traditionele 
raadsvergaderingen

burgers

bestuurlijke macht

traditionele opstelling openbreken opstelling samenvoeging

Mogelijkheid 1
Onderste treden tribune worden verdwijderd. De 
tafels voor de raadsleden, die staan opgeslagen 
onder de tribune, worden te voorschijn gehaald. 
In deze opstelling is de cirkel niet gesloten en 
maakt de publieke tribune deel uit van het geheel.

Mogelijkheid 2
Een deel van de raadsleden neemt plaats op de 
tribune. De burgers, die achter de raadsleden 
zitten, hebben het gevoel onderdeel uit te 
maken van de raadsvergadering. Dit is een 
toegankelijke opstelling.
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 Wanneer er een andere opstelling 
vereist is, of de capaciteit van de raadzaal niet 
toegankelijk is voor de grote groep participanten, 
biedt het participatiestadhuis een andere 
oplossing. ‘Het Praatcafé’ is een podium met 
een tafelopstelling. Dit is een ideale ruimte om 
discussieavonden te organiseren. Daarnaast is 
de ruimte uitbreidbaar doormiddel van boven- en 
ondergelegen verdiepingen erbij te betrekken. 
De grote vide zorgt voor een open karakter en 
levert een grote hoeveelheid zichtlijnen, wat 
maakt dat het wordt ervaren als één grote ruimte.   

 Participatie vereist wel kennis van zaken. 
Het is daarom handig om te weten wat er speelt 
in de gemeente. In het stadhuis bevindt zich ‘De 
Interactieve Stad’. Op de 1ste verdieping tonen 
grote schermen de problemen in de dorpskernen 
en de gemeente. Ook worden op de schermen de 
participatie successen getoond. Het tonen van 
de succesvol afgeronde beleidsvoorstellen moet 
de burger vertrouwen geven in het participeren, 
zodat het vertrouwen in de politiek hersteld 
wordt. Maar ook is de burger sneller bereid 
zijn steentje bij te dragen als de effectiviteit 

van het participeren wordt aangetoond.

 In het stadhuis bevinden zich ook 
vergaderruimten die de verschillende partijen 
de mogelijkheid biedt om samen te komen en 
te vergaderen over verschillende onderwerpen. 
Deze faciliteiten zijn voor iedereen toegankelijk. 
Niet alleen politieke partijen, de gemeenteraad 
of het gemeentelijk bestuur hebben ruimte nodig 
om te vergaderen, ook partijen uit de samenleving 
vergaderen. Hierbij kunnen we denken aan 
dorpsraden, actiegroepen, sportverenigingen 
etc. Dit zorgt voor een levendige sfeer in het 
stadhuis en een gevoel van saamhorigheid. 

toegankelijkheid burger



Afb.: uitbreidbare ruimte voor discussieavonden
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technische ruimte
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zichtlijnentoegankelijkheid burger
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 Kijkend naar de stadhuizen uit het 
verleden komen er duidelijke kenmerken naar 
voren die typerend zijn voor het stadhuis. Eén 
daarvan is het massieve volume van het stadhuis 
en het gebruik van massieve materialen. 
Andere belangrijke kenmerken zijn ritme en 
symmetrie, waarbij  kolommen en raampartijen 
worden gebruikt om ritme te verduidelijken.  
Al deze elementen zorgen voor een krachtige 
uitstraling van het stadhuis en komen dan 
ook duidelijk terug in het participatiestadhuis. 

 De gelaagde gevel, en met name de 
kolommenstructuur, maakt het gebouw tot 
een eenheid. Het verduidelijkt de gelijkheid 
tussen de burger en de bestuurlijke macht 
en laat de toegankelijkheid van de burger 
zien. Het vormt een letterlijke vertaling van 
de participatie democratie: het ritme en 
symmetrie van de eerste laag representeert 
de stabiliteit van de democratie terwijl de 
asymmetrie in de tweede laag een vertaling 
vormt van de dynamiek van het participeren.

 

De noord- en zuidgevel van het participatiestadhuis 
zijn opgebouwd uit twee lagen. De eerste 
laag is de dragende kolommenstructuur die 
wordt verkregen door de vrije overspanning 
in het gebouw. De kolommen zijn duidelijk 
zichtbaar gelaten in de gevel waardoor de gevel 
een duidelijk ritme krijgt en de verticaliteit 
benadrukt wordt. De kolommenstructuur, in 
combinatie met het rechthoekig volume, creëert 
daarnaast een symmetrie as die de krachtige 
uitstraling versterkt.  De tweede laag zorgt 
voor het behoudt van het massieve uiterlijk: 
een doorlopend massief vlak met uitsparingen. 
Door de smalle vorm en de toepassing van 
vides is het mogelijk om een gesloten gevel 
te maken die belangrijke elementen uit het 
participatiestadhuis accentueert. Beide gevels 
maken duidelijk wat er plaatsvindt in het stadhuis 
en vertellen daarbij elk een eigen verhaal. 

