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VOORWOORD

Voor u ligt het afstudeerverslag dat is gemaakt voor het afstudeeratelier 
“Authority” binnen de master Architecture, Building and Planning. Dit 
afstudeerproject is gevold onder leiding van ir. Ruurd Roorda en ir. 
Wouter Hilhorst. Het atelier stond onder supervisie van prof. dipl. ing. 
Christian Rapp.

Gedurende het eerste halfjaar heeft iedereen van het atelier onderzoek 
gedaan naar bestaande stadhuizen. De resultaten van dit onderzoek 
zijn gebundeld in een boek: “Authority, analyse van het stadhuis”. Het 
onderzoek verschaf meer inzicht in de autoriteit, het gebruik en relaties 
tussen diverse ruimten van het stadhuis. 

Voordat ik daadwerkelijk was ingedeeld in dit afstudeeratelier had ik 
mezelf al voor een grote opgave gesteld. Hedendaags worden er veel 
iconische gebouwen ontworpen wat volgens mij niet noodzakelijk 
is. Waarom moeten gebouwen steeds boven elkaar uit willen groeien 
tot het belangrijkste gebouw van de stad? De vraag voor mij was dus 
hoe ik een stadhuis kan ontwerpen dat geen icoon is. Dit heeft geleid 
tot een continue tweestrijd; er moet een groot gebouw ontworpen 
worden dat tegelijkertijd niet te veel aandacht moet trekken. Dit alles 
heeft geresulteerd in het hiernavolgende ontwerp. Dan rest er nog één 
vraag; heeft deze opgave geleid tot een iconisch gebouw of past het goed 
binnen zijn omgeving?

Graag maak ik van de mogelijkheid gebruik om mijn begeleiders 
te bedanken voor hun visie, inzichten en kritiek gedurende het 
ontwerpproces. Daarnaast wil ik ook mijn medestudenten bedanken 
voor hun meedenken wanneer ik twijfelde over bepaalde keuzes. De 
vele koffie momenten die er zijn geweest het afgelopen jaar waren een 
aangename ontspanning tussendoor. Tijdens deze korte pauzes werden 
vaak de ontwerpen besproken, zodat je weer met goede moed verder 
kon.

Rick Melchers
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Het stadhuis is het politieke apparaat dat het dichts bij de burger staat. Het 
is de werkplek van de burgemeester, wethouders en ambtenaren. Voor de 
burger is het ook een belangrijk gebouw, het is het contactcentrum met 
de gemeente. Niet alleen voor je paspoort hoef je naar het gemeentehuis 
te komen, de raadsvergaderingen en huwelijksplechtigheden worden 
ook hier gehouden.   

Aanleiding voor het ontwerp zijn de gemeentelijke herindelingen die 
gaande zijn in Nederland. De overheid is aan het decentraliseren en 
staat meer taken af aan de gemeenten. Echter zijn veel van de huidige 
gemeenten niet bestand tegen dit groeiende takenpakken en zullen zij 
moeten fuseren. Dit geldt ook voor de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, 
Zevenaar en Westervoort; het is een reële kans dat zij in de toekomst 
zullen fuseren tot één nieuwe gemeente Liemers. 

De huidige gemeentehuizen voldoende niet aan de eisen van de veel 
grotere nieuwe gemeente, vandaar dat er een nieuw raadhuis dient te 
komen. Deze zal komen te staan tussen Duiven en Zevenaar op een 
voormalig weiland. Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp voor 
het raadhuis van de gemeente Liemers is dat het goed moet passen 
binnen de gemeente. Het dient geen statige, iconische, uitstraling te 
krijgen, maar het moet de identiteit van de gemeenten weerspiegelen. 
Het nieuws stadhuis betreft een groot gebouw, dus is het van belang dat 
het inspeelt op zijn omgeving. 

In de toekomst zal in de gebied de verlenging van de snelweg A15 
komen te liggen, dit zal het landschap sterk aantasten en hier zal dus iets 
aan gedaan moeten worden. Het stadhuis zal door middel van diverse 
boerderijen inspelen op het landelijk karakter van de omgeving. Door 
de toepassing van dit type gebouw zal het stadhuis de omgeving niet 
domineren.

Deze uitgangspunten hebben geresulteerd in een ontwerp dat zich 
aansluit bij haar omgeving, maar wanneer het gebouw van dichtbij 
bekeken wordt gaat er een andere wereld open.

SAMENVATTING
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The city hall is the political apparatus which is nearest to the citizens. It 
is the working environment of the mayor, city councilors and officials. 
It is also an important building for the citizens, it is the contact center 
with the municipality. You are not coming to the city hall only for your 
passport, you can also come here for the council meetings and the 
wedding ceremonies are also held here. 

The cause for the design are the municipal reclassifications in the 
Netherlands, which are still going on. The Dutch government is going to 
decentralize some main tasks to the municipalities. However lots of the 
current municipalities are not resistant against the larger list of task, so 
the municipalities need to merge. This also applies to the municipalities 
Duiven, Rijnwaarden, Zevenaar and Westervoort. There is a real chance 
that these municipalitiets will merge to the new congregation Liemers.
 
The current town halls does not meet the requirements for a much 
larger municipality, therefor is a new city hall required. The town hall 
will be located between the cities Duiven and Zevenaar, it is located on 
a former pasture. An important starting point for the design of the town 
hall for the Liemers is that it should fit well within the municipality. It 
should not have a stately, iconic, look but it should reflect the identity of 
the former municipalities. The new city hall will be a large building, so 
it is important that it take the environment into account. 

In the future the highway A15 will get an extension, which lies near 
the town hall. It will have an enormous effect on the landscape so It is 
important to do something with this. The town hall will consist of a few 
farms, so it reflects to the rural character of the area. By the use of this 
type of building the town hall will not dominate his direct environment. 

These principles have resulted in a design that connects its environment, 
but when you see the building from a closer view you will go to a total 
different world. 

SUMMARY
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Autoriteit, dat is waar het om draait bij dit afstudeeratelier. Maar wat is nu 
precies autoriteit, hoe weerspiegelt de autoriteit zich in de samenleving 
en wat kan ermee worden bereikt? De gemeenteraad heeft een 
belangrijke functie in de samenleving en straalt een bepaalde autoriteit 
uit. Als burger geef je de gemeenteraad, de volksvertegenwoordiging, 
het gezag en dus de macht om de stad te besturen. Maar niet alleen 
personen kunnen autoriteit bezitten. Gebouwen kunnen ook een vorm 
van autoriteit uitstralen, bijvoorbeeld als zij dominant aanwezig zijn 
op een plein of een iconisch gebouw zijn. Deze gebouwen stralen uit 
dat zij belangrijk zijn. Je moet het gebouw ervaren, je kunt er niet om 
heen. De binnenzijde van een gebouw kan ook autoriteit uitstralen door 
bijvoorbeeld een entree met een grote verdiepingshoogte en een grote 
trappenpartij. Er zijn dus veel manieren om met een gebouw autoriteit 
uit te stralen, maar de autoriteit moet op een juiste wijze worden 
toegepast. Wanneer dit niet gebeurt kan het averechts werken. 

Het stadhuis is een bijzonder gebouw in de samenleving, het is de 
huisvesting voor de onderste laag van de politieke bestuursstructuur in 
Nederland. Boven het gemeentelijk apparaat staan de Provinciale Staten 
en de Rijksoverheid, de centrale overheid. Binnen het stadhuis worden 
belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van de stad, welke 
identiteit dient te stad te bezitten. Het stadhuis lijkt daarmee ver van de 
burger af te staan, de burgers hebben vaak het gevoel dat zij weinig tot 
geen inspraak kunnen hebben op de beleidsvoering van de gemeente. 
Dit gevoel wordt vaak versterkt doordat het stadhuis autoriteit uitstraalt, 
het gebouw intimideert haar omgeving. Het zijn vaak grote gebouwen 
die er niet uitzien als een standaard kantoorgebouw. Bij de oudere 
stadhuizen is vaak een toren met klok aanwezig en zijn de gevels rijkelijk 
geornamenteerd. 

INTRODUCTIE

Afb. 1 
Stadhuis Middelburg
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In Nederland wordt om de vier jaar een nieuwe gemeenteraad gekozen, 
door middel van de gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel men hier dus 
inspraak kan hebben op het beleid van de gemeente, welke bestuurders zij 
aan het hoofd van de gemeente willen hebben staan, is de opkomst vaak 
laag voor deze verkiezingen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
van 19 maart jongstleden was er slechts een opkomst van 53 procent. 
Bij de landelijke verkiezingen is er een opkomst tussen de 70 en 80 
procent (RTL nieuws, 2014). De reden dat de opkomst zo laag is bij 
de gemeentelijke verkiezingen kan voor een deel verklaard worden dat 
mensen er geen “interesse” in hebben, maar daarentegen wel interesse 
hebben in de landelijke politieke verkiezingen. 

Afb. 2 
Opkomst gemeenteraadsverkiezingen

Desinteresse is merkbaar bij iedere vorm van democratie, men laat alles 
liever door andere personen regelen. Dit geldt alleen zolang men het 
eens is met de gang van zaken. Wanneer er echter besluiten worden 
genomen welke mogelijk nadelig kunnen werken komt men in opstand 
en laat van zich horen. Een groot deel  van de burgers heeft een passieve 
houding in de democratie. Kan het stadhuis eraan bijdragen dat een 
groter deel van de bevolking zich betrokken voelt bij de samenleving, 
zich actiever wilt inzetten voor zijn of haar gemeente?

De burger komt niet met regelmaat in het stadhuis, hoewel een gedeelte 
van het stadhuis een openbaar gebouw is. Als inwoner van een stad 
ben je vaak alleen op het gemeentehuis om bijvoorbeeld een nieuw 
paspoort of rijbewijs aan te vragen. Daarnaast wordt er met regelmaat 
een huwelijk voltrokken op het gemeentehuis. Dit zijn echter niet de 
enige zaken waarvoor je bij een stadhuis terecht kunt. Als je graag op de 
hoogte wilt zijn wat de plannen van de gemeente zijn voor de toekomst, 
mag je de raadsvergaderingen bijwonen in de raadszaal. Als burger 
ben je dan precies op de hoogte van wat er allemaal speelt en welke 
afwegingen er worden genomen bij een bepaald besluit. Daarnaast heb 
je als burger ook de bevoegdheid om over een aantal zaken inspraak te 
doen tijdens een raadsvergadering, je mag je eigen mening uiteenzetten 
in een kort pleidooi. 

De opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen daalt terwijl de initiatieven 
van burgers middels burgerparticipatie toenemen. Al is het een 
bescheiden toename en zijn het over het algemeen dezelfde mensen 
die de kar trekken bij deze initiatieven. Burgerparticipatie heeft een 
positieve invloed op de democratie op een kleine schaal; het vergroot 
de maatschappelijke betrokkenheid. Doordat burgers meedenken en 
andere meningen horen zijn de uitkomsten van een bepaald besluit 
gelegitimeerd, men weet hierdoor alle argumenten waarop een besluit 
is genomen. Het blijft echter altijd lastig om de juiste personen bij een 
discussie te krijgen, om alle belangen te kunnen vertegenwoordigen. 
Niet iedereen voelt zich geroepen om mee te denken en te praten over 
problemen en zaken welke hen ook aan gaan. (Van Dorp, 2014: 14-17). 

Afb. 3 
Burgerparticipatie
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Heden ten dage worden er veel gebouwen ontworpen om als icoon te 
kunnen fungeren voor de stad. Wat is de reden voor al deze iconische 
architectuur? Is het iets nieuws van de moderne tijd of werden er altijd 
al iconen gebouwd? 

Veel Nederlandse icoonarchitectuur is als grote sculpturen 
ontworpen, waarbij de expressieve vorm vaak alleen maar een 
omhulling is die geen directe associaties opleveren maar eerder 
verwijzen naar voorbeelden uit de geschiedenis.  (Hulsman, B. 2008: 
27). 

Afb. 4
Rooie donders - Almere

Icoongebouwen hebben een bepaalde aantrekkingskracht, mensen 
willen graag deze gebouwen bezoeken. Echter ontbreekt er met 
regelmaat de relatie met de omgeving en de identiteit. De identiteit 
gaat over de collectieve ambitie, dat wat de gemeenschap wilt zijn. Het 
betreft hier samenwerkingen tussen mensen en gemeenschappelijke 
doelstellingen (Brandt, 2012). Wanneer de relatie met de omgeving 
en identiteit ontbreekt, komt het gebouw verder van de inwoners af te 

staan.  Vooral voor een gebouw als een stadhuis moet de drempel om het 
gebouw te bezoeken laag zijn. Het betreft hier een overheidsgebouw dat 
openbaar toegankelijk is. Van belang is dat de inwoners van de stad zich 
welkom voelen in het stadhuis en zonder moeite naar binnen durven te 
gaan. Het stadhuis wordt vaak ook gezien als de huiskamer van de stad, 
het moet een plek zijn waar je inwoners van de stad kunt ontmoeten. 

