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De gemeente de Friese Meren is opgericht op 1 januari 2014 als gevolg van 
de gemeentelijke herindelingen die in de negentiende- en twintigste eeuw 
het aantal Nederlandse gemeentes aanzienlijk heeft terugdrongen. Door deze 
herindeling worden de kleinere Nederlandse gemeentes samengevoegd tot 
grotere en meer krachtigere gemeentes. Een kanttekening die hierbij geplaatst 
moet worden is dat de karakteristieke kleine gemeentes vervagen doordat deze 
onderdeel uit gaan maken van een groter geheel. 

Het gemeentehuis – dat plaatst biedt aan de vertegenwoordigers van de 
gemeente  – vormt door deze publieke functie een representatie van de regio. 
Echter, dit komt in veel gevallen niet tot uitdrukking in de architectuur van 
deze publieke gebouwen. De huidige tendens kenmerkt zich door plaatsloze 
architectuur waaraan de oorspronkelijke functie niet of nauwelijks ontleend 
kan worden. Herkenbaarheid van functie ontbreekt en karakteristieken van de 
context worden genegeerd. Het resultaat is een gebouw dat door de burger als 
onherkenbaar wordt ervaren en dat bijdraagt aan de veralgemenisering van het 
publieke domein.

Deze geconstateerde ontwikkelingen hebben geresulteerd in een onderzoek 
naar identiteit in architectuur. Er is onderzocht op wat voor wijze lokale 
identiteit gerepresenteerd kan worden in de architectuur van een nieuw 
gemeentehuis van de Friese Meren. Het resulteert is een gemeentehuis dat 
zich als herkenbaar gebouw opstelt in het publieke domein van Joure. Het 
nieuwe gemeentehuis neemt karakteristieken – die worden ingegeven door 
de locatie – als belangrijkste uitgangspunt. Het refereert  naar zijn specifieke 
context door middel van vormtaal, materialiteit en oriëntatie. Het nieuwe 
gemeentehuis laat burgers en bestuurder de gemeente ervaren en gaat de 
tendens van plaatsloze architectuur tegen.

SAMENVATTING
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The municipality “de Friese Meren” was established on January 1st 2014. 
This was a result of municipal re-devision, which decreased the number of 
Dutch municipalities substancially in the 19th and 20th century. Through this 
re-devision the smaller municipalities in Holland are put together with the aim 
to make them larger and through this more powerful. One of the side effects  
is that  characteristic small communities lose their identity because they 
become part of a larger whole.

The town hall, which houses the local authorities and municipal officials, 
represents  the region through its public function.  In many cases, however,  
this is not reflected in the architecture of the public buildings. One can 
characterize the present-day tendency as  “placeless” architecture with no – or 
hardly any - reference to the original function of the building in question. The 
context’s characteristics are being neglected. This results in a building which 
is experienced by the citizen as unrecognizable, because of the fact that it 
contributes to the generalization of the public domain.

The established developments have resulted in a study of the possibilities 
to represent local identity in architecture. This for the new town hall of the 
municipality “de Friese Meren.” In this study  is looked into the identity of 
local architecture,  in which way this can be expressed and what can be seen 
as the exponents of the municipality’s identity. Characteristics inspired by the 
location are taken as major starting point for the new town hall. The result is a 
town hall which is recognizable as such in the public domain of Joure. Besides 
that it refers in form language, materiality and orientation to the characteristics 
of the community. The new town hall will be experienced by civilians and 
local authorities as a clear answer to the tendency of “placeless” architecture.

SUMMERY
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Tijdens het afstudeeratelier Authority, onder leiding van prof.Dipl.-ing 
Christian Rapp, ir. Ruurd Roorda en ir. Wouter Hilhorst is er onderzoek 
gedaan naar de ontwikkelingen die het stadhuis in de afgelopen eeuwen 
heeft doorgemaakt. De stad, waarvan het stadhuis een essentieel onderdeel 
uitmaakt, is geen statisch geheel: het is net zoals de samenleving die zich 
hierin afspeelt, continue in ontwikkeling. De onderlinge relatie tussen 
samenleving en de verbeelding van het stadhuis vraagt daarom voortdurend 
om herinterpretatie.

Het afstudeeratelier stelde daarom als centrale vraag: Wat is de relatie 
tussen maatschappij en architectuur voor behuizingen voor (gemeentelijke) 
autoriteit? Voor het beantwoorden van deze vraag is onderzoek gedaan naar 
de rol die het stadhuis –  in het verleden en tegenwoordig – vervult binnen de 
samenleving. 

Dit afstudeerverslag zal ingaan op de aanleiding van het theoretisch onderzoek 
die voortkomt uit de analyse van het stadhuis. De conclusies uit dit onderzoek 
hebben geresulteerd in een centrale onderzoeksvraag die als leidraad dient 
voor het ontwerpend onderzoek. In deze scriptie zal er verder worden 
ingaan op de hieruit voorkomende ontwerphouding, de gekozen locatie en 
de keuzes die gemaakt zijn tijdens het ontwerpproces. Er wordt afgesloten 
met een reflectie waarin het gemaakte ontwerp wordt getoetst aan de vooraf 
vastgestelde doelstelling.

INLEIDING
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1 Analyse naar de 
ontwikkeling van het 
stadhuis, in kader van 
het afstudeeratelier 
“Authority”
Technische 
Universiteit 
Eindhoven, 2014 - 
2015

Voorafgaand aan de ontwerpopgave is er in het afstudeeratelier Authority 
onderzoek gedaan naar de relatie tussen maatschappij en de architectuur 
voor behuizing van (lokale) autoriteit. Dit vooronderzoek richt zich op 
de ontwikkelingen in vorm, functie en rol binnen de samenleving die het 
stadhuis in de loop der eeuwen heeft door gemaakt. Het vooronderzoek heeft 
geresulteerd in een uitgebreide analyse van diverse architectonische middelen 
die zich toespitsen op het thema autoriteit. De vraag die centraal stond 
was: op wat voor wijze komt autoriteit tot uiting in de architectuur van de 
geanalyseerde gebouwen? Het onderzoeksveld beslaat een periode van ± 2500 
jaar waarin de Agora in Athene (500 v Chr.) – bakermat van de democratie – 
als vertrekpunt dient. De analyse wordt afgesloten met het recent opgeleverde 
stadhuizen van Bronckhorst (2010) en  Nieuwegein (2012). In het tijdsbestek 
van ± 2500 jaar is de samenleving aanzienlijk veranderd; veranderingen 
die grote invloed hebben gehad op de wijze waarop het stadhuis zijn rol 
vervult binnen de samenleving. In dit hoofdstuk worden de meest in het 
oog springende ontwikkelingen van de geanalyseerde periode samengevat. 
Er wordt vervolgens afgesloten met enkele voorbeelden van hedendaagse 
stadhuizen die kenmerkend zijn voor de huidige tendens binnen Nederlandse 
stadhuis architectuur. Deze huidige tendens die kenmerkend is voor veel van 
de hedendaagse stadhuizen, vormt de probleemstelling van dit onderzoek en 
resulteert in de centrale onderzoeksvraag die als leidraad zal dienen voor dit 
ontwerpend onderzoek.

Stedelijke inpassing

De analyse in de bundel “Authority” laat een duidelijke ontwikkeling zien 
in de plaats die het stadhuis inneemt in de stedelijke structuur van een stad.1 
De Agora in Athene – verzamelplaats – is een duidelijk voorbeeld van wat 
letterlijk een centrale plek binnen de samenleving is geweest. Het plein 
waaraan bestuursgebouwen zijn omsloten vormden het decor voor allerlei 
aspecten van het maatschappelijk leven. Bestuurlijke, politieke, juridische, 
commerciële, sociale, culturele en religieuze activiteiten vonden alle plaats 
op deze centrale plek binnen de samenleving. Een centrale ligging binnen de 
stedelijke structuur karakteriseren ook veel van de later gebouwde stadhuizen. 
Steden als Florence (1532), Gouda (1448), Amsterdam (1648) en Hamburg 
(1897) kenmerken zich alle door een stadhuis op een herkenbare plek binnen 

VOORONDERZOEK
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GSEducationalVersion

3.0.1  Context - Bestuurslagen
 1:10000

Stadhuis van
Amsterdam 1624, 

Centrale positie 
binnen het stedelijk 
weefsel van de stad.