 

De architectuur van het participatiestadhuis: De gevels
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 De noordgevel, die gericht is op het 
drukke verkeersknooppunt van Gorinchem, 
laat de ontmoeting zien die in het stadhuis 
plaatsvindt. Grote ramen laten zien wat zich in 
het gebouw afspeelt. De zuidgevel, gericht op het 
representatieve plein, maakt de toegankelijkheid 
van het stadhuis duidelijk.  De toegang tot de 
publieke hal is in zijn geheel voorzien van glas. 
Daarnaast wordt de ingang van het stadhuis extra 
verduidelijkt door het weglaten van kolommen. 
Een groot glazen vlak, exact in het midden van 
het volume, maakt de ingang herkenbaar en 
trekt de burger naar binnen. De nooduitgangen 
zijn voorzien van natuurstenen strips waardoor 
ze onopvallend in de gevel zijn geïntegreerd. 
Dit behoudt de nadruk op de centrale ingang.  

 Ter hoogte van de vides is de gevel 
voorzien van glas. Dit maakt de verticale 
toegankelijkheid van het gebouw duidelijk. 
In beide gevels zijn ter plaatse van de vides 
kolommen weggelaten om de openheid 
en de toegankelijkheid van het gebouw te 
verduidelijken en te versterken. Grote ramen 
verduidelijken de structuur van de raadzaal en 

zorgen voor een mooie lichtinval in de ruimte. 
Dit versterkt de toegankelijkheid van de politiek.

 Het participatiestadhuis bestaat 
hoofdzakelijk uit verticale elementen die voor een 
krachtige uitstraling zorgen.  Door toevoeging 
van horizontale elementen worden de verticale 
elementen met elkaar verbonden, wat de eenheid 
van het gebouw versterkt. Daarnaast verduidelijkt 
het ook de hiërarchie en de verschillende 
faciliteiten die in het stadhuis plaatsvinden.

 De oost- en westgevel zijn de kopgevels 
van het stadhuis. Deze gevels zijn volledig 
massief en versterken de krachtige uitstraling 
van het stadhuis. Ook wordt hierdoor de nadruk 
gelegd op de lange gevels van het stadhuis, 
die de representatieve gevels vormen en 
meer vertellen over het participatiestadhuis. 
De expressie van de gevels is mede bepaald 
door de constructie van het stadhuis, de 
gevels zorgen namelijk voor de stabiliteit van 
het gebouw. Net als in de langsgevels is de 
constructie ook zichtbaar in de kopgevels. Door 
het gebruik van verschillende materialen komt 
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noordgevel

de draagstructuur duidelijk naar voren. De gevel 
van het stadhuis bestaat uit twee materialen: 
architectonisch beton en natuursteen. 
Beide materialen versterken de krachtige 
uitstraling. De constructie is gemaakt van 
architectonisch beton die de kleur en afwerking 
krijgt van het natuursteen.  De niet-dragende 
elementen zijn voorzien van natuursteen.
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 Waar de buitengevel vrij massief oogt, 
is het interieur juist open en transparant. 
Glazen balustraden omlijsten de vloervelden, 
en de ruimten die privacy vereisen zijn voorzien 
van glazen wanden die van vloer tot aan het 
plafond lopen. De constructieve elementen 
zijn zichtbaar gelaten in het interieur en zijn 
gemaakt van architectonisch beton. Dit zorgt 
ervoor dat het ritme ,dat zichtbaar is in de gevel, 
doorloopt in het gebouw. Dit ritme is zelfs 
doorgezet in de balken van het dak ter hoogte 
van de vides, wat zorgt voor een filtering van 
het zonlicht.  De openheid en transparantie 
zijn duidelijk zichtbaar in de plattegronden. 

Verdieping 0
 De gebruiker van het stadhuis stapt 
direct de centrale hal binnen waar de eerste 
ontmoeting plaatsvindt. In deze ruimte vindt het 
contact met de Front-Office plaats. Direct aan de 
centrale hal bevinden zich de multifunctionele 
raadzaal. De burger stapt bij het betreden van 
het stadhuis haast de raadzaal binnen. Ook 2 
werkplekken van Wethouders bevinden zich aan 
de centrale hal die zijn afgescheiden door een 
massieve natuurstenen muur.  Dit zorgt voor een 
korte relatie tussen de bestuurlijke macht en de 
burger, wat de drempel verlaagt. Eén grote ronde 
trap brengt de bezoeker verder het gebouw in.  