Persoonlijk ben ik geen voorstander van deze alsmaar groeiende 
icoonarchitectuur, men wilt elkaar voortdurend overtreffen. Indien er 
veel iconen in een stad staan vervaagd het beeld van een samenhangende 
stad, de icoongebouwen zorgen voor losse aantrekkingspunten in de 
stad. Het stadscentrum dient voor mijn gevoel juist kracht uit te stralen 
door één geheel te zijn; de identiteit van de stad te weerspiegelen. Dit 
wil niet zeggen dat er geen iconen meer gebouwd moeten worden, 
want ze hebben voor een hoop bezoekers van een stad een bepaalde 
aantrekkingskracht. Echter het aantal iconen in een stad zal beperkt 
moeten worden en daarnaast aansluiting moeten zoeken bij de stad en 
haar identiteit. Dit is van belang om een krachtige stedelijke omgeving 
te realiseren. Een gebouw dient ontworpen te worden voor de stad en 
niet vanwege een bepaald verlangen.

Veel gemeenten staan de aankomende jaren voor grote uitdagingen, de 
overheid gaat steeds meer taken decentraliseren. Het beleid kan het beste 
dicht bij de burger worden uitgevoerd, dit betekent dat het takenpakket 
voor een gemeente alsmaar blijft groeien. Op dit moment zijn niet 
alle gemeenten opgewassen tegen dit groeiende takenpakket; de eisen 
aan de bestuurskracht van de gemeenten neemt toe. Het doel van de 
gemeentelijke herindelingen is dat de bestuurskracht van de gemeente 
wordt versterkt. De overheid streeft er naar om in heel Nederland de 
kleine gemeenten te laten fuseren tot nieuwe gemeenten van ongeveer 
honderdduizend inwoners. Dit aantal heeft te maken met een bepaald 
draagvlak dat de gemeente dan krijgt ten opzichte van omliggende 
gemeenten, men heeft bij dit aantal meer zeggenschap in de regio. 
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Afb. 5
Kaart gemeentelijke herindelingen

De gemeentelijke herindelingen welke de afgelopen jaren zijn geweest 
en diegene die nog zullen volgen zorgen voor steeds grotere gemeenten. 
De identiteit van deze steden en dorpen zal veranderen om een nieuwe 
krachtige gemeente te kunnen worden. Er zal een krachtige uitstraling 
dienen te komen van de gemeente en het beleid van de afzonderlijke 
gemeenten zal op elkaar afgestemd dienen te worden. Desalniettemin 
zal de identiteit van de “oude” gemeenten niet geheel verloren mogen 
gaan om de verbondenheid met de stad en het verleden niet te verliezen.

Deze aspecten leiden tot de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe behoud je de identiteit van de huidige “kleine” 
gemeenten bij de fusie tot één grote gemeente?

Er zijn diverse elementen welke van belang zijn voor de beantwoording 
van deze onderzoeksvraag. Het uitgangspunt voor het ontwerp is dat het 
een stadhuis moet worden met een openbaar karakter, de bewoners van 
de diverse steden en dorpen moeten zich kunnen identificeren met het 
stadhuis. De identiteit van een gemeente is niet altijd even eenvoudig 
vast te stellen, vaak zijn dit vage begrippen en niet iedereen kan zich 
achter deze identiteit scharen. Het concreet benoemen van de identiteit 
is voornamelijk lastig doordat de samenleving voortdurend in beweging 
is, telkens nieuwe ideeën en veranderende meningen. Alles en iedereen 
heeft invloed op de identiteit van een stad.
 
Een iconisch gebouw roept veel reacties op bij mensen, zowel negatief 
als positief. Hoe kan een ontwerp eraan bijdragen dat een iconisch 
gebouw breed wordt gedragen door de bevolking? Een icoon roept vaak 
een bepaalde “afstand” op, het is iets bijzonders en men verwacht vaak 
niet dat je een dergelijk gebouw mag betreden. Dit is een aspect dat 
niet past bij een openbaar toegankelijk gebouw. Er zal dus een oplossing 
moeten komen om deze drempel te verkleinen dan wel weg te nemen. 



ONDERZOEK
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Nederland wordt gezien als een land waar men in vrijheid kan leven, 
maar leeft men hier vandaag de dag ook daadwerkelijk vrij? Sinds 1814 
is Nederland een constitutionele monarchie, de positie van de koning 
is in dit jaar vastgelegd in de Nederlandse grondwet. De koning vormt 
samen met de ministers de regering van Nederland, waarbij de koning 
onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn voor het gedrag 
van de koning. Over het koningschap heb je als burger in Nederland 
weinig te vertellen, de opvolger van de koning is het oudste kind van het 
koninklijk gezin. Daarnaast kan de koning niet worden gedwongen tot 
aftreden, wat bij een minister wel het geval is. 

Jesjoa: Ik heb hem onder meer gezegd dat ieder gezag een vorm van geweld 
is dat tegen de mensen gericht is en dat er een tijd zal aanbreken dat er 
geen gezag meer zal zijn, noch een Caesar, noch welke macht ook. De 
mens zal het rijk der waarheid en gerechtigheid binnen treden, waar elke 
macht dan ook overbodig zal zijn. (Boelgakov, 2008:54)

Het gevolg van veel macht bij één persoon was duidelijk merkbaar 
bij de Grote terreur van Stalin in 1936-1938. In 1936 is er een nieuwe 
grondwet aangenomen in Rusland die vermeldde dat iedereen zich 
verkiesbaar mocht stellen. Er was een mogelijkheid dat deze verkiezingen 
verkeerd zouden kunnen aflopen voor de machtsmonopolie van de 
Communistisch Partij Sovjet-Unie (CPSU). Onder leiding van Stalin 
werden alle dissidenten uit de weggeruimd die eventueel een gevaar 
konden vormen voor zijn machtspositie. Honderdduizenden mensen 
werden zinloos doodgeschoten en nog meer mensen werden naar 
strafkampen of werkkampen gestuurd. Hierdoor werd de machtspositie 
van de Communistische Partij verzekerd voor de verkiezingen. 

Uit de Grote terreur blijkt dat te veel macht bij één persoon grote gevolgen 
kan hebben. Stalin had zoveel macht in zijn periode dat hij miljoenen 
mensen uit de weg heeft laten ruimen die mogelijk een bedreiging 
konden vormen voor zijn partij en regeerperiode. Je bent dan niet meer 
volledig gefocust op het besturen van een land en het behartigen van de 
belangen van de burgers, belangrijker is het veiligstellen van jouw ideale 
samenleving. De bevolking zit gevangen onder het regiem van de leider.

ESSAY
BESTAAT DE ULTIEME VRIJE 

SAMENLEVING?
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De inwoners waren bang voor Stalin, men wist niet wie ze konden 
vertrouwen. Mensen werden op ogenschijnlijk willekeurige wijze van 
het “vrije” leven beroofd. Men was zo bang voor het regiem van Stalin 
dat ze met een koffertje met de belangrijkste bezittingen en warme 
kleding over straat gingen voor het geval ze werden opgepakt door 
het NKVD, volkscommissariaat voor interne zaken. Men had ook veel 
argwaan tegenover onbekende mensen. Wanneer je werd aangesproken 
door een onbekend persoon was je bang iets verkeerds tegen diegene te 
zeggen en dus opgepakt te worden. 

Margarita: Dan had u daar maar mee moeten beginnen en niet met die 
onzin over dat afgehakte hoofd! Wilt u mij arresteren? Azazello: In de 
verste verte niet! Wat krijgen we nou: je knoopt vriendelijk een gesprek 
aan en je wordt er al van verdacht iemand te komen arresteren! Ik heb 
gewoon een boodschap voor u. (Boelgakov, 2008:107)

Men was zelfs zo bang voor het terreur van Stalin dat men vrienden en 
bekenden aangaf voor een misdaad zodat zij zelf in een beter daglicht 
kwamen te staan. 

Azazello: Bent u degene die het artikel van Latoenski over de roman van 
deze man gelezen had en hem dan verklikt hebt – omdat hij verboden 
literatuur zou bewaren? Magarytsj: Ja dat ben ik. Azazello: En u wilde 
zijn appartement inpikken. (Boelgakov, 2008:131)

Stalin gebruikte zijn macht op een verkeerde manier, hij wilde zijn 
macht en regeertijd op allerlei manieren met zekerheid vaststellen. In 
deze tijd was de macht van Stalin wel degelijk een vorm van geweld, de 
burgers waren bang voor zijn manier van regeren. In Nederland heeft de 
koning ook heel veel macht, althans op papier. Echter door de manier 
van regeren van de koning in samenwerking met de ministers voelt dit 
niet zo. Omdat wij de ministers zelf kunnen kiezen en niet een bepaalde 
richting op worden gedwongen, voelt dit een stuk vrijer. Het gezag in 
Nederlands is daarmee ook geen vorm van geweld. De bevolking kan 
zelf kiezen wie zij aan de macht willen hebben naast de koning. 

In het boek “De Meester en Margarita” is een goed voorbeeld te 
vinden dat men onder toezicht van een hoger geplaatst persoon in de 
samenleving een beslissing neemt waar hij niet achter staat. Pontius 
Pilatus is de procurator, Romeinse ambtenaar, van Judea. Hij moet 
een besluit nemen over het vonnis van Jesjoea Ha-Notsri (Jezus). De 
gesprekken tussen beide liepen voorspoedig en Pilatus was geneigd 
hem onschuldig te verklaren. Echter onder dwang van de hogepriester 
Kajafas bevestigde hij het doodvonnis van Jezus.

Jesjoea Ha-Notsri wordt voor de procurator van Judea, Pontius 
Pilatus, geleid. Hij wordt beschuldigd van opruiing van het volk en 
majesteitsschennis. Een bekeerde belastingsinspecteur (Matteüs Levi) 
trekt overal met Jesjoea mee en noteert zijn boodschap van vrede. Jehoeda 
van Karioth, aan wie hij zijn ideeën had uiteengezet, heeft hem verraden. 
Pontius Pilatus raakt geïntrigeerd door de figuur van Jesjoea.

Eigenlijk wil hij hem vrijlaten, maar de hoge priester van Jeruzalem, 
Kajafas, weigert. Hij wil de misdadiger Bar-Abbas vrijlaten, ter ere van 
het komende Paasfeest.

Zo zo? Zelfs na mijn voorspraak? De voorspraak van degene die de macht 
van Rome vertegenwoordigd? Hogepriester herhaal je antwoord nog 
eens. Kajafas: Ten derden male deel ik mede dat wij Barabas de vrijheid 
schenken. (Boelgakov, 2008:9-10)

Pontius Pilatus bekrachtigde onder dwang het doodvonnis van Jezus. 
Pilatus had hier het recht om te beslissen over het lot van Jezus, maar 
wat heeft zijn recht om het vonnis uit te spreken voor nut, als hij onder 
dwang een andere mening verkondigt. In de huidige tijd kan dit worden 
gezien als omkoping van een rechter, een vonnis uitspreken waar je zelf 
niet achter staat. Ook in deze tijd werd de macht van een hoger geplaatst 
persoon dus verkeerd gebruikt. Pilatus stond dichterbij de veroordeelde 
en kende zijn verhaal goed. Kajafas stond verder weg en kende de 
achtergrond informatie nauwelijks en vond toch dat hij gelijk had en 
Pilatus moest hoe dan ook zijn mening volgen, ondanks dat hij het er 
zelf niet mee eens was. 

Bestaat er dan een samenleving waarin men zich niet laat onderdrukken 
door een hoger geplaatst persoon, kan men zijn eigen mening wel 
vertegenwoordigen of wordt deze altijd onderdrukt? Anarchisme is een 
samenleving waarbinnen men streeft naar een geweldloze situatie waarin 
geen macht en autoriteit heerst, maar waar vrijheid, gelijkwaardigheid 
en solidariteit de boventoon voeren. Men probeert in deze samenleving 
alles door vrijwillige samenwerking voor elkaar te krijgen. Dit zou een 
samenleving moeten geven van ultieme vrijheid. Maar kan dat wel 
werken zoals men voor ogen heeft, de ultieme vrijheid?

Wanneer er geen overheid is, kan je jezelf toch beperkt voelen in je 
vrijheid door de mensen om je heen. Door normen en waarden zal er 
altijd een sociale controle heersen, mensen houden elkaar voortdurend 
in de gaten. Een volledige vrije samenleving zal nooit bestaan, je zult 
altijd beperkt zijn door iets of iemand. Echter kun je jezelf wel vrij voelen. 
Door de overheid dicht bij de bevolking te plaatsen en te zorgen dat zij 
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zich niet ver boven de burger verheffen kan er een vrijer gevoel ontstaan 
voor de burgers. Als de autoriteit van de overheid niet te overheersend 
is, kan je jezelf vrij voelen in een samenleving.