Gemeentehuis van 
Bronckhorst 2010, 

Autonoom gebouw 
buiten het de 
stadskern.

 

 Gemeentehuis
 Overheidsinstantie   
 Kerken

 Stadhuis
 Kerken

het stedelijk weefsel. Deze gebouwen, gelegen aan prominente pleinen 
vormen in combinatie met kerken of overheidsinstanties vaak het middelpunt 
van de samenleving. De in de geanalyseerde reeks daarop volgende stadhuizen  
van Stockholm (1923), Hilversum (1928) en Heerlen (1942) kenmerken 
zich door een positie aan de rand van het historisch centrum van de stad 
maar nemen desondanks een centrale rol binnen de stedelijke structuur in. 
De grootste verschuiving is waar te nemen bij de meest recent opgeleverde 
stadhuizen binnen de analyse, Bronckhorst (2009) en Nieuwegein (2012). 
Met name het gemeentehuis van Bronckhorst neemt op geheel eigentijdse 
wijze plaats in binnen het publieke domein. Het is geen onderdeel van 
een stedelijke kern maar positioneert zich op een centrale plek voor een 
groter gebied en streeft juist naar ongebondenheid ten opzichte van andere 
belangrijke gebouwen in  het centrum. Dit heeft er toe geleid dat het stadhuis 
van Bronckhorst zich in een weiland bevindt buiten de kern van Hengelo 
(Gld). Deze autonome opstelling staat in groot contrast met stadhuizen uit het 
verleden, waar de relatie met overige belangrijke gebouwen juist van waarde 
was voor een centrale rol binnen de samenleving en derhalve sterk werd 
benadrukt.  

Deze analyse leert dat er een verschuiving plaats heeft gevonden in de positie 
van het stadhuis binnen de stedelijke structuur van een stad. Een centrale 
positie in het stedelijk weefsel was in het verleden een vereiste voor het 
benadrukken van een centrale rol welke het stadhuis had in de samenleving. 
Het feit dat er destijds voor de bouw van het stadhuis van Amsterdam 
woonblokken zijn gesloopt om ruimte te maken bevestigt het belang van een 
prominente plek in het stedelijk weefsel. 



20 21

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Stadhuis van 
Amsterdam 1624, 
Burgerzaal vormt de 
huiskamer van de 
stad.

Stadhuis van 
Nieuwegein 2012,
Begane grond bestaat 
grotendeels uit 
commerciële ruimtes.

 Burgerzaal
 Werkruimte

 
 Winkel ruimte
 Burgerzaal
 Centrale hal   
 Overig

Functionele opzet

Deze verschuiving van plaats binnen het stedelijk weefsel gaat gepaard met 
een veranderende functionele opzet van het stadhuis. Zo bood de Agora in 
Athene (500 v Chr.) plaats aan alle facetten van het maatschappelijk leven 
en vormde daardoor het centrum van de samenleving. Van de geanalyseerde 
stadhuizen die daarop volgden bezit geen van alle een zelfde verzameling aan 
functies en vindt er een geleidelijke verplaatsing plaats in de functionele opzet 
van het stadhuis.

Een ontwikkeling die van grote invloed is geweest op de verandering in 
functionele opzet van het stadhuis is het verdwijnen van de rechtspraak 
als hoofdfunctie van het gebouw. Onderdelen als vierschaar, justitiekamer, 
pijnkamer en cellen die een directe relatie hadden met rechtspraak en 
veroordeling verloren hiermee hun functie. Deze ontwikkeling laat zich zien 
wanneer de stadhuizen van  Gouda (1448) en Amsterdam (1648) – waar de 
rechtsprekende functie een aanwezige rol vervulde – worden vergeleken met 
de daarop volgende stadhuizen van Hilversum (1928) en Heerlen (1936), waar 
rechtspraak niet meer wordt uitgevoerd in het stadhuis.

De invoering van de gemeentewet van Thorbecke in 1851 – waarin het bestuur 
van de Nederlandse gemeente wordt geregeld – was de basis voor een nieuwe 
ontwikkelingen in de functionele opzet van het Nederlandse stadhuis. Van een 
stedelijk gezagsorgaan verschoof het functionele zwaartepunt zich meer in de 
richting van een administratief apparaat. 

De meest recente ontwikkeling in functionele opzet is de is de toevoeging 
van functies die in de oorsprong geen directe relatie hebben met het stadhuis. 
Het stadhuis wat hierdoor ontstaat is een hybride complex dat de samenleving 
op veel meer vlakken moet bedienen dan enkel de oorspronkelijke 
stadhuisfunctie. Het stadhuis van Nieuwegein (2011) bevestigt deze 
ontwikkeling. Naast de traditionele hoofdfuncties als de behuizing van het 
dagelijks bestuur, het ambtelijk apparaat en de trouwfunctie biedt het gebouw 
ruimte aan commerciële ruimte en een openbare bibliotheek. De Amsterdamse 
Stopera (1986) en het stadhuis van Den Haag (1995) zijn de voorlopers in 
deze ontwikkeling. Deze complexen kenmerken zich ook door een uitgebreid 
programma wat veel meer aanbiedt dan enkel de oorspronkelijke stadhuis 
functies.

Van een stedelijk gezagsorgaan met een centrale rol binnen de samenleving 
is het stadhuis getransformeerd naar een administratief apparaat dat – in 
sommige gevallen – wordt gehuisvest in een hybride complex, waardoor het 
de burger op diverse terreinen meer kan bieden.
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Uitstraling

De verschuiving in functionele opzet en de rol die het stadhuis vervult in de 
veranderende samenleving loopt parallel met een afname aan herkenbare 
uitstraling van het stadhuis. De statige uitstraling die de prominent aanwezige 
stadhuizen in het verleden hadden heeft plaats gemaakt voor meer anonieme 
architectuur waaraan de oorspronkelijke stadhuisfunctie nauwelijks ontleend 
kan worden. Herkenbare onderdelen als toren, klok, bordes en balkon werden 
in het verleden veelvuldig toegepast en gaven het gebouw zijn herkenning 
en identiteit. Zo worden de stadhuizen van Florence (1532), Gouda (1448), 
Amsterdam (1648), Hamburg (1897), Stockholm (1923) en Hilversum (1928)  
alle voorzien van een nadrukkelijk aanwezige toren. Het omslagpunt was er 
in het begin van twintigste eeuw tijdens de opkomst van het modernisme. Het 
stadhuis van Heerlen is het eerste in de geanalyseerde reeks waar de toren 
ontbreekt, ook is dit gebouw veel soberder ontworpen dan zijn voorgangers 
in de geanalyseerde reeks. Een interessant gegeven is dat de toren op eerdere 
schetsen van de architect Fritz Peutz wel aanwezig was maar dat deze in het 
definitieve ontwerp niet terug te vinden is. 

De reeks geanalyseerde stadhuizen laat een duidelijke afname zien van 
herkenbare stadhuis onderdelen in het exterieur van het gebouw. Het feit 
dat stadhuizen tegenwoordig een minder prominente plek hebben binnen de 
structuur van een stad en dat hedendaagse stadhuizen in veel gevallen meer 
bieden dan enkel de  stadhuis functies dragen bij aan deze ontwikkeling. De 
noodzaak voor een herkenbaar stadhuis in het centrum van de samenleving 
lijkt het af te leggen tegen gebouwen die vooral efficiënt en multifunctioneel 
zijn.  
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Stadhuis van 
Hilversum.

Veelvuldig toepassen 
van herkenbare 
stadhuis onderdelen 
vertaald duidelijk de 
hoofdfunctie van het 
gebouw. 

Stadhuis van 
Nieuwegein. 

Weinig herkenbare 
stadhuis onderdelen 
in het exterieur. Het 
gebouw vertaald 
niet duidelijk de 
hoofdfunctie.