Verdieping 0a
 De overige werkplekken van de 
Burgemeester en Wethouders bevinden 
zich verhoogd in de centrale hal. Ook de 
werkplekken van de Front-Office en de griffie zijn 
verhoogd geplaatst. Dit zorgt voor openheid en 
transparantie en zorgt voor een lage drempel.

De architectuur van het participatiestadhuis: De plattegronden
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Verdieping 1
 De centrale trap brengt de bezoeker 
naar de 1ste verdieping waar ‘De Interactieve 
Stad’ zich bevindt en de burger verleidt wordt 
tot participatie. Aan de andere zijde is een 
expositieruimte die kunstwerken tentoonstelt 
uit de streek. Deze ruimte is ook geschikt voor 
andere activiteiten. Twee trappen brengen 
de gebruiker verder het gebouw in. De trap 
aan de westzijde van het gebouw bedient de 
faciliteiten met een publieke sfeer en de trap aan 
de oostzijde de faciliteiten met een privé sfeer.

Verdieping 1a
 Hier bevindt zich een computercorner, 
werkplekken voor oriëntatie  en verdieping in 
het beleid. Aan de andere zijde bevindt zich een 
workshopruimte waar verenigingen of instellingen 
activiteiten kunnen houden. De workshopruimte 
is afgesloten doormiddel van een glazen wand. 
Naast de workshopruimte ligt de keuken van 
het restaurant. De gerechten worden met een 
goederenlift naar boven getransporteerd.
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Verdieping 2
 ‘Het Praatcafé’ en ‘De Huiskamer’ 
bevinden zich op deze verdieping. Allebei zijn 
het ruimten die fysiek contact faciliteren. ‘De 
Huiskamer’ bestaat uit afgesloten informele 
ruimten die een woonkamersfeer na bootsen. 
Zeer geschikt voor vergaderingen van 
verenigingen die vaak in de vrije tijd van de 
burger plaatsvindt. Ook voor vergaderingen van 
het College van Burgemeester en Wethouders en 
andere kleine groepen zijn deze ruimten geschikt.

Verdieping 2a
 Dit is de bovenste verdieping van het 
stadhuis en wordt gekenmerkt door de intieme 
sfeer. Hier bevinden zich het restaurant en het 
vergadercentrum. Het vergadercentrum is 
geschikt voor vergaderingen van grote groepen. 
Ideaal geschikt voor ledenvergaderingen 
of vergaderingen van politieke partijen. 
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Verdieping -1
 Het souterrain bestaat uit één grote zaal 
en is een unieke locatie voor een trouwerij of 
vergadering. Grote ramen laten de burger over 
het plein en het water uitkijken. Daarnaast kan het 
ook gebruikt worden voor overige activiteiten.

Verdieping -2 / -3 
 Dit is de parkeergarage van het 
stadhuis, zowel voor auto’s als voor fietsen. 
Ook bevindt zich hier een grote opslagruimte 
voor facilitaire zaken en de technische ruimte.

Achterin het verslag bevinden zich de 
doorsneden A-A en B-B op  schaal 1:200. Ook 
vindt u hier de  plattegronden op schaal 1:200.
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 Het gebouw is opgebouwd uit prefab 
betonnen elementen. Voorgespannen liggers 
overspannen de totale breedte van het gebouw 
en dragen de krachten af op de kolommen 
in de langsgevel. De niet-dragende wanden 
zijn betonnen sandwichpanelen voorzien van 
natuurstenen strips. De kopgevels en de kernen 
zorgen voor de stabiliteit van het gebouw. 
De vloer is afgewerkt doormiddel van een 
computervloer. Door de overspanning van de 
balken is het onmogelijk installaties aan het 
plafond te bevestigen, daarom is er gekozen voor 
een verhoogde vloer. De technische ruimte voor 
de installaties bevindt zich in de parkeergarage 
van waaruit schachten door de kernen voeren.

De bouwtechniek van het participatiestadhuis
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VISUALISATIES



Afb.: render van de centrale hal



Afb.: render van de expositieruimte



Afb.: render van De Huiskamer



Afb.: render van de raadzaal
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Afb.: verdieping 0 (schaal 1:200)



GSEducationalVersion

55.400
100 2.400 3.600 3.600 7.200 3.600 3.600 7.200 3.600 3.600 7.200 3.600 3.600 2.400 100

23
.0

80
74

0
5.

40
0

5.
40

0
5.

40
0

5.
40

0
74

0

AA

spreekkamers

Wethouderkamer Wethouderkamer

raadzaal / trouwzaal /
multifunctionele zaal

publiekshal

B
B

B B

C C

D D

1

1

E E

A A

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

sp
re

ek
ba

lie



GSEducationalVersion

74
0

5.
40

0
5.