Het stadhuis speelt hierbij een belangrijke rol, de burger zal zich vrij 
moeten voelen om hier naar binnen te gaan. De afstand tussen regering, 
wethouders, gemeenteraad en burgers dient zo klein mogelijk te zijn. Je 
moet de wethouders gemakkelijk kunnen aanspreken op hun werk over 
het functioneren van de samenleving. Daarnaast is het van belang dat je 
controle kunt uitoefenen op het functioneren van de wethouders, alles 
dient zo transparant mogelijk te zijn, doet men wat men belooft te doen.
Eveneens zal er niet te veel macht bij één persoon moeten liggen. Hij 
kan te veel zijn eigen beleid voeren wat nadelig kan zijn voor een groep 
van de bevolking, zoals het geval was bij de terreur van Stalin. Hij wilde 
continue zorgen dat zijn beleid werd gehandhaafd en alles wat eventueel 
een bedreiging kon vormen moest hiervoor wijken.

Is het stadhuis van Arnhem ontworpen voor een overheid die dicht 
bij zijn burgers wilt staan? Het ontwerp, Spazio, van het Stadhuis 
van Arnhem is gemaakt door J.J. Konijnenburg. Het nieuwe stadhuis 
moest de ruimte, spazio,  tussen de Eusebiuskerk en Walburgiskerk 
opvullen. Het stadhuis moest een open karakter hebben, er diende een 
goede communicatie mogelijk te zijn tussen de burger en overheid. De 
binnenplaats van het stadhuis moest een verlengde zijn van de straat 
en mocht geen drempel vormen. De binnenplaats moest doorlopen 
naar de grote hal, de burgerzaal, en moest het open karakter van de stad 
karakteriseren. Vandaar dat de gevel van de burgerzaal zoveel mogelijk 
in glas is uitgevoerd; de straat moet dus als het ware doorlopen in het 
stadhuis. 

De werking van de burgerzaal, als verlengde van de stad, werkt in 
het stadhuis van Arnhem niet optimaal. De ingang van het stadhuis 
zit hiervoor op de verkeerde plaats. Je moet eerst door een groot 
gedeelte van het stadhuis, lange rij met balies voor de burgers, voordat 
je uiteindelijk in de burgerzaal terecht komt. Er zitten echter wel een 
aantal deuren in gevel van de burgerzaal, alleen deze worden niet tot 
nauwelijks gebruikt. De bedoeling was dus om een transparant en 
toegankelijk stadhuis te bouwen. In de beginjaren heeft het misschien 
wel op die manier gewerkt, maar op dit moment werkt de burgerzaal 
niet goed als verlengde van de stad. Je loopt hier niet zomaar even naar 
binnen, tenzij er echt wat te doen is. Voor een levendige burgerzaal is de 
route hierheen omslachtig.

 

Maar wat kan dan de ultieme samenleving zijn welke rol speelt het 
stadhuis hierin en de autoriteit van de overheid? Naast de democratie, 
zoals wij deze kennen, zijn er nog een aantal belangrijke politieke 
stromingen welke een duidelijk uitspraak doen over de vrijheid van 
de burgers, dat zijn het communisme en socialisme. Het communisme 
draait om één politieke partij, de burgers hebben relatief weinig 
invloed op deze partij. Het is een sociaal, politieke en economische 
ideologie die is gericht op de oprichting van een klasseloze, staatloze en 
socialistische samenleving opgebouwd op gemeenschappelijk eigendom 
van productiemiddelen, waarbij iedereen produceert naar vermogen 
en neemt naar behoefte. Het communisme wordt vaak door elkaar 
gehaald met het socialisme, echter stelt de marxistische theorie dat het 
socialisme slechts een overgangsfase is op weg naar het communisme. 

Het socialisme ambieert een maatschappij waarbij het financierings- 
kapitaal in handen is van de overheid. De overheid bepaalt waaraan het 
geld van de burgers wordt besteed. De staat wilt hiermee het verschil 
tussen arm en rijk nivelleren. Doordat het verschil in economische 
macht wordt genivelleerd, wordt er een einde gemaakt aan de 
klassenmaatschappij. Alle burgers worden gelijk getrokken. De burger 
wordt hierdoor beperkt in zijn vrijheid, men heeft hierdoor geen 
volledige vrijheid met betrekking tot het eigen vermogen.  

De meest vrije samenleving is de democratie. Als burger heb je hier 
vrij veel invloed op het dagelijks bestuur van de stad of het land. Er 
kan door middel van verkiezingen gekozen worden op de politieke 
voorkeur, er is keuze tussen diverse partijen. Er is geen indoctrinatie 
van maar slechts één partij, er is een keuze vrijheid. Wil de democratie 
echt goed werken, dan dient er wel een goede controle te zijn op het 
functioneren van de gemeenteraad en partijen. Maken zij waar wat zij 
hebben beloofd gedurende de verkiezingen. Wil deze controle makkelijk 
mogelijk zijn, heb je een toegankelijk stadhuis nodig, de burger moet 
(in)-direct de wethouder kunnen controleren, zowel fysiek als digitaal. 
Tevens dient de communicatie vanuit de overheid naar de burger goed 
te zijn met de vorderingen welke al zijn geboekt. Als dit gebeurt, zal de 
burger zich vrij voelen, hij heeft het gevoel dat zijn mening ook gehoord 
wordt en dat er ook daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Een algehele 
vrije samenleving zal nooit kunnen bestaan, het gaat erom hoe je de 
“vrijheid” ervaart en jezelf dus zo min mogelijk beperkt moeten voelen.
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Voorbereidend op het ontwerp voor een stadhuis is er een elftal 
stadhuizen geanalyseerd. Deze stadhuizen die zijn geanalyseerd hebben 
niet alleen hun oorsprong in Nederland maar ook enkele andere steden 
in Europa. De gebouwen zijn gerealiseerd tussen 500 v. Chr. en het 
jaar 2011, door deze grote tijdlijn is er getracht een compleet beeld 
te schetsen van de ontwikkeling van het stadhuis. De geanalyseerde 
stadhuizen bevinden zich in de volgende steden: Amsterdam, Arnhem, 
Athene, Bronckhorst, Florence, Gouda, Hamburg, Heerlen, Hilversum, 
Nieuwegein en Stockholm. Na de analyse van de stadhuizen is er van de 
belangrijkste analyselagen een vergelijkende conclusie gemaakt, dit om 
een duidelijk overzicht te scheppen in de ontwikkeling van het stadhuis. 
Deze volledige analyse is terug te vinden in het boek, “Authority, 
analyse van het stadhuis”. Hiernavolgend zullen enkele punten worden 
behandeld welke opvallend waren en die van belang kunnen zijn voor 
het onderzoek dan wel het ontwerp. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat een stadhuis een aantal 
kenmerkende elementen bezit, elementen die het gebouw herkenbaar 
maken als stadhuis. De onderdelen van het stadhuis die hier bedoeld 
worden zijn de volgende; balkon, bordes, klok, toren, trap en 
vlaggenmast. Door de tijd heen valt te zien dat een aantal elementen 
minder belangrijk worden en verdwijnen bij het stadhuis of een andere 
betekenis krijgen.

ANALYSE BESTAANDE 
STADHUIZEN

Afb. 6
Onderdelen stadhuis in loop van de tijd

Trap
Toren
Bordes
Vlag
Balkon
Klok
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De toren werd vroeger bij een stadhuis gebouwd om als uitkijkpost te 
dienen, om te kijken of de stad nog veilig was. Daarnaast was er vaak 
ook een klok te vinden op deze torens. In latere jaren dient de toren niet 
meer zo zeer als uitkijktoren, in sommige gevallen is hij daar gewoonweg 
te laag voor en is het alleen bedoeld als een verfraaiing van het gebouw. 
Bij de nieuwere stadhuizen is dan ook geen toren meer te vinden. 

Van oorsprong worden ramen in gebouwen geplaatst om daglicht binnen 
te laten treden. Vroeger waren de technieken nog niet zo vergevorderd 
dat er grote raampartijen in de gebouwen konden zitten. Als er al grotere 
openingen in de gebouwen moesten zitten, dan bestonden deze ramen 
uit meerdere delen. Tegenwoordig kunnen er veel grotere glasvlakken 
worden geproduceerd, deze technische vooruitgang is dan ook terug te 
lezen in de diverse gevelvlakken. Echter speelt er nu ook een andere rol 
van transparantie van het stadhuis, namelijk de transparante overheid. 
Bij de ontwikkeling van nieuwe stadhuizen worden belangrijke ruimten 
in het stadhuis zichtbaar gemaakt. De raadzaal zit niet ver weggestopt in 
een donkere hoek van het gebouw maar is juist een ruimte die zichtbaar 
dient te zijn. Bij veel van deze raadzalen wordt dan ook veel glas 
toegepast met de gedachte dat alles wat de gemeenteraad doet zichtbaar 
mag zijn, de achterkamertjes politiek moet hiermee verdwijnen. 

Afb. 7
Gemeentehuis Lochem

De raadzaal is de belangrijkste ruimte van een stadhuis, hier worden 
alle gemeentelijke beslissingen genomen. In de loop der jaren zijn er 
een aantal wijzigingen geweest in de opstelling van de raadzaal. In de 
eerdere stadhuizen was een U-vormige opstelling te vinden waarbij de 
burgemeester centraal vooraan is geplaatst, al dan niet op een verhoging. 
De burgemeester is zijn centrale positie in de moderne vormgeving van 
de raadzaal kwijtgeraakt, hij is nu gelijkwaardig met de raadsleden. 
Om gelijkwaardige posities binnenin de raad te krijgen is de vierkante 
vorm min of meer verdwenen. De ronde vorm krijgt nu de voorkeur, 
hierdoor kan iedereen elkaar evengoed zien en heeft niemand een 
voorkeurspositie. Door de ronde vorm is de macht van de burgemeester 
minder nadrukkelijk aanwezig en meer naar de achtergrond verschoven. 

Afb. 9
Raadszaal gemeente Arnhem na verbouwing

Afb. 8
Raadszaal gemeente Arnhem bij oplevering
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In de hedendaagse architectuurwereld wordt er veel gesproken over 
iconen. In vroegere tijden was een museum duidelijk te onderscheiden 
van een utilitair gebouw, het was iets bijzonders. Tegenwoordig kan 
ieder gebouw een icoon zijn of worden, of het nu een museum of een 
fietsenstalling is. Icoongebouwen zijn in de regel op zichzelf staand 
en niet of nauwelijks betrokken bij de omgeving. De huid van een 
icoon is pure verschijning en in die zin flinterdun. (Tilman, 2010) Het 
Guggenheim Museum in Bilbao is het meest bekende voorbeeld van een 
modern iconisch gebouw. Het museum heeft een grote invloed gehad 
op de culturele en economische ontwikkeling van de stad, ook wel het 
Guggenheim-effect genoemd (Plaza, 2006). 

Architectuur mag dan wel als enige een vorm van kunst zijn die wij niet 
kunnen ontwijken (Field, 2007), maar moet deze zich dan ook altijd 
zo willen manifesteren, moet de architectuur schreeuwen om aandacht?  
De architectuur zou de identiteit van de stad moeten ondersteunen, 
dan wel versterken in plaats van steeds een nieuw karakter te willen 
toevoegen en een op zichzelf staand beeld vormen. 

Al eeuwen worden er gebouwen neergezet door machthebbers om 
de macht te weerspiegelen, vrienden te imponeren of vijanden te 
imponeren. Zo wilde ook de NSDAP, de partij van Hitler, Duitsland 
een nieuwe boost geven. Duitsland moest het derde Rijk worden dat 
machtig en groots was. Albert Speer, architect, was de rechterhand 
van Hitler. Hij ontwierp allerlei gebouwen in een neo-classicistische 
architectuur met een megalomane afmetingen. De gebouwen kregen 
immense afmetingen zodat je als individu jezelf klein en zwak voelde. 
Deze architectuur moest zorgen voor een juiste samenhang en 
gehoorzaamheid van de burgers (Bazuin, 2013).

Er bestaat dus al een zeer lange tijd een bepaalde drijfveer om gebouwen 
te ontwerpen welke groots en karakteriserend zijn en dus beeldbepalend, 
een icoon, zijn. Welke aspecten van een ontwerp maken een gebouw nu 
daadwerkelijk tot een iconisch gebouw? Is hiervoor wel een eenduidige 
verklaring voor te geven? 