 
 

 Trap

 
 Klok
 Balkon
 Vlaggenmast
 Toren

Raadhuis van 
Heerlen, 1935. 
Een van de eerste 
schetsen laat 
nadrukkelijk een 
toren zien welke 
ontbreekt in het 
definitieve ontwerp.
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1 Analyse naar de 
ontwikkeling van het 
stadhuis, in kader van 
het afstudeeratelier 
“Authority”
Technische Univer-
siteit Eindhoven, 
2014 - 2015

Conclusie

Vanuit de analyse naar de ontwikkeling van het stadhuis valt te concluderen 
dat stadhuizen in de afgelopen decennia aanzienlijk hebben ingeboet aan 
identiteit, herkenbaarheid en uitstraling.1 In het verleden drukten deze 
gebouwen  een  krachtige betekenis uit, wie zulke gebouwen naderde voelde 
zich onderdaan. (Klop, 1999) Van een herkenbaar stedelijk gezagsorgaan 
transformeerde het stadhuis naar een anoniem ambtelijk apparaat, waardoor 
het aan gezaghebbende uitstraling heeft ingeboet. Een ontwikkeling die 
– gezien de ontwikkelingen in de samenleving – niet onverklaarbaar is. 
Een veranderende samenleving vraagt naar een continue herinterpretatie 
van het stadhuis. De afname van gezaghebbende uitstraling valt dan ook 
te verklaren door een veranderende opstelling van de overheid, die door 
democratisering meer op één lijn is komen te staan met de burger. Ondanks 
deze herinterpretatie van het stadhuis dient het gebouw nog altijd als 
representatie van de stad, waarvoor het een belangrijke symbolische functie 
vormt. Het biedt onderdak aan het dagelijks bestuur, het ambtelijk apparaat en 
het voorziet in het fysieke contact tussen overheid en burger. Het stadhuis is 
nog steeds een vertegenwoordiger van de stad, waardoor het van waarde is dat 
burgers zich kunnen verhouden tot de architectuur van het stadhuis. 

Waar in het verleden het stadhuis als herkenbaar gebouw werd ervaren – door 
de aanwezigheid van typerende stadhuisonderdelen en door een prominente 
plek binnen de  stedelijke structuur  – lijkt het hedendaagse stadhuis een veel 
anoniemere rol te vervullen binnen dit publieke domein. Het stadhuis heeft 
zich in de loop der jaren ontdaan van karakteristieke kenmerken, waar het in 
het verleden zijn identiteit aan ontleende. Tevens is het vertegenwoordigen 
van de regio middels herkenbare architectuur steeds minder vanzelfsprekend. 
Het hedendaagse stadhuis lijkt zich voornamelijk te kenmerken door 
toegankelijkheid en transparantie als metafoor voor een open en eerlijke 
democratie. Deze letterlijke vertaling van de huidige bestuursvorm en het 
negeren van de context heeft geleid tot een uniformerende tendens in de 
hedendaagse stadhuisarchitectuur. Een ontwikkeling die wordt bevestigd door 
recent opgeleverde stadhuizen van Alphen aan den Rijn (2003), Nieuwegein 
(2012) en Hardenberg (2012). De genoemde voorbeelden willen breken met 
architectonische conventies door te streven naar “exceptionele” architectuur, 
maar resulteren – ironische genoeg – juist in een uniformere vertaling 
van de ontwerpopgave. Deze drang om los te komen van architectonische 
conventies omschrijft Riedijk in zijn essay Rauwe Biefstuk op de Tekentafel 
als de volgende paradox; het beantwoorden van de eigenheid van een 
bepaalde plek door middel van “exceptionele” architectuur leidt juist tot 
uniformering van het publieke domein. Riedijk vervolgt zijn essay door te 
stellen dat juist de architectuur van openbare gebouwen een belangrijke rol 
speelt in het vormgeven van het openbare leven, het geeft expressie aan het 
gemeenschappelijke. De uniforme architectuur die deze tendens kenmerkt 
beantwoordt de eigenheid van een plek op dezelfde wijze. Karakteristieken de 
context worden genegeerd waardoor het voor de burgers wordt bemoeilijkt om 
zich te vereenzelvigen met de stad of regio waarin zei wonen. 

 

1 Athene
2 Florence
3 Gouda
4 Amsterdam
5 Hamburg
6 Stockholm
7 Hilversum
8 Heerlen
9 Arnhem
10 Bronckhorst
11 Nieuwegein1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Het gebruik van 
herkenbare stadhuis 
onderdelen in het 
exterieur. 

 
 Klok
 Balkon
 Vlaggenmast
 Toren
 Bordes
 Trap

Stadhuizen van 
Alphen aan de Rijn, 
Nieuwegein en 
Hardenberg.

“Exeptionele 
architectuur” 

PROBLEEMSTELLING
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Deze constatering heeft geleid tot de vraag of stadsbesturen er goed aan doen 
om zich te presenteren middels de uniforme architectuur die de hedendaagse 
stadhuizen kenmerken. Is het daarom – in plaats van onherkenbare en 
plaatsloze architectuur – niet mogelijk om met de architectuur van het stadhuis 
een stad of regio te representeren? En is het niet mogelijk dat lokale identiteit 
als uitgangspunt wordt genomen voor het creëren van een gebouw wat voor 
zowel burgers als bestuurders een herkenbare plek oplevert?

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek richt zich daarom ook op het 
creëren van een hedendaags gemeentehuis waarin – door middel van 
architectuur – de identiteit van de stad of  regio wordt vertegenwoordigd. 
Het creëren van een herkenbaar gebouw wat de hedendaagse tendens van 
plaatsloze stadhuis architectuur beantwoord door juist de eigenheid van een de 
plek als belangrijkste uitganspunt te nemen. 

Onderzoeksvraag

Deze doelstelling van dit onderzoek heeft geleidt tot de volgende 
onderzoeksvraag met bijbehorende deelvragen.

Op welke wijze kan het stadhuis – door middel van architectuur – een 
representatie vormen van de lokale identiteit?

Deelvragen

Hoe komt identiteit in architectuur tot uiting?

Wat vormen de identiteitsdragers van de – voor deze ontwerpopgave – 
relevante locatie?

DOELSTELLING
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In de negentiende en twintigste eeuw is het aantal gemeenten in Nederland 
sterk teruggenomen als gevolg van de gemeentelijke herindeling. Deze 
herindeling van Nederlandse gemeenten is ontstaan doordat de overheid 
meer taken overdraagt aan de gemeenten – decentralisatie – waardoor deze 
meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen. Er vanuit gaande dat 
de kleinere gemeenten deze verantwoordelijkheden niet kunnen dragen is er 
besloten om de kleinere gemeenten samen te voegen. Naar verwachting zal er 
bij de grote gemeenten een professionelere en zakelijker bestuur ontstaan wat 
in staat is om taken van de overheid over te nemen. 

Het aantal gemeenten is in de afgelopen decennia aanzienlijk teruggenomen. 
Volgens cijfers van het CBS waren er op 1 januari 1991 647 Nederlandse 
gemeentes. Op 1 januari 2015 is dat aantal afgenomen tot 393 gemeenten en 
staan er in de toekomst meerdere fusies in de planning. 

Op 1 januari 2014 is – als gevolg van de gemeentelijke herindeling – de 
gemeente de Friese Meren opgericht. Deze gemeente is ontstaan door het 
fuseren van de gemeenten Gaasterland-Sloten, Lemsterland en Skarsterlân. 
Doordat gemeenten worden samengevoegd stijgt het inwoneraantal en het 
aantal werkzame ambtenaren aanzienlijk. Nieuwbouw van het gemeentehuis 
is in veel gevallen daarom onomkomelijk. De recente oprichting van de 
gemeente de Friese Meren en de wens van het nieuwe gemeentebestuur om 
meer ruimte te realiseren maakt deze gemeente een interessante en relevante 
case. Tijdens deze afstudeerperiode zal er voor de gemeente de Friese Meren 
een nieuw gemeentehuis worden ontworpen.

ONTWERPOPGAVE

Provinicie Friesland

Nieuwe gemeente “de 
Friese Meren”

Fusie van gemeentes:
- Gaasterland-Sloten
- Lemsterland
- Skarsterlân 2 Bron CBS, http://

www.cbs.nl/nl-NL/
menu/methoden/
classificaties/
overzicht/
gemeentelijke-
indeling/2015/default.
htm
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Het begrip “identiteit” laat zich niet eenduidig definiëren. Middels een 
literatuurstudie is er binnen dit onderzoek gezocht naar een werkbare definitie 
van het begrip “lokale identiteit”. Identiteit wordt in de Van Dale omschreven 
als: “Het hebben van een eigen karakter, bewijzen dat je de persoon bent voor 
wie je je uitgeeft.” (Van Dale, 1999) Wanneer identiteit wordt gelinkt aan 
architectuur – of specifieker, de architectuur van het stadhuis –  kan er gesteld 
worden dat het stadhuis in vorm en uitstraling een representatie is van de 
functie die het huisvest. In combinatie met het woord lokaal krijgt identiteit 
echter een geheel nieuwe betekenis. Lokaal verwijst naar het plaatselijke, 
het verbonden zijn aan een bepaalde plek (Van Dale, 1999). Om het begrip 
lokale identiteit verder te specificeren is er literatuuronderzoek gedaan naar 
de visies van architecten en theoretici omtrent het thema identiteit. Door het 
thema van meerdere kanten te belichten – vanuit het perspectief van  voor- en 
tegenstanders – kan er een ontwerpbenadering worden geformuleerd die als 
basis zal dienen voor het ontwerpproces.