40
0

5.
40

0
5.

40
0

74
0

23
.0

80

55.400
100 2.400 3.600 3.600 7.200 3.600 3.600 7.200 3.600 3.600 7.200 3.600 3.600 2.400 100

AA

Burgemeesterkamer Wethouderkamer WethouderkamerWethouderkamer

werkplekken Front-Office

Griffie

B
B

B B

C C

D D

1

1

E E

A A

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

GSEducationalVersion

74
0

5.
40

0
5.

40
0

5.
40

0
5.

40
0

74
0

23
.0

80

55.400
100 2.400 3.600 3.600 7.200 3.600 3.600 7.200 3.600 3.600 7.200 3.600 3.600 2.400 100

AA

Burgemeesterkamer Wethouderkamer WethouderkamerWethouderkamer

werkplekken Front-Office

Griffie

B
B

B B

C C

D D

1

1

E E

A A

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

Afb.: verdieping 0a (schaal 1:200)
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Afb.: verdieping 1 (schaal 1:200)
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 De onderzoeksvraag ,‘Hoe kan doormiddel 
van de routing en positionering van ruimten de 
drempel tussen de burger en de bestuurlijke 
macht verkleind worden?’, vormt de basis voor dit 
onderzoek. De relatie van de positionering van 
ruimten en de routing door het gebouw heeft een 
duidelijke uitwerking op het participatiestadhuis.

macht van architectuur
 Uit de analyse van M3 kwam duidelijk naar 
voren dat het typische stadhuis door de jaren 
heen flink is veranderd. Dit heeft grote invloed 
gehad op de definitie van het stadhuis. Waar 
het stadhuis vroeger een ontmoetingsplaats 
was voor de gemeenschap was, is het vandaag 
de dag veranderd in een administratief gebouw. 
Dit heeft ook zijn uitwerking op de architectuur 
van het stadhuis. Aangezien het stadhuis een 
plaats is waar zowel de burger als de bestuurlijke 
macht samenkomen is het uitermate geschikt 
om  de ‘macht’ van de architectuur van het 
stadhuis te gebruiken om de kloof tussen de 
bestuurlijke macht en de burger te dichten. 

Ontmoeting
 Het stadhuis moet weer een plaats zijn 
voor ontmoeting. Een ontmoeting tussen de 
bestuurlijke macht en de burger. Een plaats 
waar weer fysiek contact plaatsvindt. Dat is 
wat de burger wil: persoonlijk contact. Uit 
het onderzoek komt naar voren dat door de 
zoektocht naar een hogere efficiëntie, het 
faciliteren van persoonlijk contact minder 
en moeilijker wordt. Al jaren pleiten mensen 
voor een verandering naar een participatie 
democratie. Waarom hier dan geen podium 
voor creëren? Dit zorgt direct voor een andere 
positionering van ruimten en het gebruik ervan. 
Persoonlijk contact is onderdeel van het politiek 
systeem. Zowel de burger als de bestuurlijke 
macht heeft dezelfde faciliteiten nodig waardoor 
een zeer toegankelijk gebouw ontstaat en de 
kans op ontmoeting en fysiek contact toeneemt.

Reflectie



Genotype
 De ruimtelijke structuur van een 
gebouw, en de routing die daaruit ontstaat, 
wordt door Kim Dovey gezien als een hulpmiddel 
om een doel te bereiken, wat de macht van 
architectuur verduidelijkt. De zoektocht naar 
verlaging van de drempel is duidelijk zichtbaar 
in het participatiestadhuis. Het gebruik van 
vides zorgt voor een open en transparant 
gebouw en zorgt voor korte relaties. Ook de 
lineaire routing door het gebouw zorgt ervoor 
dat het aantal contactmomenten toeneemt. 
De plaatsing van de bestuurlijke ruimten 
dicht bij de samenleving zorgt voor een 
toegankelijke politiek. De burger ervaart 
letterlijk dat de politiek ook voor hen is 
en niet alleen voor de bestuurlijke macht.

Conclusie
 Het participatiestadhuis is een nieuw 
type stadhuis dat zich richt op de toekomstige 
politiek. Of het gebouw werkelijk brengt wat ik 
ervan verwacht is nog maar de vraag, dit moet 
de toekomst uitwijzen. Het nieuwe stadhuis 
vormt een goede basis voor de dichting van 
de kloof tussen de bestuurlijke macht en de 
burger. Door de snelle veranderingen in de 
maatschappij en het politiek systeem zal ook 
het stadhuis zich blijven doorontwikkelen.
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