ESSAY
DE IDENTITEIT HEEFT 

MEER WAARDE VOOR EEN STAD 
DAN EEN ICONISCH GEBOUW
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A great icon need not be a great work of architecture, but it must be a 
captivating one. It has to move your viscera and stay around as a memory 
image. (Jencks, 2005:54)

Een gebouw dat wordt ontworpen hoeft niet vanaf het begin al een icoon 
te zijn, vanaf de eerste schetsen. Dit kan gaande weg het ontwerpproces 
gebeuren, maar ook pas wanneer het gebouw daadwerkelijk is gebouwd. 
Sommige gebouwen worden ontworpen om als een icoon te fungeren, 
maar dat wil niet zeggen dat het ook een icoon wordt. Een belangrijk 
aspect bij de totstandkoming van een icoon is hoe de burgers en toeristen 
over het gebouw denken, kan men zich met het gebouw identificeren? 
Iconen zijn vaak trekpleisters voor toeristen, er worden van deze 
gebouwen veel foto’s gemaakt en gepubliceerd. Bij deze publicaties 
wordt vaak een positief oordeel gevormd over het gebouw waardoor 
mensen er nieuwsgierig naar worden. Op deze wijze wordt er meer en 
meer gepraat over het gebouw en krijgt het meer aandacht. Het wordt 
pas een betekenisvol project als de betekenis breed wordt gedragen door 
de initiator, overheid en burger, het moet dus door een breed publiek 
geliefd zijn. Het is dus eigenlijk de bevolking met al haar reacties die 
een gebouw tot een icoon maakt. Vanuit een architectonisch perspectief 
verschillen iconen qua vorm of stijl met de omliggende gebouwen. Het 
zijn bouwwerken met een bijzondere uitstraling en trekken hierdoor de 
aandacht. Ook al wordt een gebouw als een icoon beschouwd, dan hoeft 
dat niet te betekenen dat het ook een goed ontwerp is. 

Hiervoor wordt gesteld dat een icoon opvallend is door zijn 
vernieuwende dan wel andere vorm of stijl van architectuur. Het gevaar 
van een totaal differente architectuur stijl is dat het gebouw niet aansluit 
bij zijn omgeving, het landt als een ufo in de stedelijke omgeving en 
zoekt geen enkele samenhang. Het gebouw zou ook zonder problemen 
op eenzelfde wijze ergens anders kunnen worden gebouwd. Mijns 
inziens heeft een dergelijke “ufo” weinig toegevoegde waarde voor een 
stad, het zorgt ervoor dat een stad verstrooid raakt en haar identiteit 
langzaam maar zeker vervaagt. Deze ufo’s worden vaak door starchitects 
ontworpen. Zij maken regelmatig gebruik van eerder succesvolle 
opgeleverde projecten, waardoor er over de wereld kopieën ontstaan 
van gebouwen. Het risico van deze kopieën is dat er “clone-cities” 
kunnen ontstaan. De steden beginnen steeds meer op elkaar te lijken en 
de lokale identiteit gaat verloren. Deze “global architecture” kan altijd en 
overal worden gerealiseerd, omdat er geen enkele samenhang is met de 
stedelijke inbedding of identiteit. (Jencks, 2005:307)

By favoring the creation of architectural objects over more comprehensive 
urban interventions and by severing their identity from the complexity 
of the social fabric, today’s brandscapes – exemplified by corporate 
franchises, signature buildings, shopping centres, expositions, and planned 
residential developments – have resulted in a culture of the copy, imitating 
one another in their offerings and aesthetics. Branding in architecture has 
been largely equated with commodifications, with signature architecture 
and icon making, or a wider notion of selling out. (Klingmann, 2007:3).

Natuurlijk kan een gebouw dat als een ufo is geland wel voor een 
economische impuls zorgen voor de stad, het zal zeker extra toerisme 
in de stad teweegbrengen, het Guggenheim-effect. In de stad Bilbao, 
in het noorden van Spanje, brak in de jaren 80 de economische crisis 
uit. Deze oude industriestad begon leeg te lopen en in verval te raken, 
het was de meest vervuilde stad van de wereld. Om deze achteruitgang 
van de stad een halt toe te roepen moest er iets gebeuren. De oude 
fabrieksstad moest getransformeerd worden om zo een aantrekkelijke 
plaats te worden voor toeristen. Hierdoor zou de economie van de 
stad weer moeten herstellen. De identiteit van Bilbao als industriestad 
moest dus wijken voor een nieuwe identiteit als culturele en toeristische 
trekpleister. Het betrof hier dus een identiteitsverandering van de stad. 
Naar mijn mening kan hierdoor deels het succes van het Guggenheim-
museum worden verklaard. Het museum is natuurlijk een icoon op 
zich, maar de stad wilde meer, het moest de toekomstige identiteit van 
de stad verbeelden. De verdere ontwikkeling van de stad kan hier dan 
makkelijker bij aansluiten. 

Afb. 10
Guggenheim-museum Bilbao
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The goal was to avoid commercially efficient and rational images of the 
modern international style of architecture and switch over to a cultural, 
enjoyable image (Asworth, 2009).

Innovatie en kennis zijn de strategische elementen geworden om de stad 
weer tot bloei te krijgen. Hoewel iconen dus positief kunnen zijn voor de 
economie en leefbaarheid van een stad, zit er ook een keerzijde aan. Als 
een icoon zoveel aandacht trekt kunnen andere delen van de stad, welke 
voorheen goed bezocht werden en economisch gezien goed draaiden, 
in een zwart daglicht komen te staan. Deze gebouwen en delen van de 
stad raken in vergetelheid en kunnen last krijgen van een economische 
depressie en bestaat de kans dat dit gedeelte van de stad leegstroomt. 
Het is dus van belang dat een icoon de stad niet overschaduwt, maar 
juist aanvult en de stad ondersteunt. 

Steden proberen een unieke identiteit te ontwikkelen om zo een 
bepaald soort publiek te bereiken, dit geldt voor zowel bedrijven, 
toeristen als inwoners. Eindhoven dat zich voorheen kenmerkte als 
een maakindustrie van textiel, wilt zichzelf op dit moment profileren 
als een stad van kennis, design en architectuur. Met de komst van de 
High Tech Campus, Design Academy, de Graduation Show en de Dutch 
Design Week is er een brede basis gelegd voor de nieuwe identiteit van 
Eindhoven. In de afgelopen jaren zijn er enkele iconische bouwwerken 
bijgekomen in Eindhoven, waaronder de Blob, welke de identiteit van 
de stad moeten versterken. 

Afb. 11
Blob en lichttoren, Eindhoven

Iedereen heeft hier een mening over, veel ook negatieve uitlatingen. Het 
gebouw past echter wel bij de stad, bij haar identiteit, het weerspiegelt 
het “design” van de stad. De Blob gaat de strijd aan met een oud 
fabrieksgebouw van Philips, de lichttoren van de Witte Dame. Dit is een 
goed voorbeeld hoe de oude en nieuwe identiteit van een stad elkaar 
kunnen treffen. 

De belevingseconomie, massatoerisme, mediatisering van de 
samenleving en hyperrealiteit, een betekenisloze omgeving, is voor 
een groot deel oorzaak voor het toegenomen belang dat aan iconische 
projecten wordt toegekend. De identiteit van een stad is belangrijk voor 
de burger, hij wil zich met de stad kunnen associëren. Het belangrijkste 
is dat hij trots is op zijn stad en deze trots ook uitstraalt naar zijn 
omgeving. De stad raakt hierdoor meer geliefd onder een groter deel 
van de bevolking. Tegenwoordig verschijnt alles direct op het internet, 
foto’s met bijbehorende meningen verspreiden zich al snel over de 
hele wereld. Wanneer er dus een prestigieus project in de stad wordt 
opgeleverd kan dit direct voor meer toerisme zorgen in de betreffende 
stad, mensen willen het toch graag in het echt zien ondanks dat er veel 
foto’s online zijn te vinden. 

Architecten willen graag iets ontwerpen, dat op een bepaalde manier 
bijzonder is. Het doel is om een gebouw neer te zetten dat zich 
onderscheidt van de omliggende bebouwing. Door de drang om een 
bijzonder ontwerp te maken zijn er de laatste jaren ook veel iconen 
ontstaan. Een aantal projecten is door deze drang gefaald, zoals “het 
kasteel van Almere”. Dit komt door een te kortzichtige blik en weinig 
interactie tussen het bedrijfsleven, de ontwerper en de burgers gedurende 
het ontwerpproces. De focus ligt alleen op het ontwerpen van een icoon, 
zonder rekening te houden met geleverde kritiek en marktwerking.  

Iconen kunnen de identiteit van een stad verstrooien. Daarentegen 
kunnen zij juist ook zorgen voor een goede stabiele identiteit. Bij de 
bouw van iconen is het van belang dat ze aansluiten bij de identiteit 
van de stad en niet als een ufo zonder enige betekenis landen in een 
stedelijke omgeving. Wanneer een stad geen enkele icoon zou bezitten, 
is de identiteit van de stad ook niet te lezen. Het zal lastig zijn om een 
stad te vinden die geen enkel icoon bezit, elke stad heeft op haar manier 
een iconisch gebouw. Een gebouw dat kenmerkend is voor de stad of 
regio, een gebouw waar de burgers zich mee willen associëren.

Een gebouw dat de identiteit van de stad aanhaalt zal beter kunnen 
aarden in de samenleving. De burgers zullen er eerder positief op 
reageren en wellicht kan het gebouw dan ook eerder bestempeld 
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worden als een icoon. De aantrekkingskracht voor een gebouw dat de 
identiteit weerspiegelt is groter dan louter een iconisch gebouw. Indien 
de identiteit wordt nagestreefd bij de ontwikkeling van de stad is het wel 
van belang dat de stad een unieke identiteit heeft. De stad kan zichzelf 
hierdoor beter profileren en daardoor bijzonder zijn. Deze aspecten 
zullen ervoor zorgen dat de stad aantrekkelijker wordt om te bezoeken, 
te wonen en of je bedrijf te vestigen. 

Niet elk gebouw hoeft een icoon te worden, dit moet een stad ook 
niet willen nastreven. Al bestaat er al heel lang de behoefte, voor 
stadsbestuurders, om een iconisch gebouw te laten bouwen. Zij willen 
iets nalaten waaraan zij zich kunnen meten, wat hun prestaties waren 
destijds. Het laten bouwen van een icoon heeft vaak ook tot doel om 
macht uit te stralen, laten zien wat je als stad allemaal kunt.

De identiteit moet voor een stad de kerngedachte zijn bij de stedelijke 
ontwikkeling. Wanneer deze wordt ondersteund door een iconisch 
gebouw, zal dat de identiteit versterken. Evenees krijgt het gebouw meer 
aanzien en betekenis voor de stad. 

“Today, European architects regularly work in the United States, Americans 
work in Europe, and everybody works in Asia. This globalization of 
architecture would seem like a good thing for us and it’s obviously good 
for (many) architects. [...] Architecture, however, is a social art, rather 
than a personal one, a reflection of society and its values rather than a 
medium of individual expression. So it’s a problem when the prevailing 
trend is one of franchises particularly those of the globe trotters: Renzo, 
Rem, Zaha and Frank. It’s exciting to bring high-powered architects in 
from the outside. [...] But in the long-run it’s wiser to nurture local talent; 
instead of starchitects, locatects.” (Rybczynski, 2014)

De bekende icoongebouwen over de wereld worden met regelmaat 
ontworpen door “starchitects”. De architecten die deze iconen 
ontwerpen komen vaak niet uit het land waar het gebouw moet komen 
te staan. Het gevaar hiervan is dat er totaal geen besef is hoe er in het 
desbetreffende land wordt omgegaan met architectuur. Vaak kennen 
de architecten de stad of zelfs het land niet goed. Geregeld wordt er 
gezegd dat de starchitects de skyline van de stad vervuilen. Maar is 
deze vervuiling wel toe te wijzen aan de architect? De opdrachtgever 
geeft een bepaald programma van eisen met bijbehorende locatie aan 
de architecten. Veelvuldig is het programma zo groot dat de architect 
genoodzaakt is om een hoog gebouw te ontwerpen om de benodigde 
vierkantenmeters kwijt te kunnen op de locatie. De kans is groot dat 
het silhouet van de stad verandert. Wanneer de opdrachtgever voor een 
ontwerp een projectontwikkelaar is, dan komt er nog een aanvullende 
eis bij: het gebouw moet uniek zijn. De projectontwikkelaar wilt een 
bijzonder ontwerp hebben zodat hij de kosten van de bouw sneller 
terug kan verdienen en misschien een hoger rendement uit het gebouw 
kan halen. De ontwikkelaar kiest daarom ook vaak voor starchitects, 
deze architecten hebben zich al vaker bewezen met het ontwerpen van 
beeldbepalende gebouwen. Gebouwen die goed verkopen, waar veel 
toeristen op af komen. Om dit te bewerkstelligen worden de gebouwen 
telkens hoger en wordt er meer geëxperimenteerd met de gevel, het 
bestaande moet overtroffen worden, om meer aantrekkingskracht te 
verkrijgen. 

Het feit dat starchitects iconische gebouwen ontwikkelen ligt dus niet 
geheel aan de architect zelf, de opdrachtgever speelt hierbij ook een 

ICONENBOUW
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belangrijke rol. De opdrachtgever haalt de architect met een bekende 
naam van ver weg om een bijzonder gebouw te ontwikkelen welke zich 
gemakkelijk doet verkopen in de markt. Een nieuwe ontwikkeling bij de 
verkoop van appartementen in een groot gebouw ligt bij de aantrekking 
van de eerste bewoners. Deze eerste kopers zijn vaak bekende personen, 
hierdoor wordt de aantrekkingskracht voor dit gebouw groter. Tevens 
stijgt de waarde van de woningen, de burger wilt kennelijk graag bij 
bekende personen in de buurt wonen. Het nadeel van een iconisch 
gebouw van een starchitect is dat de kans aannemelijk is dat de identiteit 
van de stad verloren gaat of in ieder geval minder goed zichtbaar is in 
de stad. 