Lokale identiteit en conventies in architectuur

De  architecten Neutelings en Riedijk zijn groot voorstanders van het 
creëren en representeren van lokale identiteit en hechten veel waarde aan 
conventies in architectuur. Zij pleiten voor lokale identiteit als uitgangspunt 
voor hun publieke gebouwen en reageren hiermee op de – naar hun mening – 
veralgemenisering van het publieke domein. Neutelings beschrijft in zijn essay 
Architectuur en Lokale Identiteit dat identiteit verwijst naar de potentie van 
een gebouw als motor voor een stedelijke gemeenschap. Daarnaast ziet hij het 
creëren van lokale identiteit en expressie geven aan de lokale gemeenschap 
als één van de kerntaken van architectuur. (Neutelings, 2011) Toch benadrukt 
Neutelings in zijn essay dat lokale identiteit niet per definitie resulteert in 
de expressie van een regionale bouwtraditie of plaatselijke architectuurstijl. 
Het zijn instrumenten als hoofdopzet, iconografie en materialiteit die worden 
gebruikt om lokale identiteit te creëren. Een voorbeeld dat hiervan wordt 
gegeven is het Museum aan de Stroom in Antwerpen (MAS). Dit gebouw, in 
het oude havengebied van antwerpen omvat een opeenstapeling van boxen 
waarin de Antwerpse geschiedenis tentoongesteld wordt. Via een opwaartse 
spiraal – die op elke verdieping een ander vergezicht toont van de stad – kan 
zowel het gebouw als de Antwerpse geschiedenis worden verkend. De route 

IDENTITEIT IN ARCHITECTUUR
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Plaatsloosheid

Het streven van Neutelings en Riedijk naar plaatsgebonden architectuur 
staat in groot contrast met de beschouwing van Koolhaas in Generic City. 
Veralgemenisering van het publieke domein wordt door Koolhaas omschreven 
als het onontkoombare lot van de stedelijke conditie. Hij stelt dat het begrip 
identiteit een argument is op zijn retour. De Generische stad is identiteitloos 
en bevrijd van plaats en geschiedenis. Het verbindt zich niet aan specifieke 
kenmerken van een bepaalde plek en kan daarom overal ontstaan. 

Antropoloog Marc Augé bevestigt de tendens van toenemende plaatsloosheid. 
Het uitbreiden van deze niet-plaatsen is volgens Augé toe te wijzen aan het 
tijdperk van hypermoderniteit. De dominantie van de niet-plaatsen verdrukt de 
plaats. Een begrip dat door Augé, in zijn publicatie Non-Places: Introduction 
to an Anthropology of Supermodernity wordt omschreven als een herkenbare 
plek, met identiteit en betekenis, een plek die inzicht geeft in de relatie tussen 
haar bewoners, een plek waar de geschiedenis is neergeslagen. Hoewel de 
theorieën van Koolhaas en Augé een toenemende mate van plaatsloosheid 
voorspellen, stelt Augé dat er geen absolute tegenstelling bestaat tussen plaats 
en niet-plaats. Het zijn wijkende tegenstellingen waarvan de plaats nooit 
helemaal verdwijnt en de niet-plaats nooit helemaal voltooid zal worden. 

vormt een verlenging van het publieke domein en is zodoende altijd voor 
iedereen toegankelijk.
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van – het in de ogen van Neutelings – 
gemakkelijke minimalisme van goede smaak, zoals witte muren en grijs 
beton. Het is de monumentaliteit van rood gekliefd steen, golvend glas, van 
geurend eikenhout en van ruwheid en tektoniek, waardoor het MAS als motor 
dient van de lokale identiteit van Antwerpen. (Neutelings, 2011) Daarnaast is 
het gebruik van ornamentiek een belangrijk instrument om lokale identiteit 
te representeren in de architectuur van hun gebouwen. Zo is de buitengevel 
van het MAS versierd met koperen ornamenten in de vorm van handjes, die 
een verwijzing zijn naar de legende rond het ontstaan van Antwerpen. De 
medaillons die het interieur van versieren, vormen een ode aan de stad, de 
haven, de Stroom en wereld, net zoals het museum op zich een ode aan de 
stad Antwerpen is.

Het museum aan de 
Stroom, Antwerpen. 

De oplopende spiraal 
geldt als velenging 
van het publieke 
domein en biedt 
vergezichten over de 
stad. 

Medaillon als ode 
aan de stad. 

Het handje van 
Antwerpen, 
verwijzing naar de 
legende omtrend het 
ontstaan van de stad.
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niet onverklaarbaar is. De veranderende samenleving vraagt naar een continue 
herinterpretatie van het stadhuis. De afname van gezaghebbende uitstraling 
valt dan ook te verklaren door een veranderende opstelling van de overheid, 
maar resulteert in het geval van het stadhuis van Den Haag volgens Klop in 
architectuur zonder referenties. De neomodernist Meier – architect van het 
stadhuis van Den Haag – zet over de hele wereld vergelijkbare gebouwen 
neer, geheel in traditie van de internationale stijl. (Klop, 1999)

Het Groningse Architectenbureau Onix omschrijft deze ontwikkeling vanuit 
de ruimte van een gebouw. Zij stellen in hun publicatie wachten op betekenis: 
manufest voor een authentieke architectuur ervaring dat de interieurs van  
gebouwen veelal naar binnen zijn gekeerd, ruimtes verhouden zich niet tot 
hun omgeving en ontnemen de mogelijkheid tot oriëntatie. In hun reactie 
hierop zoeken zij naar een omkering van ruimtes, waardoor er vanuit het 
interieur gerefereerd kan worden aan de context en hiermee een link wordt 
gelegd met de karakteristieken uit de omgeving. In de projecten van Onix 
vormen de context en het specifiek lokale een belangrijk uitgangspunt. Van 
belang is dat historische oplossingen worden vermeden en dat mondiale 
ontwikkelingen niet worden genegeerd. Het woonhuis in Bosschenhoofd is 
hiervan een voorbeeld. De ruimtelijkheid van het interieur wordt bepaald 
door de oriëntatie op de omgeving waardoor er van binnenuit en relatie wordt 
gezocht met karakteristieken van de omgeving. 

De oorzaak van deze toenemende plaatsloosheid is volgens Riedijk het gevolg 
van veralgemenisering van het publieke domein. In zij essay Rauwe Biefstuk 
op de Tekentafel omschrijft hij deze ontwikkeling als volgt: “Sommige 
eigentijdse gebouwen zien er uit als spoorwegongelukken, ruimteschepen, 
als scherven losgeslagen uit een meteorietenregen tot organisch gewelfde 
druppels. De gebouwen proberen zich te onttrekken aan de architectonische 
conventies; de codering achter deze uiterlijke verschijningsvormen lijkt te 
vertellen dat dit waarlijk exceptionele gebouwen zijn.” Dit leidt volgens 
Riedijk echter tot een paradox, het beantwoorden van de eigenheid van een 
bepaalde plek door middel van “exceptionele” architectuur leidt juist tot 
uniformering van het publieke domein, doordat – over de gehele wereld – de 
eigenheid van een plek wordt beantwoord met dezelfde soort iconen. 