The continued use of star architects produces an architecture that is less 
risky for investors but also less and less evocative of a sense of place. 
(Klingmann, A. onbekend)

Wat is de manier om gebouw te ontwerpen dat bijzonder is maar ook 
de identiteit van de stad ondersteunt? Het probleem van starchitects ligt 
niet bij de vaardigheden van de architect, maar bij de onwetendheid van 
welke identiteit een belangrijke rol speelt in de stad. Niet elke stad heeft 
een duidelijk identiteit, sommige steden hebben er zelfs geen. Wil een 
stad goed functioneren en zichzelf op de kaart zetten, dan zal er wel een 
duidelijke identiteit ontwikkeld moeten worden. Hoe vaag de identiteit 
van de regio misschien ook is, daar moet wel op ingespeeld worden. 
Wanneer deze identiteit niet meer toereikend is, kan er een strategie 
bedacht worden om een nieuwe identiteit van de stad te creëren. Hier 
zal dan wel direct op ingegaan moeten worden door de architectuur om 
een stevige basis neer te zetten. 

Zoals uit het bovenstaande blijkt is de identiteit van een stad geen vast 
begrip, hij is voortdurend onderhevig aan veranderingen in de stad, van 
de samenleving. Niet alleen de gebouwde omgeving heeft invloed op de 
identiteit van de stad, maar alles en iedereen die zich in de stad begeeft. 
Vanwege het feit dat zoveel invloeden de identiteit van de stad bepalen, 
is deze ook vaak lastig vast te stellen. 

Een lokale architect is beter in staat om een gebouw te ontwerpen dat 
zich wijdt aan de identiteit van de stad dan een starchitect. Hij weet wat 
er speelt in de stad, door welke factoren de stad is gegroeid zoals hij nu 
is en welke aspecten nu belangrijk zijn en waar dus op ingehaakt moet 
worden. Indien er gekozen wordt voor een lokale architect wil dat niet 
zeggen dat hij geen icoon kan ontwerpen of dat zijn ontwerp minder 
aantrekking heeft dan dat van een starchitect. Als het ontwerp groeit tot 
een icoon is het wel een icoon van een heel andere aard. Hij past beter bij 

zijn omgeving en landt niet als een soort ufo in de stedelijke omgeving. 
Het ontwerp is geschikt voor deze locatie en zal ergens anders op de 
wereld misschien totaal niet tot zijn recht komen, het is dus uniek voor 
deze plaats. 

De economische situatie heeft er toe geleid dat er steeds minder geld 
beschikbaar is om een bijzonder gebouw te ontwerpen. De architecten 
krijgen steeds minder tijd om tot een goed ontwerp te komen. Deze 
verandering heeft teweeggebracht dat er veel elementen van goede 
voorgaande projecten worden gekopieerd; in het vorige project pakte 
dat element goed uit, dus waarom niet nog een keer toepassen? Het 
gevaar van elementen kopiëren is dat steden meer op elkaar gaan lijken. 
De identiteit van een stad vervaagd hierdoor, gebouwen in twee hele 
diverse steden lijken op elkaar. Er valt niet meer te herkennen in welke 
stad een bepaald gebouw staat, zie onderstaande voorbeelden. Echter 
wanneer er elementen uit de omgeving worden gekopieerd kan het wel 
de stedelijke identiteit versterken. Een aandachtspunt hierbij is wel dat 
ervoor gezorgd moet worden dat in de stad geen uniform en eentonig 
beeld ontstaat, er moet voldoende differentiatie zijn. 

Afb. 12
Renzo Piano 
Central Saint Giles - Londen

Afb. 13
Renzo Piano 
Ore headquartes - Milaan
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Het schema laat zien dat er twee voor de hand liggende manieren zijn 
om een project tot stand te laten komen. De opdrachtgever heeft het 
initiatief genomen om een gebouw te realiseren. Hij heeft hiervoor 
twee keuzes, een starchitect of een lokale architect. Deze keuze is alles 
bepalend voor het uiteindelijke ontwerp, past het gebouw goed in 
zijn omgeving of niet? Pas na realisatie zal blijken of het een iconisch 
gebouw is geworden of niet. Dit valt bij voorhand niet te zeggen over 
een project, ook niet als het door een starchitect is ontworpen. De kans 
op een iconisch gebouw zal groter zijn als het ontworpen is door een 
starchitect dan door een lokale architect. Hiernavolgend is een schema 
te zien welke een opdrachtgever kan doorlopen om tot een ontwerp van 
een gebouw te komen, waarbij door beide wegen te volgen wellicht een 
iconisch gebouw kan ontstaan. Echter zal de invloed van het gebouw op 
de omgeving verschillend zijn. 

Opdrachtgever

Nieuw gebouw

Iconisch gebouw?

Starchitect

Ufo

Lokale architect

Plaatsgebonden

Afb. 14
Schema starchitect / lokale architect

De opdrachtgever kan kiezen tussen twee soorten architecten, een 
starchitect of een lokale architect. Waarbij lokaal niet alleen beperkt 
wordt door de directe omgeving maar tot het land. Hij of zij weet wat 
de tradities en gebruikelijke bouwwijzen zijn in een land. Tevens kan hij 
gemakkelijker aan informatie komen over de identiteit van de stad. De 
lokale architect zal eerder een ontwerp maken dat beter aansluit bij de 
omgeving omdat hij zich meer betrokken voelt tot de stad. 

Bij de ontwikkeling van een fusie gemeente dient de focus gelegd te 
worden op de identiteit. Als de stad snel wilt groeien tot één geheel, 
bekender wilt worden en meer toerisme wilt aantrekken, is het van belang 
om te kiezen voor een architect die kennis heeft van de omgeving. Het 
ontwerp zal daardoor beter aarden in de stedenbouwkundige setting. 
De bewoners van de stad kunnen zich dan beter met de vernieuwde 
gemeente associëren en zullen meer de trots uitstralen van “hun stad”. 
Een ontwerp van een starchitect, indien het een geslaagd project is, 
trekt in het begin direct meer toeristen aan en zet de stad op de kaart. 
Vaak doet dit ontwerp niets met de omgeving en bestaat de kans dat 
de rest van de stad in verval raakt, er zijn twee werelden in de stad 
ontstaan die niet samen te brengen zijn. Hoewel het ontwerp van een 
starchitect direct tot de verbeelding spreekt, zal het ontwerp van een 
lokale architect meer kracht bezitten en het ontwerp van een starchitect 
overschaduwen. 

In order to facilitate inspiring encounters with global culture without 
risking loss of identity and originality, architects must come up with new 
solutions that are surprising and distinctive but firmly anchored to a city’s 
local character by taking a place’s DNA. Only by designing from the inside-
out and not from outside-in, can scenarios emerge that are particular and 
unique to one specific place. (Klingmann, A. onbekend)

Bij de fusie van de kleine gemeenten tot een grote gemeente kan de 
identiteit bewaard blijven door eerst zorgvuldig na te gaan wat deze 
identiteit daadwerkelijk is. Wat is belangrijk voor de gemeente en 
wat zijn de kenmerkende elementen van de omgeving. Hebben de 
gemeenten een overeenkomstige identiteit of zijn ze totaal verschillend. 
Bij overeenkomsten ligt daar misschien de basis voor een identiteit die 
gemeenschappelijk kan worden uitgedragen. Als de identiteiten totaal 
divers zijn, zal er voor een nieuwe identiteit gekozen moeten worden 
om zo niet een gemeente voor te trekken met haar identiteit, anders 
komt er geen eenheid tussen de deelgemeenten. 

Het stadhuis is natuurlijk het middel om de eerste basis te leggen voor 
de gezamenlijke identiteit, of deze nu voortborduurt op iets bestaands 
of geheel nieuw is. Het stadhuis kan de gemeenschap, de identiteit, goed 
weerspiegelen. Het wordt gezien als het belangrijkste gebouw van de 
stad. 
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De Nederlandse overheid is aan het decentraliseren, het staat meer 
taken af aan de lagere overheid, de gemeenteraad; de gemeente als eerste 
overheid. Hierdoor komt er meer druk te liggen op de gemeente, zij moet 
meer taken gaan uitvoeren. Echter bestaan er in Nederland veel kleine 
gemeenten, welke te klein zijn om het groter wordende takenpakket 
te kunnen uitvoeren. Herindeling van de gemeenten is hiervoor 
noodzakelijk, om de bestuurskracht van een gemeente te versterken. 
Niet elke gemeente kan natuurlijk worden samengevoegd, daarom is er 
door de overheid een aantal criteria opgesteld om te controleren of een 
fusie van de gemeenten gewenst is. Op de volgende punten zal worden 
gecontroleerd: draagvlak, interne samenhang, dorps- en kernenbeleid, 
bestuurskracht, evenwichtige regionale verhoudingen en duurzaamheid 
(Plasterk, 2013). 
Het huidige regeerakkoord is erop gericht dat er in de toekomst allemaal 
gemeenten dienen te zijn van 100.000 inwoners of meer, hierop zijn ook 
alle taken gericht welke worden gedecentraliseerd. 

De locatiekeuze voor de ontwerp opgave is bepaald naar aanleiding 
van deze gemeentelijke herindeling, hierdoor wordt er een reële opgave 
verkregen. Een aantal gemeenten zijn al in een ver gevorderd stadium 
van de fusie, echter zijn er ook gemeenten waarbij de kans bestaat dat 
deze gaan fuseren. Zo hebben de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, 
Westervoort en Zevenaar onderzoek laten doen naar een mogelijke 

GEMEENTE LIEMERS

fusie. Bij dit onderzoek zijn er 
twee varianten onderzocht; 4-1 
variant en 2-1 variant. Hierbij 
gaat het om een fusie van vier 
naar een gemeente of van vier 
naar twee gemeenten. Waar bij 
de laatste variant de gemeenten 
Duiven en Westervoort zullen 
fuseren tot één gemeente en 
Rijnwaarden en Zevenaar ook. 

Afb. 15
Gemeentelijke herindeling
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Criteria      Variant
      4-1 2-1
Effieciëntie  
 Kwaliteit dienstverlening   + +/-
 De kosten    0 0/-
 Kwetsbaarheid van de ambtelijke 
 organisatie    + +/0
 Kracht van de gemeenschap  0 0
  
Identiteit  
 De lokale kleur en identiteit  0 0
 Samenwerken op basis van 
 gelijkwaardigheid    + +/0
 Verbinding met de samenleving  - -
  
Legitimiteit  
 Lokale beïnvloedingsruimte raden  +/0 0/-
 Korte lijnen bestuur en burger  - -
 Krachtige positie in de regio  + 0
Afb. 16
Score scenario’ s

Bij het onderzoek is gekeken naar de identiteit, legitimiteit en efficiëntie 
van de “nieuwe” gemeente. Deze kaders zijn getoetst bij de inwoners, 
het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, mede overheden 
en medewerkers binnen de gemeenten. Bij de fusie tot één nieuwe 
gemeente zal er een gemeente ontstaan van ongeveer 84.000 inwoners. 
Indien er wordt gekozen voor de 2-1 variant zullen de gemeente bestaan 
uit twee gemeenten van ongeveer 42.000 inwoners. De gemeenteraad 
kan in de  4-1 variant het meest optimaal werken, het heeft een grotere 
bestuurskracht dan bij twee gemeenten. Echter de gevoelsmatige 
afstand tot de burger neemt toe, het belangrijke “ons kent ons” principe 
zal hierdoor veranderen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat beide varianten van de fusie 
haalbaar zijn voor deze gemeenten. Wanneer alle bovenstaande 
criteria in ogenschouw worden genomen, ligt het voor de hand om 
te kiezen voor één nieuwe gemeente en niet voor de variant van twee 
deelgemeenten. Een gemeente van 84.000 inwoners kan als duurzaam 
worden beschouwd, ook in het licht van de tendens tot decentralisatie 
van rijkstaken en de daaraan gekoppelde trend tot schaalvergroting van 
de gemeente. 

Het hierna volgend ontwerp is dan ook gebaseerd op een fusie van 
de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar tot 
één nieuwe gemeente Liemers. De samenwerking tussen deze vier 
gemeenten biedt de beste kansen voor een solide gemeente. 
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Waar ligt de gemeente Liemers?

De gemeente Liemers bevindt zich in de provincie Gelderland. De 
Gelderse gemeenten werken door middel van zes regio’s met elkaar 
samen; Achterhoek, Arnhem/Nijmegen, Noord-Veluwe, Rivierenland, 
Stedendriehoek en de Vallei. De Liemers valt onder de regio Arnhem/
Nijmegen, deze regio ligt op een strategische plaats in Nederland. 
Hier bevinden zich diverse knooppunten van wegen, water en 
spoorverbindingen. Daarnaast ligt in het noorden en zuiden bijzondere 
stuwwallen en uitgebreide bossen. De gemeente Liemers ligt ingeklemd 
tussen de steden Arnhem, Doetinchem en Nijmegen, ook grenst de 
gemeente voor een gedeelte aan de Duitse grens.  