Binnen de Nederlandse stadhuisarchitectuur wordt deze tendens omschreven 
door Kees Klop in zijn essay Publiek Moraal of Gedecodeerde Leegte uit 
de publicatie Verbeelding van de Macht. Hij omschrijft hierin het stadhuis 
van Den Haag als architectuur die behalve gelijkheid en doorzichtigheid 
geen politieke waarden, normen en deugden meer uitdrukt. Volgens Klop 
geven deze gebouwen een uitdrukking van efficiency, makkelijk schoon te 
houden en de drang om zoveel mogelijk ambtenaren per vierkante meter 
te willen huisvesten. Hij vervolgt zijn essay door te stellen dat het gebouw 
ondanks zijn centrale ligging en belangrijke symbolische waarde niet te 
onderscheiden is van een bankgebouw of verzekeringsmaatschappij. De 
traditionele overheidsopvatting is aanzienlijk afgenomen doordat de overheid 
zich presenteert als open en transparant en zich op gelijke hoogte plaatst als de 
burger. Een ontwikkeling die – gezien de ontwikkelingen in de samenleving – 

Identieke architectuur 
in Nederland en 
China.

Het stadkantoor in 
Utrecht. Architect: 
Kraaijvanger

Mixed-use complex in  
Chengdu, China
Architect: Steven Holl

Concept schets van 
Architectenbureau 
Onix, ruimtelijkheid 
van het interieur 
wordt bepaald door 
de oriëntatie op de 
omgeving.

Het woonhuis in 
Bosschenhoofd 
antwoord aan elke 
zijde verschillend op 
de omgeving.



38 39

In hoofdopzet is het gebouw een ritmische herhaling van rondbogen welke 
een sterke verwijzing heeft naar de opslagloodsen die kenmerkend zijn voor 
het Texaanse landschap. Het lage en gestrekte volume omschrijft Canizaro als 
een reflectie van horizontaliteit van de omliggende vlaktes. Qua materialisatie 
en textuur voegt het gebouw zich tot het inheemse landschap van droog gras 
en kalkstenen ondergrond.

Harwell Hamilton Harris omschrijft in Architectural regionalism, Collected 
Writings on Place, Identity, Modernity and Tradition dat regionalisme op 
meerder manieren geïnterpreteerd kan worden. Hij geeft hierbij het voorbeeld 
van twee type architecten – imiterend en inventief – die op geheel eigen wijze 
dezelfde ontwerpopgave benaderen. Het belangrijkste verschil zit in de manier 
waarop de twee architecten omgaan met de lokale conventies als; typologie, 
materiaal, vorm en detaillering. De imiterende architect gebruikt lokale 
conventies letterlijk als uitgangspunt. Hij kopieert één op één aanwezige 
vormen en maakt gebruik van conventionele materialen en detaillering, er 
wordt gestreefd naar een zo trouw mogelijke imitatie zonder vernieuwend te 
zijn. De inventieve architect gaat geheel anders te werk. Lokale vormen en 
bouwtradities worden niet letterlijk gekopieerd, maar er wordt gezocht naar 
precedenten die als basis kunnen dienen voor de creatie van iets nieuws. De 
essentie van vorm, ruimtelijkheid en materialisatie dient als uitgangspunt 
voor het ontwerp waardoor de verwijzing naar lokale identiteit subtieler is en 
resulteert in een diepgaander ontwerp. Het levert inzicht in lokale ervaring in 
plaats van een verzameling aan herkenbare vormen en materialen.

De visies van Harris en Frampton komen hierin deels overeen met de 
benadering van de eerder besproken architecten Neutelings en Riedijk. Ook 
zij stellen dat het direct kopiëren van lokale bouwtradities niet behoort tot hun 
ontwerpmethodiek, maar dat het vormgeven van een betekenisvolle plaats ook 
kan worden bereikt door het creëren van een geheel eigen construct. Zowel 
Neutelings en Riedijk als Framptin zijn zich bewust van het begrip “plaats” en 
nemen een duidelijk standpunt in tegenover de universele plaatsloosheid. 

Regionalisme

Kenneth Frampton – representant van het kritische regionalisme – geeft zijn 
visie op het belang van de plek in zijn essay Towards a Critical Regionalism. 
Six Points for an Architecture of Resistance uit 1983. Hij omschrijft hierin het 
kritische regionalisme als een kritische reactie op modernisering. De nadruk 
wordt gelegd op plaatsgebonden factoren als topografie, licht en klimaat maar 
ook de tektonische en tactiele eigenschappen van materiaal. 
Frampton pleit voor architectuur waarbij inspiratie is gezocht in de bijzondere 
en lokale architectonische kenmerken van een bepaalde regio, maar waarbij 
tegelijkertijd kritisch wordt omgegaan met universaliserende tendensen 
van de moderne beschaving. De nadruk wordt gelegd op bewust gebonden 
architectuur. Het gebouw wordt niet beschouwd als een vrijstaand object maar 
als constructie die een plek tot stand brengt. De fundamentele strategie wordt 
door Frampton in zijn essay omschreven als: “het modificeren van de invloed 
van de universele beschaving met elementen die indirect voortvloeien uit de 
bijzondere kenmerken van een bepaalde plek”.  

In de bundel Architectural Regionalism, Collected Writings on Place, Identity, 
Modernity and Tradition verduidelijkt Vincent Canizaro het regionalisme 
middels een gebouw van Louis Kahn: het Kimble Art museum in Fort Worth, 
Texas (1972). In het ontwerp van dit museum grijpt Kahn duidelijk terug op 
inspiratie uit de regio. Deze regionale identiteit laat Kahn terugkomen in de 
vorm, textuur, kleur en licht van het gebouw. 

Het Kimble Art 
Musem in Fort Worth, 
Texas.



40 41

Reconstructie

Zoals omschreven benadrukt Harris dat er meerdere interpretaties zijn 
van het begrip regionalisme.  Hij laat in deze beschrijving zijn voorkeur 
doorschemeren voor een inventieve benadering van het begrip, in plaats van te 
imiteren. Ook Frampton benadrukt dat het kritisch regionalisme niet resulteert 
in het sentimenteel kopiëren van streekeigen architectuurstijlen. Hij stelt dat 
het echter wel kan resulteren in een herinterpretatie van herkenbare elementen 
als onderdeel van het groter geheel. Een geheel andere benadering is de wijze 
waarop Sjoerd Soeters in zijn architectuur omgaat met het begrip lokale 
identiteit. Soeters is van mening dat het letterlijk neerzetten van een metafoor 
een krachtige manier is om een bepaalde sfeer te creëren. Het letterlijk citeren 
van een lokale stijl – in beeld of vorm – is volgens Soeters voldoende om 
het gewenste effect van herkenbaarheid te bereiken. Het reconstrueren van 
beeldbepalende stijlkenmerken roept het gevoel herkenning en nostalgie. 

Dat het bureau van Soeters – Soeters Van Eldond architecten – lokale 
identiteit op geheel eigen wijze als uitgangspunt gebruikt blijkt bijvoorbeeld 
uit het stadhuis van Gouda. In het exterieur zijn traditionele thema’s gebruikt 
als gemetselde, rode baksteen en witte kozijnen. De verwijzing naar de 
stad Gouda hebben de architecten willen bewerkstelligen door de diagonale 
gemetselde stroken, een referentie naar de stad Gouda en de kenmerkende 
koek die  hier zijn oorsprong heeft.

Deze letterlijke vertaling van een lokale tradities of stijlen past het bureau 
ook veelvuldig toe in projecten in Zaanstad. Hier vormt het traditionele 
Zaanse huis een letterlijk citaat voor de architectuur van andere functies zoals 
winkelpanden en het stadhuis van Zaanstad.

Het bestuderen van de verschillende visies heeft  inzicht gegeven in de wijze 
waarop lokale identiteit geïnterpreteerd kan worden en op wat voor manier 
dit in architectuur tot uiting komt. Tevens kan er inventief en imiterend om 
worden gegaan met lokale tradities en stijlen maar in beide gevallen wil het de 
tendens van plaatsloze architectuur beantwoorden door de eigenheid van een 
plek als het belangrijkste gegeven te nemen.

Winkelpanden 
in Zaanstad 
geïnspireerd  op het 
Zaanse huis.

Huis van de stad in 
Gouda. Ruit motief 
van de gevel vormt 
een verwijzing 
naar de Goudse 
stroopwafel.
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De casestudy richt zich op de vraag of lokale identiteit als uitgangspunt heeft 
gediend voor de architectuur van de stadhuizen van Den Haag en Zaanstad. 
Kenmerken deze gebouwen zich door plaats- en identiteitloze architectuur 
– zoals omschreven door Klop en Koolhaas – of is er in de architectuur van 
deze stadhuizen gezocht naar een ontwerpmethodiek die te vergelijken is met 
de visie van Neutelings en Riedijk of het kritische regionalisme? Van beide 
gebouwen is er onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gebouwen zich 
positioneren in het publieke domein, hoe het herkenbaar is als stadhuis en of 
er door middel van de architectuur een poging wordt gedaan om de gebouwen 
te voegen naar kenmerken van de directe context.  

Het stadhuis van Den Haag

Het stadhuis van Den Haag, ontworpen door de Amerikaanse architect 
Richard Meijer, is opgeleverd in 1995. Naast de hoofdfunctie in de vorm 
van het stadhuis, biedt het complex ruimte aan een bibliotheek, het Haags 
gemeentearchief, commerciële kantoren, winkels en horecagelegenheden. 
Het totale bruto vloeroppervlak bedraagt 131.000 m2. Het stadhuis heeft een 
centrale plaats binnen de stedelijk structuur van Den Haag. Zo is het gelegen 
nabij het centraal station en het Binnenhof. Van een centrale en aanwezige rol 
in het publieke domein is dus zeker sprake. De binnenstedelijke locatie zorgde 
voor een complexe situatie. Belangrijk uitgangspunt was dat het gebouw de 
stedelijke structuur van de stad moest herstellen. Dit is getracht door de assen 
en rooilijnen van omliggende gebouwen door te laten lopen in het gebouw 
zodat de stedelijke structuur van de directe context wordt doorgezet in het 
gebouw. Door de begane grond op te tillen kan de fijnmazige structuur van de 
omgeving worden doorgezet in het gebouw waardoor het doorgang verleent 
aan de bezoekers van de stad.

Het gebouw kenmerkt zich door een vrij solitaire – voor Meijer herkenbare 
– bouwstijl. Ondanks deze eenduidige stijl wordt er wel degelijk onderscheid 
gemaakt in de verschillende hoofdfuncties. Dit onderscheid wordt bereikt 
door de verschillende onderdelen een eigen identiteit, architectonische vorm 
en ruimtelijke samenstelling mee te geven. (Freijser, 1988) De bibliotheek 
onderscheidt zich van de stadskantoren door middel van een cilindrische 
basisvorm en draait zich los van het hoofdvolume. Toch articuleert de 
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Stadhuis van 
Zaanstad, grenzend 
aan een oplopende 
traverse vanuit het 
vernieuwde Zaanse 
stadscentrum.

High museum of art 
in Atlanta, Georgia.

The Atheneum in New 
Harmony, Indiana.

Het stadhuis van Zaanstad

De tweede case is het stadhuis van Zaanstad, ontworpen door de Nederlandse 
architect Sjoerd Soeters. Het gebouw met een bruto vloeroppervlak van 
25.000m2 huisvest naast het stadhuis het Zaanse gemeentearchief. Het 
gebouw is ontworpen als onderdeel van het masterplan met als doel het 
vernieuwen van het Zaanse stadscentrum. Het stadhuis grenst aan een 
oplopende traverse die vanuit het vernieuwde stadshart over het spoor en de 
autoweg loopt. Mede door de centrale ligging geldt dit gebouw als belangrijke 
katalysator voor het gebied. Net als het stadhuis van Den Haag laat het Zaanse 
stadhuis zich duidelijk gelden binnen het publieke domein van de stad. 

Leesbaarheid van de hoofdfunctie wordt bereikt door de belangrijkste 
stadhuisfuncties te oriënteren op het stadhuisplein en te versterken door 
middel van symboliek. Hoofdentree, burgemeesterskamer, trouwgelegenheid 
en raadzaal met balkon hebben alle directe relatie met het plein en liggen in 
het verlengde van het vernieuwde stadscentrum. Hierdoor heeft het stadhuis 
een korte lijn met de burgers. Het masterplan, wat ook door Soeters is 
opgesteld, vraagt gebouwen nadrukkelijk om contextueel te zijn. Architectuur 
van kantoren, winkels, hotels en bioscopen moesten aansluiten op bakstenen 
fabrieksarchitectuur of traditionele, houten Zaanse woonhuizen. De motivatie 
voor deze ontwerpbenadering ligt in het versterken van de lokale Zaanse 
identiteit, waarmee Soeters het verhaal van de Zaanse streek wil vertellen. 
Het stadhuis bestaat uit acht uitvergrote Zaanse huizen, om en om geplaatst 

bibliotheek – door eenduidige materialiteit en de uitvoering daarvan – 
dezelfde taal als het overige bouwvolume en wordt de leesbaarheid van 
achterliggende functies bemoeilijkt. Het gebouw overstraalt zijn omgeving, 
maar het laat zich niet duidelijk gelden als stadhuis. Klop wijt dit onder andere 
aan het ontbreken van een herkenbaar stadhuisonderdeel als een bordes. In 
de ogen van Klop is het gebouw het meest kenbaar als zijnde een stadhuis 
door de positionering rond een forum, een plein, dat van verschillende kanten 
toegankelijk is. Het Haagse stadsbestuur is van mening dat het gebouw 
democratische zelfverzekerdheid uitstraalt. Klop weerlegt dit als architectuur 
die behalve gelijkheid en doorzichtigheid geen politieke waarden, normen 
en deugden meer uitstraalt. Hij beargumenteert zijn mening door te stellen 
dat de architect in kwestie over de gehele wereld dezelfde soort gebouwen 
neerzet, geheel in traditie van de internationale stijl. Deze generieke stijl is 
terug te vinden in gebouw als High Museum of Art in Atlanta, Georgia en The 
Atheneum in New Harmony, Indiana. Gebouwen die los van functie of locatie 
door middel van vormtaal en materialisatie dezelfde boodschap uitdragen, 
architectuur zonder referenties. (Klop, 1999) Echter, het stadhuis van Den 
Haag refereert wel degelijk aan zijn directe context. Door het opnemen van 
de fijnmazige stedelijke structuur op de begane grond en door in hoogte aan 
te sluiten op omliggende gebouwen laat het gebouw zien dat het niet geheel 
contextloos is.
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aan een centrale as. Hiermee refereert Soeters naar de Domineestuin in 
Zaandijk, een smal pad met aan weerszijden vrijstaande huizen. Het pad is het 
bindende elementen wat in het gebouw terugkomt als lange hal waarin ruimtes 
voor samenkomst zijn opgenomen. In tegenstelling tot het stadhuis in Den 
Haag – wat geen referentie ontleent aan lokale stijlen en bouwtradities – is het 
stadhuis van Zaanstad een letterlijk kopie van de lokale Zaanse bouwtraditie. 
Een bouwstijl die zich kenmerkt door de valse voorgevels die enkel een 
decoratieve functie hebben. De typische Zaanse gevel is uitgevoerd in houten 
beplanking, versierd met witte lijsten en krullen waarin vele varianties 
mogelijk zijn. Deze mengeling van stijlen – welke voortkwam uit het beroep 
van de bewoner – is een belangrijke referentie voor het stadhuis. Soeters 
gaat op geheel eigen wijze om met dit eclecticisme en combineert Zaanse 
architectuur met inspiratie van verschillende grote architecten als Pei, Venturi 
en Moneo. Soeters wil met het stadhuis van Zaanstad een gebouw neerzetten 
wat vol verwijzingen zit naar Zaanse cultuur en geschiedenis, een gebouw 
waarin lokale identiteit het belangrijkste uitgangspunt vormt. Het is daarom 
niet geheel duidelijk waarom Soeters met gevelcomposities wil verwijzen naar 
bekende 20e eeuwse gebouwen die in de verste verte niets bijdrage aan de 
identiteit van Zaanstad.

Conclusie

De invloed van lokale identiteit in de architectuur van de stadhuizen van 
Den Haag en Zaanstad is er een van uitersten. Den Haag laat zich – los van 
inpassing in de stedelijk structuur – niet beïnvloeden door de context of lokale 
tradities. Het resulteert in een plaatsloos object dat op statige wijze plaats 
neemt in het publieke domein. De hybride invulling van het complex maakt 
dat het gebouw meer is dan stadhuis en dat zich daarom niet duidelijk laat 
gelden als stadhuis. Aan het repertoire van Meier valt af te lezen dat dit type 
architectuur ook probleemloos geplaatst kan worden in de Verenigde Staten of 
Duitsland. Het stadhuis schept daardoor geen echte band met deze specifieke 
plek en met de burgers van de stad Den Haag. 