Afb. 17
Kaart Nederland

Afb. 18
Provincie Gelderland

Afb. 19
Gemeente Liemers
v.l.n.r.  gemeente Westervoort, Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden
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Locatieverantwoording

Bestaande gemeentehuizen
De locatie van het stadhuis is bepaald door middel van een diverse 
analyses en bijbehorende conclusies. Allereerst is er gekeken naar de 
bestaande stadhuizen, waar bevinden zich deze binnen de huidige 
gemeente. Bij alle vier de gemeenten geldt dat het gemeentehuis zich 
bevind in het grootste dorp of stad. Bij Duiven en Westervoort betekent 
dit dat het gemeentehuis centraal binnen de gemeente ligt. De gemeente 
Zevenaar is veel groter, daarbij ligt Zevenaar in het zuidelijke deel van 
de gemeente. De inwoners van de dorpen in het noorden dienen op 
dit moment al een stuk te rijden naar het gemeentehuis. Rijnwaarden 
heeft evenals Zevenaar het gemeentehuis in het zuidelijk deel van de 
gemeente liggen. 

Afb. 20
Bestaande stadhuizen

Centrale ligging
Voor het nieuwe gemeentehuis is een centrale ligging gewenst, het 
oppervlak van de gemeente wordt vele malen groter en daarmee 
gepaard natuurlijk ook de afstanden. De kernen van Westervoort, 
Duiven en Zevenaar liggen daarbij het meest centraal in de nieuwe 
gemeente. Daarnaast liggen deze kernen ook dicht bij elkaar gesitueerd, 
dit betekent dat de bewonersdichtheid hier het grootst is. Zowel het 
noordelijk als het zuidelijk deel van de gemeente is een stuk minder 
dichtbevolkt. Binnen de nieuwe gemeente Liemers ligt het huidige 
gemeentehuis van Rijnwaarden het meest afgezonderd van een centrale 
ligging. 

Afb. 21
Centrale ligging binnen de gemeente
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Uitstraling gemeentehuizen
De huidige gemeentehuizen in de gemeenten zullen niet volstaan voor 
de nieuwe gemeente Liemers, het nieuwe gemeentehuis zal aanzienlijk 
groter zijn dan diegene die er nu staan. De gemeentehuizen staan in 
of nabij het centrum van de dorpen; voor een aantal is uitbreiding 
ook niet mogelijk of het ligt niet op een geschikte plaats binnen de 
gemeente. Daarnaast zijn de gemeentehuizen van Westervoort, Duiven 
en Rijnwaarden niet te herkennen als een stadhuis, het zou ook een 
woning, verzorgingstehuis of een  kantoorgebouw kunnen zijn. 

Afb. 22
Gemeentehuis Westervoort

Afb. 23
Gemeentehuis Rijnwaarden

Afb. 25
Gemeentehuis Zevenaar

Afb. 24
Gemeentehuis Duiven
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Infrastructuur
De snelweg A12 loopt dwars door de gemeente Liemers, daarmee 
zorgt hij ook voor een duidelijke scheiding in het landschap. Direct ten 
noorden van de weg is het veel groener en zijn minder grote dorpen 
aanwezig. Ten zuiden van de snelweg liggen direct de drie grote kernen. 
De kernen van Duiven en Zevenaar worden daarnaast aan de zuidelijke 
kant ook nog ingesloten door de spoorbaan. De drie grote kernen 
hebben elk een eigen station.

In de toekomst zal de snelweg A15 worden verlengd zodat deze aansluit 
op de A12. Deze nieuwe snelweg zal een grote invloed hebben op de 
gemeente, aangezien deze snelweg komt te liggen tussen de twee 
grootste kernen. Het landschap tussen deze twee steden zal enorm 
worden aangetast. Om de invloed van deze weg te beperken zal hij 

Afb. 26
Bestaande en toekomstige snelweg

hoogstwaarschijnlijk verdiept worden aangelegd. Desalniettemin zal er 
een versterking van het landschap plaats moeten vinden om de kwaliteit 
van dit groene tussengebied te herstellen. 

Afb. 27
Spoorwegen
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BAT-terrein Zevenaar
Het BAT-terrein is het voormalig fabrieksterrein van de firma British 
American Tobacco. In 2006 heeft het bedrijf besloten deze fabriek te 
sluiten en de werkzaamheden te verplaatsen naar Duitsland en Polen. In 
twee opeenvolgende jaren is de fabriek langzaam gesloten. 

Het oorspronkelijke stadhuis van Zevenaar voldeed niet meer aan de 
wensen en eisen van deze tijd. De gemeenteraad heeft er daarom voor 
gekozen om haar intrek te doen op het voormalige BAT-terrein. Voor 
de nieuwe gemeente Liemers zou dit ook een geschikte locatie kunnen 
zijn, er is hier voldoende ruimte beschikbaar voor het stadhuis. Echter 
deze locatie dient als een icoon voor de gemeente Zevenaar, dit strookt 
niet met de uitgangspunten welke ik heb gesteld voor het nieuwe 
stadhuis. Daarnaast betwijfel ik of een fabriekspand wel geschikt is voor 

Afb. 28
BAT-terrein Zevenaar

een stadhuis. Moet er dan niet te veel van het oorspronkelijke gebouw 
gesloopt worden om de ruimte geschikt te maken voor de nieuwe 
functie. Vanwege deze nadelen, ook al heeft het een centrale ligging 
binnen de gemeente, valt deze locatie af als mogelijke plaats voor het 
nieuwe stadhuis. 

Afb. 30
Kantoorpand BAT

Afb. 29
Fabrieksgebouw BAT
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Ruimtelijke opgave
De verlenging van de snelweg A15 tot aan de A12 heeft een sterke invloed 
op het landschap tussen de steden Duiven en Zevenaar. Vanwege deze 
verlenging zal het landschap moeten worden verbeterd, een snelweg 
heeft een enorme invloed op het landschap. Hoogstwaarschijnlijk zal de 
snelweg dan ook verdiept worden aangelegd om minder nadrukkelijk 
aanwezig te zijn in de groene omgeving. Met de komst van deze snelweg 
in het plangebied komt er ook een nieuwe belangrijke toegangsweg 
bij voor de stad Zevenaar, voorheen was deze weg van minder belang 
voor bezoekers van de stad. Daarom heeft de gemeente dit gebied nu 
aangemerkt als aandachtspunt, als een ruimtelijke opgave.

Afb. 31
Ruimtelijke opgave gemeente Zevenaar

Locatie voor het gemeentehuis
De voorgaande analyses hebben mij doen besluiten om het gemeentehuis 
op de onderstaande locatie te huisvesten. In de nabije toekomst gaat 
er een hoop veranderen rondom deze plaats door de verlenging van 
de snelweg. Het gemeentehuis kan er aan bijdragen dat Duiven en 
Zevenaar te ver naar elkaar gaan toegroeien, waardoor de kwaliteit van 
het landschap achteruit gaat. Daarnaast sluit het gemeentehuis aan bij 
de visie van de gemeente Zevenaar, die deze plek ziet als een ruimtelijke 
opgave.

Afb. 32
Locatie gemeentehuis
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Door in te gaan op de identiteit van een stad of omgeving grijp je terug 
naar het verleden, wat is er kenmerkend voor de omgeving. Wanneer er 
elementen of typologieën uit het verleden, die kenmerkend zijn voor de 
identiteit, worden toegepast voor een nieuw ontwerp zal het ontwerp 
beter aansluiten bij haar omgeving. Deze opvatting sluit aan bij de 
“Analoge stad” van Aldo Rossi. 

De Analoge stad is voor Rossi een ‘virtuele’ stad die steeds meedrijft met de 
actuele stad en die is bevolkt met droombeelden en herinneringsbeelden. 
Deze droombeelden kunnen stemmen zijn uit deze of gene film die er 
misschien is gedraaid, gebouwen die er ooit hebben gestaan of nog staan 
of ook de niet gerealiseerde ontwerpen die deel uitmaken van het verleden 
van die stad. De Analoge stad krijgt gestalte in tekeningen en teksten en 
vormt een soort fond voor het ontwerp.

De Analoge stad is een verleden, een circuit van herinnerings- en 
droombeelden waar de architectuur wordt ondergedompeld in haar 
eigen verleden; ze is de beschrijving van een reis door de tijd waarin de 
architectuur de plaatsen van haar geheugen aandoet, de verschillende 
episoden van haar leven. 

Als het skelet een teken is van de typologie, dan ordent ze niet zozeer het 
stedelijk leven alswel het leven van de architectuur in de stad, de Analoge 
stad. Het skelet, het type ordent de Analoge stad als een leven van de 
architectuur, het is een ruggengraat waaraan de gebouwen van de stad 
voorbijtrekken als evenzovele herinneringen (Sturkenboom, 1994:72-73).

Een andere belangrijke vertegenwoordiger van de analoge architectuur 
is Miroslav Šik. In de jaren 70 studeerde Šik architectuur in Zürich, 
waar hij een leerling was van Aldo Rossi. Sik sluit de dialectiek van 
context en interventie, geschiedenis en het heden uit door middel 
van het ondergeschikt maken van zijn eigen ontwerpvoorkeuren aan 
een dominant visueel thema. Daarmee beperkt hij de ontwikkeling 
van zijn eigen “identiteit” van ontwerpen. Deze houding kan worden 
geïnterpreteerd als een kritiek op de hedendaagse bouwproductie en 
haar “star-system” en sluit zich daardoor aan op het concept van de 
analoge architectuur. 

ANALOGE ARCHITECTUURAfb. 33 - p. 62-63
Locatie gemeentehuis 1-2000

Afb. 34 - p. 64-65
Omgeving van de locatie van het gemeentehuis

Afb. 35 - p. 66-67
Omgeving van de locatie van het gemeentehuis
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Gedurende zijn tijd aan de ETH in de jaren 70 ontwikkelde Sik een 
methode van “poetic realism”, het is een concept dat het postmodernisme, 
anything goes, in perspectief stelde met de nieuwe sentimentaliteit van 
de jaren 80.  De methode van de analoge architectuur keert zich niet 
direct tegen de positie van het modernisme, Sik was meer geïnteresseerd 
in het schrijven van goed geformuleerde manifesten en project recensies 
als reactie op de ontwerpen die ontstonden sinds het begin van het 
modernisme. (Bideau, 2000)

Looked at from this point of view, the young city is an exciting and 
unpredictable town that provides the designing architect with a wide 
palette of points of reference. Šik is aware of this challenge, and is prepared 
to wait, to allow the atmosphere of the place as a whole to make its impact 
on him without letting himself become distracted by trivialities, and thus 
to discover hidden beauty. He believes in pursuing the trail of the beauty he 
is seeking and then, in an ensuing process, developing it in order to ensure 
that it does not fall a victim to the banality of the way it is seen from the 
perspective of traffic rushing past on the motorway.

Šik composes “familiar” objects from architectural images in the immediate 
vicinity, integrating buildings of a kind that is fast disappearing and that 
conservationist consider to be not worth preserving, particularly since 
their negative qualities do much to determine the atmosphere of the 
neighborhood. (Dell’Antonio, 2000)

Als  Šik een ontwerp moet maken, onderzoekt hij zijn omgeving goed. Hij 
let hierbij niet alleen op de grote lijnen welke een omgeving kenmerken 
zoals rivieren en grote wegen. Veel architecten negeren hierbij de sfeer 
en het sociale milieu. Ze vergeten de kleine plaatsen en dingen welke 
juist belangrijk zijn voor de omgeving, zoals een belangrijke boom. Šik 
is bereid om te wachten met zijn ontwerp te maken, tot het moment dat 
hij de omgeving goed tot zich genomen en de verborgen schoonheid 
van de plek heeft kunnen ontdekken. 

Identiteit van de Liemers

De identiteit van de gemeente Zevenaar wordt bepaald door een 
verscheidenheid aan deelgebieden. Door deze verscheidenheid kan 
er op diverse plaatsen een ander soort ontwikkeling plaatsvinden om 
de kenmerken van het gebied te versterken. In “het Broek” ligt de 
nadruk op het behouden van de landschappelijke structuur en daarmee 
samenhangend de landbouw. De echte stedelijke ontwikkelingen zullen 
plaatsvinden binnen het stadcentrum van de stad Zevenaar, “het urbane 
landschap”. In het noorden van de gemeente bevindt zich de IJsselzone 
welke zich kenmerkt door recreatie en toerisme. Het zuidelijke deel van 
de gemeente wordt begrenst door het “landschap van de Rijn”, in deze 
zone staat de kleinschalige bebouwing centraal. (Zevenaar, 2013)
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De plaats waar het toekomstige stadhuis voor de gemeente Liemers 
komt te staan bevindt zich officieel gezien in de gemeente Duiven, aan 
de rand van het urbane landschap van de gemeente Zevenaar. De locatie 
bevindt zich op dit moment in een landschappelijke omgeving aan de 
rand van de stad Zevenaar. 

De Liemers en omstreken kenmerkt zich door de vele baksteenfabrieken 
in de omgeving. De Rijn met haar uiterwaarden bevat een uitstekende 
kwaliteit klei om bakstenen van te bakken. In de vroege jaren zijn er 
rondom de rivier dan ook veel fabrieken ontstaan, echter zijn er in de 
loop der jaren diverse fabrieken gesloten en resten alleen nog een paar 
grote baksteenfabrieken. De baksteen blijft dus wel degelijk verbonden 
met deze regio echter is de productie nu meer geconcentreerd op een 
aantal plaatsen binnen de provincie. Door de vroege komst van de 
baksteen in deze regio is dit al lang een belangrijk bouwmateriaal. 

De locatie van het toekomstige stadhuis bevindt zich op het platteland 
aan de rand van de stad. Aan de ene zijde begint de stad met 
kleinschalige woningbouw, aan de andere kant van het plangebied 
begeeft zich het platteland met hier en daar een boerderij. Langzaam 
maar zeker groeien de steden Duiven en Zevenaar naar elkaar toe en 
wordt het landschappelijk karakter tussen deze twee steden steeds meer 
vervaagd. Het is zonde van de landschappelijke omgeving om deze twee 
steden volledig met elkaar te verweven. Het stadhuis dient als laatste 
sluitelement toegevoegd te worden aan de stad, zodat het natuurlijke 
karakter van de omgeving behouden blijft. 

Om tot een geslaagd ontwerp te komen voor het nieuwe stadhuis zal 
aansluiting gezocht moeten worden met de omgeving, zowel richting 
het landschap als de stad; het stadhuis zal deze twee werelden samen 
moeten brengen in één gebouw. Om dit te kunnen bewerkstelligen zal de 
boerderij dienen als archetype voor het stadhuis. Het stadhuis heeft een 
dermate groot programma van eisen dat het totale programma niet te 
vatten valt in een boerderij; er dienen dus ook nog andere gebouwdelen 
toegevoegd te worden. 

De boerderij heeft van oudsher een landschappelijk karakter, dit waren 
de enige gebouwen die op het platteland te vinden waren. Hierdoor zal 
het goed aansluiten bij haar omgeving, echter komt er in deze ‘boerderij’ 
een andere functie dan gebruikelijk is bij een boerderij. Het zal daardoor 
ook een andere uitstraling krijgen, het zal een moderne variant zijn van 
een boerderij. Door de moderne uitstraling van de boerderij refereert 
het nog wel naar de archetype, maar sluit het meer aan bij de wensen en 
gedachten van deze tijd. 

Archetype van een boerderij

In de provincie Gelderland zijn veel boerderijen te vinden van het 
type Hallenhuis. Het archetype van deze boerderij bestond uit één 
grote rechthoekige ruimte met een driebeukige constructie, met grote 
toegangsdeuren in de kopgevel. De plaats waar het graanwerd gedorst, 
de deel, bevond zich in het midden. Achterin de boerderij bij de kopgevel 
leefde men en op de zolder werd de oogst opgeslagen. In de jaren erna 
werd het woongedeelte steeds vaker gescheiden van het bedrijf. In 
sommige gevallen werd er ook een nieuw woonhuis gebouwd, welke 
direct aan het bedrijfsgedeelte vast zat. 

De boerderijen werden vaak bedekt met riet of stro omdat deze 
materialen goedkoop waren en vrijwel op elke boerderij beschikbaar 
was. Dakpannen waren veel duurder en werden dus minder vaak 
toegepast. In de latere jaren werden ook delen van het dak bedekt met 
dakpannen en hogerop met riet. Des te meer dakpannen op de boerderij 
lag, des te rijker was de boer (Hoek, 2009). 

Hierna volgend is er een analyse van de gevelindeling van diverse 
Gelderse monumentale boerderijen. Bij deze analyse is met name 
getracht de gevelindeling van een boerderij te benadrukken. Uit dit 
onderzoek is naar voren gekomen dat de kopgevel symmetrisch is 
met een grote doorgang in het midden en aan weerszijde een kleinere 
deur. Incidenteel wordt er van deze symmetrie afgeweken en bevindt 
zich er een extra opening, niet symmetrisch, in de gevel. Als er naar de 
langgevel gekeken wordt valt er te zien dat hier vaak een duidelijk ritme 
in zit, het betreffen kleine ramen welke op een vast stramien terugkeren. 

Het archetype van de boerderij bestaat dus uit een rechthoekig volume. 
Op de kopgevel, voorzijde, bevindt zich een grote opening in het midden 
en de langgevel bestaat uit kleinere ramen op een vast stramien. 
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Afb. 37
Gevelindeling boerderij Aerdt

Afb. 38
Boerderij Aerdt

Afb. 39
Gevelindeling boerderij Het hoge veld Duiven

Afb. 40
Boerderij Het hoge veld Duiven
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Afb. 41
Gevelindeling boerderij Stenen Camer Elden

Afb. 42
Boerderij Stenen Camer Elden

Afb. 44
Boerderij Hummelo

Afb. 43
Gevelindeling boerdeij Hummelo
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Het nieuwe gemeentehuis van de Liemers komt op een plaats te staan 
waar de komende jaren veel zal veranderen. Met de komst van de 
snelweg zal het landschap aanzienlijk worden aangetast, er zal dus het 
een en ander moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van 
dit gebied niet achteruit gaat. 

In het gebied tussen Duiven en Zevenaar is weinig tot geen bebouwing 
te vinden, hier en daar staat een enkele boerderij. Van belang bij 
het ontwerp van het raadhuis is dat de kwaliteit, de leegte, het 
landschappelijke, van de omgeving niet verloren gaat. De gemeente ziet 
zichzelf als een “groene” gemeente, de identiteit die zij wilt uitstralen. 
Het is dus van belang dat het landschap wordt versterkt; en niet wordt 
gedomineerd door het gemeentehuis. Aangezien op het platteland enkel 
boerderijen te vinden zijn, zal de boerderij als archetype dienen voor 
het gemeentehuis. 

Het gemeentehuis mag haar omgeving niet domineren, al is dat een 
lastig gegeven aangezien het gemeentehuis een aanzienlijk programma 
van eisen heeft. Het wordt een groot gebouw en zal op deze locatie al 
snel uitgroeien tot een iconisch gebouw omdat het niet in verhouding 
staat tot de omliggende bebouwing. 

ONTWERPUITGANGSPUNT
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Concept

Combinatie landschappelijk en stedelijk
Deze locatie met bijbehorende opgave brengt een tweestrijd met zich 
mee; het landschappelijk karakter dient behouden te worden ondanks 
dat er een groot gebouw wordt toegevoegd. Een groot gebouw straalt 
over het algemeen een bepaalde stedelijkheid uit. Om een dergelijk 
groot gebouw als een stadhuis toch een landelijke uitstraling te geven, 
zal het gebouw van een afstand niet volledig zichtbaar moeten zijn. 
Het gebouw zal qua omvang moeten aansluiten bij de grootte van een 
boerderij. 

Onder heuvel / zichtbaar / verdiept
Het gemeentehuis dient minder nadrukkelijk aanwezig te zijn vanuit de 
landschappelijk zijde zodat het meer aansluiting zoekt met de omgeving. 
Aan de zijde van Zevenaar mag het gemeentehuis meer zichtbaar 
zijn, om aansluiting te zoeken bij de stad. Een heuvel aan de kant van 
het landschap, de weilanden, kan ervoor zorgen dat het stadhuis de 
omgeving niet domineert. 

Volledig verdiept
Een heuvel in het landschap is niet gewenst, alles in de omgeving is 
relatief vlak. Indien hier een kunstmatige heuvel aangebracht zou 
worden trekt dat alle aandacht. Echter wanneer je het gebouw volledig 
verdiept aanlegt, is het totaal niet meer zichtbaar. Een gemeentehuis 
vertegenwoordigd de stad of het dorp en representeert de gemeente. Het 
is dus niet gewenst om het gemeentehuis volledig verdiept aan te leggen. 

Boerderij / verdiept
Voorbijgangers zullen het gemeentehuis ervaren als een gewone 
boerderij; echter wanneer je het stadhuis benadert zal er een andere 
wereld zichtbaar zijn. De grootheid van het stadhuis zal dan pas echt 
worden ervaren, een groot gedeelte van het stadhuis bevindt zich onder 
het maaiveld. 

Van afstand past het dus goed bij haar landelijke omgeving, echter 
wanneer je dichtbij het stadhuis bent ervaar je de grootheid van het 
stadhuis en voelt het meer stedelijk aan. 

Afb. 46
Onder een heuvel / zichtbaar

Afb. 45
Combinatie landschappelijk en stedelijk

Afb. 47
Onder een heuvel / verdiept

Afb. 48
Volledig verdiept

Afb. 49
Boerderij / verdiept
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Massastudie

Het uitgangspunt voor het ontwerp was het landschappelijke te 
verbinden met het stedelijke in één gebouw. De boerderij heeft hierbij 
als als archetype gediend, het is een karakteriserend gebouw voor een 
landelijke omgeving. Bij de eerste stap is het concept, landschappelijk 
en stedelijk, erg letterlijk genomen. Aan de landschapszijde zijn drie 
boerderijen te vinden, aan de zijde van de stad staat een groot gebouw, 
dat meer past bij een stedelijke omgeving. Het gebouw komt daarbij 
gedeeltelijk onder een heuvel te liggen zodat de bebouwing onder 
de boerderijen niet zichtbaar is. Hierna volgen een paar belangrijke 
stappen welke zijn genomen om tot het eindmodel te komen. 

Het hoofdgebouw aan de stedelijke zijde viel te veel op vanuit de landelijk 
kant. Vandaar dat ervoor is gekozen om dit gedeelte één verdieping 
lager te maken en het plein aan de voorzijde verder te verdiepen zodat 
het gebouw toch nog een bepaalde massa uitstraalt. 

De geslotenheid tussen de drie boerderijen ontbreekt echter, ze staan in 
lijn met elkaar en omsluiten geen erf. Vandaar dat er bij stap drie voor 
gekozen is om meer een gesloten geheel te krijgen tussen de boerderijen. 
Dit geeft alleen niet het gewenste beeld, de gevel van de boerderij loopt 
nu door in de gevel van de onderbouw. De boerderij krijgt hierdoor 
een totaal andere uitstraling wat niet gewenst is voor dit ontwerp. Om 
toch tot een gesloten erf te komen is er stap vier nog een extra boerderij 
toegevoegd welke tevens zal dienen als entreegebouw. Het stadhuis 
heeft hierdoor ook een duidelijke toegang. 

De heuvel is nu nog de enige belemmering, een heuvel past niet in een 
weidelandschap. De bebouwing onder de boerderijen is in de laatste 
stap volledig verdiept. Vanaf het maaiveldniveau zijn alleen nog de 
boerderijen zichtbaar. Het entreegebouw heeft een grotere afmeting 
gekregen om duidelijk te maken dat zich hier de hoofdentree bevindt. 
De sterke scheiding tussen landschappelijk en stedelijk is nu minder 
nadrukkelijk aanwezig, het stadhuis zal hierdoor meer één geheel gaan 
vormen.

Afb. 50
Stap 1

Afb. 51
Stap 2

Afb.52
Stap 3

Afb. 53
Stap 4

Afb. 54
Stap 5
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Om tot een goed programma van eisen te komen is er een vergelijking 
gemaakt met een aantal andere stadhuizen, onder andere van de 
gemeente Bergen en Deventer. Het eisenpakket is hierbij ook vergeleken 
met het aantal inwoners binnen de gemeente om zo tot een juist bruto 
vloeroppervlak te komen. 