Het stadhuis van Zaanstad staat hier lijnrecht tegenover. Het is een 
uitvergrote kopie van Zaanse huizen en vormt een letterlijke vertaling van de 
bouwtradities uit de streek. Zowel Frampton als Neutlings en Riedijk zijn van 
mening dat plaatsgebonden architectuur meer is dan het sentimenteel kopiëren 
van lokale architectuurstijlen en bouwtradities. Typerend voor plaatsgebonden 
architectuur is dat het past op de plek waarvoor het is ontworpen. Het stadhuis 
van Zaanstad voldoet aan deze eis. Echter, deze al te letterlijke vertaling 
resulteert eerder in een karikatuur van de Zaanse bouwstijl dan een subtiele 
verwijzing naar de regio.

Het antwoord op de vraag: Op welke wijze kan het stadhuis – door middel van 
architectuur – een representatie vormen van de lokale identiteit? moet worden 
gezocht in de gulden middenweg tussen de twee onderzochte cases. Het is 
van belang dat een gebouw met een dusdanige symbolische en sociale functie 
wordt omarmd door de samenleving. Door het creëren en representeren 
van lokale identiteit kunnen burgers zich eenvoudiger identificeren met de 
gebouwde omgeving. Deze benadering zal voor iedere stad of regio een 
andere resultaat opleveren, waardoor uniformering van het publieke domein 
wordt beperkt. “Als mensen trots kunnen zijn op hun publieke architectuur en 
openbare ruimte, wordt het voor hen makkelijker om zich te vereenzelvigen 
met hun lokale gemeenschap.” (Neutelings, 2011) Het stadhuis dient weer een 
representatie te zijn van de gemeente die het vertegenwoordigt.

Variatie in  de 
valse kop gevel 
van het stadhuis 
van Zaanstad, 
geïnspireerd op 
Moneo, Tertris en 
Venturi
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In het theoretisch onderzoek is door middel van literatuurstudie en casestudy 
onderzocht hoe lokale identiteit kan worden gebruikt als vertrekpunt voor 
een architectonische ontwerp. De verschillende benaderingen gerelateerd 
aan het thema identiteit hebben geleid tot een ontwerphouding waarmee het 
ontwerpproces kan worden vormgegeven.

Om de lokale identiteit te representeren in de architectuur van het 
gemeentehuis, worden karakteristieken die zijn ingegeven door de omgeving 
als belangrijk uitgangpunt genomen. Het gebouw wordt niet beschouwd 
als vrijstaand object dat de context negeert maar legt juist de nadruk op het 
refereren naar de omgeving. 

In de vormgeving wordt gezocht naar precedenten die als basis kunnen 
dienen voor de creatie van iets nieuws. In het ontwerpend onderzoek wordt 
gezocht naar de essentie van vorm, materialisatie, detaillering en oriëntatie 
van de herkenbare typologieën uit de omgeving. Dit kan resulteren in de 
herinterpretatie van herkenbare elementen als onderdeel van het groter geheel. 
De verwijzing naar de lokale identiteit vindt daardoor plaats op subtiele wijze. 
Het zal niet resulteren in het letterlijk citeren van lokale stijlen of tradities 
maar in een herkenbaar gebouw dat de hedendaagse tendens van plaatsloze 
stadhuis architectuur tegengaat. 

.

ONTWERPHOUDING

Ervaren van de 
context vanuit het 
interieur.

Onderzoeken van de 
essentie van vorm, 
materialisatie en 
detaillering voor 
het creëren van iets 
nieuws.



CONTEXT



De Gemeente De 
Friese Meren

Oorspronkelijke 
gemeentes:
I. Skarsterlân
    27.467 inwoners
II. Lemsterland
    13.544 inwoners 
III.  Gaasterland-     
    Sloten 
    10.186 inwoners 

Kernen:
1. Joure
   13.045 inwoners
2. Lemmer
   10.100 inwoners
3. Balk
   3759 inwoners
4. Sloten
   760 inwoners

Meren:
a. Sneekermeer

b. Tjeukemeer

c. Langwarderwielen

d. Slotermeer

e. Groote Brekken

f. Koevordermeer

g. Heegermeer

h. Fluessen

i. Brandemeer

j. Nannewijd

k. Idskenhuistermeer

l. Goëngarijpster-
poelen

m. Terkaplesterpoelen

2

III

I

1

4

3

b

a

c

d

e

f

h

g

i

j

k

l
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BEELD ESSAY DE FRIESE MEREN

Typerend voor 
de Friese Meren, 
uitgestrekt landschap  
met water en weide. 

Om indruk te krijgen van de identiteitsdragers van de Friese Meren is er een 
veldonderzoek in de gemeente verricht. Dit veldonderzoek heeft geresulteerd 
in een beeldessay waarin de landschappelijke karakteristieken en herkenbare 
typologieën zijn vastgelegd.

De resultaten van dit veldonderzoek geven inzicht in elementen die 
belangrijk zijn voor de identiteit van deze regio en zullen – waar mogelijk 
– als uitgangspunt dienen voor het ontwerpend onderzoek. Landschappelijk 
elementen en herkenbare typologieën zullen in het ontwerpend onderzoek 
verder worden geanalyseerd. 

Het Tjeukemeer, 
één van de vele 
uitgestrekte 
watervlaktes die de 
gemeente rijk is.



56 57

Waterrijk landschap 
wordt benadrukt door 
de vele waterwegen 
en sloten.

Ir. Woudagemaal in 
Lemmer, voor het 
beheersen van het 
waterhuishouden in 
de regio.

Watermolen, een van 
de vele elementen die 
verwijzing naar het 
water. 

Karakteristieken
 
De gemeente de Friese Meren heeft een oppervlak van 559,93 km2 waarvan 
er 198,1 km2 bestaat uit water. Het water vormt hierdoor een  niet te missen 
element in het Friese landschap. In het verleden was het water van grote 
waarde voor  transport van goederen en droeg hiermee bij aan de ontwikkeling 
van industrie in de regio. Tegenwoordig zijn het voornamelijk recreanten 
en toeristen die dit uitgebreide netwerk van waterwegen domineren. Naast 
de voordelen van het water vormde het ook een grote bedreigen en was – 
vandaag de dag nog steeds – het beheersen van het waterpeil een belangrijke 
opgave. Dit verklaart de vele molens die het gebied rijk is, die overigens hun 
oorspronkelijk functie hebben verloren sinds de komst van gemalen. Naast 
het water kenmerkt deze regio zich door zijn weidsheid van uitgestrekte 
vlaktes en vergezichten, waar typerende elementen als molens, kerktoren en 
boerderijen aan de horizon verschijnen.
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Jachtwerf De Jong 
in Joure, de vele 
jachtwerven in de 
regio onderstrepen 
het belang van 
vervoer over het 
water. 

Boothuizen in de 
jachthaven van Joure.
Een typologie die 
veelvuldig aanwezig 
is in de regio.

Friese stolpboerderij

Typologieën

Het in grote mate aanwezige water brengt een aantal interessante typologieën 
met zich mee die nergens zo nadrukkelijk aanwezig zijn als het in landschap 
van de Friese Meren.  De aanwezigheid van  jachtwerven en boothuizen 
benadrukt het belang van het water en zijn uniek voor deze regio. Deze 
karakteristieke typologieën hebben bijzondere kenmerken die als een 
interessante referentie kunnen dienen voor het representeren van lokale 
identiteit. 
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LOCATIE

De huidige locatie 
van het gemeentehuis 
van Skarsterlân, 
tevens de lokatie voor 
het nieuw te bouwen 
gemeentehuis van de 
De Friese Meren.

De locatie voor het nieuw te bouwen gemeentehuis bevindt zich in het dorp 
Joure, op de plaats van het oorspronkelijke gemeentehuis van Skarsterlân. 
Joure geldt door zijn omvang (13.045 inwoners) als grootste kern binnen de 
nieuwe gemeente, waardoor het gemeentehuis op deze plek voor het overgrote 
deel van de inwoners snel te bereiken is. Daarnaast zorgt de ligging – nabij 
belangrijke hoofdwegen en het uitgebreide netwerk van waterwegen – dat 
overige inwoners het gemeentehuis eenvoudig kunnen bereiken.