Het aantal raadsleden en wethouders binnen een gemeente is per 
wet vastgelegd. De gemeente Liemers zal gaan bestaan uit 84.000 
inwoners, dit betekent dat de gemeenteraad zal gaan beschikken over 
37 raadsleden. Het aantal wethouders is maximaal twintig procent van 
het aantal raadsleden, dat betekent in dit geval dat de gemeente zeven 
wethouders zal hebben. (Overheid, 1992)

PROGRAMMA VAN EISEN

aantal m2 subtotaal
Publieksentree hoofdentree 1 40 40

centrale hal 1 550 550
spreekkamer 13 8 104
loket 15 12 180
trouwzaal 1 80 80 954

aantal m2 subtotaal
Ruimten bestuur en trouwzaal ontvangstzaal 1 65 65

raadzaal 1 340 340
opslag stoelen 1 20 20
vergaderruimte 60 p 2 150 300
calamiteitencentrum 1 50 50
vergaderruimte griffie 1 20 20
collegekamer 1 40 40
burgemeester 1 24 24
collegelid 7 24 168
gemeentesecretaris 1 24 24
adjunct secretaris 1 24 24
griffie 7 12 84
ambtelijke ondersteuner 6 9 54
secretariaat 8 9 72
fractiekamer 10 20 200 1485

aantal m2 subtotaal
Bedrijfsrestaurant bedrijfsrestaurant 1 300 300

keuken 1 30 30
BHV kolfruimte 1 20 20
Ambtelijke kantoren kantoorruimte 475 10 4750
Decentrale voorzieningen facility corner 8 10 80

vergaderruimte 10 20 200
rookruimte 1 15 15
opslagruimte afdelingen 8 10 80

Overige ruimte kluisruimte 1 20 20
callcenter 1 40 40

P&O dienstencentrum 1 100 100
Ondersteunende ruimte distributie 1 30 30

technische ruimte 1 25 25
ruimte automatisering 1 150 150
werkkast 4 6 24
centraal magazijn 1 200 200
archief 1 300 300
kleed en doucheruimte 2 20 40
sanitaire ruimten 1 110 110 6514

Afb. 55
Ruimtestaat raadhuis de Liemers
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In een stadhuis is vaak een duidelijk scheiding te vinden tussen front- 
en backoffice. Dit heeft te maken met het feit dat het stadhuis voor 
een gedeelte een openbaar gebouw is. Naast de publieksbalies zijn de 
burgerzaal, raadzaal en trouwzaal ook openbaar toegankelijk, hetzij op 
bepaalde tijden. Je wilt niet dat de bezoekers in het hele gebouw zijn om 
een rustige werkplek voor de medewerkers te garanderen.
Voor het ontwerp voor het raadhuis van de Liemers dient de boerderij 
als archetype. Het ontwerp bestaat uit vier losse boerderijen die met 
elkaar zijn verbonden door het onderliggende volume. Het grootste deel 
van het raadhuis bevindt zich dus onder maaiveldniveau.

HET ONTWERP

Afb. 56
Isometrie raadhuis de Liemers
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De publieke functies vormen een route door het gebouw. Vanaf de 
ingang zijn de publieke functies achtereenvolgens te bereiken, het 
vormt het hart van het stadhuis. In de hoofdboerderij, de entree, zijn 
de publieksbalies te vinden. Als men de trap naar beneden neemt is er 
een lezingenzaal en restaurant te vinden, via de lezingenzaal is tevens 
het gemeentelijk archief te bereiken. Wanneer men langs de lezingzaal 
loopt, kom je terecht in de burgerzaal. Door in deze ruimte de trap 
naar boven te nemen kom je terecht in een andere boerderij, waarin 
de raadzaal en trouwzaal zich bevinden. De route in het gebouw is 
duidelijk te herkennen door een ander soort natuursteen, dit verschil is 
zichtbaar in de twee boerderijen. 

De trap van de lezingenzaal is zo ontworpen dat hij ook gebruikt kan 
worden als tribune. Aan weerszijde is de trap normaal te belopen, 
in het midden zijn een aantal treden verwijderd zodat men hier kan 
plaatsnemen indien er een lezing wordt gehouden. De trap is uitgevoerd 
in dezelfde soort natuursteen als de route door het gebouw. Ter hoogte 
van de zitplaatsen zal een gedeelte in hout uitgevoerd worden zodat 
de ruimte niet te kil wordt, tevens voelt hout niet zo koud aan als 
natuursteen.

Afb. 57
Publieke functies
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De raadsvergaderingen zullen met name in de avonduren worden 
gehouden. Gedurende deze vergadering is het niet gewenst dat het hele 
stadhuis toegankelijk is. Aangezien de raadzaal in een boerderij zit kan 
alleen dit gedeelte van het stadhuis geopend worden. De bezoekers 
kunnen dan via het binnenterrein, op maaiveldniveau, het gebouw 
betreden. 

De backoffice van de gemeente is niet vrij toegankelijk, bezoekers 
kunnen hier alleen komen wanneer zij een afspraak hebben. Deze 
kantoren zitten dan ook het verst verwijderd van de bezoeken, ze 
bevinden zich allemaal onder het niveau van het maaiveld. 

De auto is een belangrijk vervoersmiddel in de huidige tijd. Vanwege 
de locatie in het landschap is het niet gewenst om de auto’s te parkeren 
op maaiveld niveau, het karakter van een landschappelijke omgeving 
vervaagd. De parkeergarage bevindt zich onder het gebouw op niveau 
-3. Om de inwoners te stimuleren om met de fiets naar het stadhuis te 
komen zal er een snelfietsroute van noord naar zuid worden aangelegd 
binnen de gemeente. Dit fietspad zal dan direct naast het stadhuis 
komen te liggen. Dit fietspad dient bij te dragen aan de verbetering 
van het landschap, zoals de gemeente heeft gesteld. De inwoners zullen 
de natuur op de fiets meer beleven dan wanneer zij met de auto zich 
verplaatsen. Daarmee wordt het stuk natuur dat tussen Duiven en 
Zevenaar ligt belangrijker omdat meer mensen zich verplaatsen door 
dit gebied. 

Afb. 59
Burgemeester en wethouders

Afb. 60
Back-office

Afb. 58
Publieke functies
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Materiaalverantwoording
De basis van het ontwerp is gebaseerd op het archetype van een boerderij. 
Boerderijen worden vaak in metselwerk uitgevoerd. De productie van 
bakstenen vind plaats in de nabije omgeving dus het ligt voor de hand om 
het stadhuis in metselwerk uit te voeren. Er is gekozen voor een donker 
rode/bruine kleur baksteen. Vroeger werd een boerderij voorzien van 
een rietenkap, in de latere jaren hadden de rijke boeren een pannendak. 
Het stadhuis krijgt hierin wel een andere uitstraling, het baksteen zal 
worden gecombineerd met een dak van aluminium. Het stadhuis zal 
hierdoor een meer moderne uitstraling krijgen. De kopgevels van de 
boerderijen zijn hoger dan dat het dak is, dit zodat de zijkant van het 
dak niet zichtbaar is. 

Een veel gebruikte constructie bij oude boerderijen is het ankerbalkgebint. 
Dit is een houten constructie die bijstaat uit twee stijlen met daar tussen 
een “ankerbalk”, waarbij de stijlen iets boven de ankerbalk uitsteken. 
De constructie wordt stijf gemaakt door middel van een korbeel. Deze 
houten constructie geeft gelijk een bepaalde sfeer aan een gebouw. Het 
ankerbalkgebint zal in de twee openbare boerderijen van het raadhuis 
dienen als draagstructuur. De boerderijen hebben een grote open 
ruimte dus komt de constructie goed tot zijn recht, tevens drukt hij de 
hoogte van het gebouw door de ankerbalk. Het gebouw zal hierdoor 
enigszins kleiner en prettiger aanvoelen. De overige twee boerderijen 
zijn een stuk kleiner van formaat en zullen daarom een andere houten 
draagstructuur krijgen.  
In de gevels van de boerderijen zijn veelal grote openingen te vinden, 
welke niet met een rollaag overspannen kunnen worden. Er is hier 
gekozen voor een houtenlatei zodat het een eenheid vormt met de 
houtenconstructie en de houten gevelbekleding. 

Aangezien er diverse binnenplaatsen zijn gecreëerd zal er ter hoogte van 
het maaiveld diverse doorvalbeveiligingen geplaatst moeten worden. In 
eerste instantie zou een baksteenmuur geschikt lijken, aangezien dit 
overeenkomt met gevels van de boerderijen. Echter bevinden een aantal 
binnenplaatsen zich “buiten” het omsloten terrein van de boerderijen. 
Van een afstand zou het eruitzien als een paar losse muren in het 
landschap. Vandaar dat de doorvalbeveiliging uitgevoerd zal worden 
in houten latten. Dit is natuurlijk materiaal en past dus beter in zijn 
omgeving. 

De backoffice bevindt zich onder het maaiveldniveau, om deze verdieping 
van zoveel mogelijk licht te voorzien is hier een vliesgevel toegepast. 
De binnentuinen worden voor diverse doeleinden gebruikt, dus is het 

gewenst om enige geborgenheid te hebben voor de werknemers. Om 
deze geborgenheid te bewerkstelligen zal de houten doorvalbeveiliging 
worden doorgetrokken over de gevel. Tevens geeft dit een meer 
gevarieerde gevel en is het stadhuis beter leesbaar, door een meer 
open of gesloten gevelbeeld. De kleur van de vliesgevel is aluminium, 
in tegenstelling tot de donkere kleur kozijnen bij de boerderijen. Deze 
lichtere kleur past beter bij de houten latten van de gevel, een donker 
kozijn geeft te veel contrast met het hout. De vliesgevel zal over 
gedimensioneerd moeten worden zodat de houtenlatten bevestigd 
kunnen worden aan het stijl en regelwerk van de gevel.

Het raadhuis beschikt in totaal over vier binnenplaatsen, elk met een 
ander formaat. Vanwege het verschil in grootte zullen ze ook een ander 
doel vervullen. De grootste binnenplaats zal dienen voor diverse grote 
activiteiten. De kleinere binnenplaatsen zullen meer voor de rust zijn, 
hier kan bijvoorbeeld bij mooi weer gewerkt worden. In de middelste 
binnenplaats zullen enkele bomen worden geplaatst om de activiteiten 
van het stadhuis te concentreren rondom de vier boerderijen en de grote 
binnenplaats, dit dient het hart van het raadhuis te zijn. 

Afb. 62
Baksteen boerderij

Afb. 63
Eikenhout

Afb. 61
Opbouw aluminium dak
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Afb. 64 - p. 62-93
Locatie gemeentehuis | 1:2000
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Afb. 65 
Plattegrond verdieping -3 | 1:500
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Afb. 66 
Plattegrond verdieping -2 | 1:500
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Afb. 67
Plattegrond verdieping -1 | 1:500
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Afb. 68
Plattegrond begane grond | 1:500
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Afb. 69 
Plattegrond verdieping 1 |1:500
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Afb. 70 
Overzicht dakplan | 1:500
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Afb. 71
Gevelaanzicht - noord | 1:500

Afb. 72
Gevelaanzicht - oost | 1:500

Afb. 73
Gevelaanzicht - zuid | 1:500

Afb. 74
Gevelaanzicht - west | 1:500
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Afb. 75
Doorsnede AA` | 1:500

Afb. 76
Doorsnede BB` | 1:500
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Afb. 77
Doorsnede CC` | 1:500

Afb. 78
Doorsnede DD` | 1:500
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Afb. 79 - p. 114-115
Entree raadhuis de Liemers

Afb. 80 - p. 116-117
Landschappelijke zijde

Afb. 81 - p. 118-119
Binnenplaats

Afb. 82 - p. 120-121
Entreehal met publieksbalies

Afb. 83 - p. 122-123
Lezingenzaal

Afb. 84 - p. 124-125
Raadzaal

Afb. 85
Detail dakgoot | 1:20
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Afb. 86
Detail bevestiging houten latten 

Afb. 87
Detail hemelwaterafvoer
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Ongeveer een jaar geleden begon het dan echt, het afstuderen. Wanneer 
ik terugkijk op dit laatste jaar van mijn opleiding is het wederom een 
leerzaam jaar geweest. Ik ben dan ook zeer tevreden met het uiteindelijke 
resultaat van het ontwerp voor het stadhuis. 

Het afstuderen begon met een gemeenschappelijk analyse van bestaande 
stadhuizen. Deze stadhuizen bevonden zich in diverse steden en landen 
en zijn gebouwd in een breed tijdsbestek. Hierdoor verworven wij 
de nodige informatie over de werking en uitstraling van gebouwen. 
Tezamen met Roland van Deelen en Ruud Heynen hebben wij een lay-
out ontworpen om de resultaten van het onderzoek te kunnen bundelen 
in het boek: “Authority, analyse van het stadhuis”. 

Deze analyse bood voldoende houvast om met het ontwerp van start te 
kunnen gaan. In mijn motivatie voor het afstuderen heb ik het gehad over 
de trend van iconische architectuur. Waarom worden er tegenwoordig 
zoveel iconische gebouwen ontworpen en zijn deze allemaal wel 
noodzakelijk, wordt een “eenvoudig” ontwerp dan niet sterker tussen al 
dat geweld. Het stadhuis dat ik heb ontworpen is een groot gebouw dat 
op een voormalig weiland tussen Duiven en Zevenaar moet komen te 
staan. Tijdens het hele ontwerpproces zat ik met de tweestrijd van een 
groot gebouw dat geen icoon moest zijn op deze locatie. 

De strijd met een groot gebouw op een weiland en dat geen icoon moest 
zijn heeft een aantal problemen opgeleverd. Enkele uitgangspunten die 
ik aan het begin heb genomen heb ik te lang vastgehouden, dit leverde 
een aantal problemen op in het ontwerp. Na de groenlicht presentatie 
is er nog veel veranderd aan het ontwerp. Dit heeft geresulteerd in een 
meer samenhangend ontwerp waardoor het ook beter en overtuigender 
is geworden. 

Naar mijn mening is het stadhuis niet tot gegroeid tot een echt 
icoongebouw. Als je langs het stadhuis rijdt, kan je het ervaar je het als 
een normale boerderij. Maar als je het stadhuis van dichterbij benadert 
gaat er een andere wereld open, het stadhuis is een stuk groter dan 
verwacht door de ondergrondse bebouwing.

REFLECTIE
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