De specifieke locatie in Joure kenmerkt zich doordat het is ingeklemd 
tussen een park en het water en ligt in het verlengde van de hoofdstraat van 
Joure. Op deze locatie kan het gebouw een interessante relatie aangaan met 
karakteristieken die deels de identiteit van de gemeente bepalen en kan het 
tevens een belangrijke rol vervullen in het publieke domein van Joure. 

Het huidige gemeentehuis is een verzameling van bouwstijlen. Verandering 
van functie heeft er voor gezorgd dat het in de loop der jaren een aantal malen 
is verbouwd. Het gebouw valt op door een afwijkende korrelgrootte maar 
is verder onherkenbaar als gemeentehuis. Een gesloten plint en onlogisch 
georiënteerde entree dragen niet bij aan de herkenbaarheid en bereikbaarheid 
van dit gebouw. Het huidige gemeentehuis benut niet de mogelijkheden die 
een publieke functie op deze locatie kan bieden, het oogt anoniem en sluit 
zich af van zijn omgeving. Terwijl het gemeentehuis juist een bereikbaar en 
herkenbaar gebouw zou moeten zijn om de drempel voor de burgers zo laag 
mogelijk te maken. 

Het huidige 
gemeentehuis in 
Joure, verzameling 
van bouwstijlen



Functies

De locatie van het 
gemeentehuis bevind 
zich op een punt 
waar het grenst 
aan verschillende 
functies. 

Aan het noordwesten 
grenst de kavel aan 
een gebied voor 
recreatie en toerisme.
Richting het zuiden 
en zuidoosten zijn 
het voornamelijk 
wonen en werken, het 
centrum van Joure.

Naar het noorden toe, 
aan de overkant van 
het water  bevindt 
zich een terrein met 
industrie.

In de oriëntatie van 
het gemeentehuis zal 
er gelet worden op 
de functies waarop 
het zich richt. De 
zijde van het centrum 
zal vragen om een 
andere behandeling 
dan die van recreatie 
en toerisme.

 Winkels
 Woningen
 Industrie
 Recreatie
 Kerk



Benadering

Doordat de locatie 
is ingesloten tussen 
verschillende 
functies wordt het 
gebouw benaderd 
door verschillende 
doelgroepen. 

Vanuit het centrum 
van Joure wordt de 
locatie benaderd 
door bezoekers en 
medewerkers van het 
gemeentehuis. Vanuit 
het noordwesten zijn 
het recreanten die 
de locatie passeren 
tijdens bezoek aan het 
centrum. 

Dit gegeven kan 
een interessant 
uitgangspunt zijn 
voor de invulling van 
de kavel – waarbij er 
naast de hoofdfunctie 
van het gemeentehuis 
– andere functies 
toegevoegd kunnen 
worden die andere 
doelgroepen bediend.  

De locatie wordt 
hierdoor een 
belangrijk punt in 
de verbinding tussen 
burger en recreant. . 

 
 
 Burgers
 Recreanten / 
 Toeristen  



Morfologie

De verdeling van 
functies valt duidelijk 
af te lezen aan de 
korrelgrootte van 
de directe context. 
Kleinschalige 
en vrijstaande 
bouwblokken van 
wonen worden 
afgewisseld met 
grotere blokken van 
industrie. 

De bestaande 
morfologie kenmerkt 
zich door een 
duidelijk harde 
rooilijn richting 
primaire wegen 
en zijn meer 
gefragmenteerd aan 
de “achterkant” van 
het bouwblok. 

Een opmerkelijk 
uitzondering is  het 
bouwblok dat 90 
graden is gedraaid 
en verspringt ten 
opzichte van de 
bestaande rooilijn 
vanuit het centrum. 
Dit bouwblok vormt 
de inleiding voor de 
locatie.

 

 Regel
 Uitzondering



Gebouwhoogte

De context kenmerkt 
zich door een 
kleinschalige 
korrel met enkele 
uitzonderingen 
van industrie en 
een grootschalig 
appartementen 
complex.

Deze kleinschaligheid 
komt terug in de 
gebouwhoogte. 
De kerk – in het 
verlengde van de 
hoofdstraat – vormt 
een nadrukkelijk 
uitzondering in 
de kleinschalige 
morfologie. 

 Hoogte in Meters
 ≤ 6
 6 - 8
 8 - 10
 10 ≥
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STEDENBOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTENOrientatie op het 
water en het park in 
lijn van de bestaande 
bebouwing.

Het inspringen van 
de bestaande rooilijn 
vormt de inleiding 
voor het nieuwe 
plein.

Aan weerzijde 
vormen bouwblokken 
een front richting het 
plein.

Het water front 
nadrukkelijk 
betrekken in het 
stedenbouwkundig 
ontwerp. 

Het huidige gemeentehuis van Skarsterlân oogt onherkenbaar en vervult een 
anonieme rol in het weefsel van Joure. Het gebouw nodigt niet uit tot bezoek 
doordat het zich afsluit van zijn directe context. Om het nieuwe gemeentehuis 
een meer prominente plek te geven binnen het publieke domein van Joure zijn 
er een aantal uitgangspunten opgesteld die bijdragen aan herkenbaarheid en 
bereikbaarheid van het gemeentehuis op deze specifieke locatie.   

Oriëntatie parallel aan de bebouwing in het centrum waardoor het volume 
een sterke oriëntatie heeft op het water en het park, karakteristieken voor de 
gemeente.

Het gemeente huis wordt ontsloten aan een nieuw plein dat onderdeel 
uitmaakt van een netwerk van openbare ruimtes (kop van de hoofdstraat en 
kade aan de Kolk). Het nieuwe plein wordt gevormd door het hoofdvolume 
van het gemeentehuis en een bijgebouw dat het bestaande bouwblok afsluit. 
Het plein dat ontstaat heeft duidelijke oriëntatie op het water en het park 
waaraan het gemeentehuis een duidelijk front vormt richting  het centrum 
van Joure. Het bijgebouw richt zich op toeristen en recreanten, qua functies 
kan hier op worden ingespeeld, waardoor het nieuwe plein een belangrijke 
plaats inneemt in het publieke domein. Het verspringende bouwblok geeft 
vanuit de hoofdstraat een duidelijke inleiding van het plein en entree van het 
gemeentehuis. Bereikbaarheid vanuit het centrum van Joure wordt hierdoor 
aanzienlijk verbeterd.

Aansluiten op het uitgebreide netwerk van waterwegen in de gemeente door 
het waterfront nadrukkelijk te betrekken in het stedenbouwkundig ontwerp. 
Mogelijkheid creëren voor aan- en afmeren van boten en vertrekpunt voor 
trouwen op het water.

I

II

IIIIII

II

I



CONCEPT
Concept schetsen 
uit het ontwerpend 
onderzoek.
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CONCEPT

Langgerekte volumes 
georiënteerd op het 
water. 
.

Het concept – wat aan de basis staat van de ontwerpopgave – komt voort uit 
het doel om lokale de identiteit van de Friese Meren te representeren in de 
architectuur van het gemeentehuis. Binnen deze ontwerpstrategie is daarom 
gezocht naar karakteristieken die typerend zijn voor deze gemeente. In het 
beeldessay is het belang van het water belicht. Dit element geldt als een grote 
identiteitsdrager van de regio en vormt daarom een belangrijke bron van 
inspiratie. De typologieën die het water met zich meebrengt zijn interessante 
referenties voor het creëren en representeren van lokale identiteit. Voor het 
concept van het gebouw is daarom een typologie onderzocht die het belang 
van het water onderstreept en nadrukkelijk aanwezig is het landschap van de 
Friese Meren. De typologie van het boothuis voldoet aan deze kwalificaties 
en geldt door deze eigenschappen als een belangrijke identiteitsdrager van de 
gemeente. 

Vanuit het onderzoek naar lokale identiteit in architectuur is een 
ontwerphouding geformuleerd die zich richt op een inventieve manier 
gebruiken van deze bestaande referenties uit de regio zonder hierin te letterlijk 
te citeren. Voor het concept is daarom al ontwerpend onderzocht of elementen 
als vorm, materialisatie en structurele opbouw als basis kunnen dienen voor 
het concept van het gebouw.
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Kenmerken boothuis

Lang gerekte 
volume met streng 
verticaal ritme in de 
gevelcompostitie. 

Hoofddraagstructuur  
overspant over 
de breedte van 
het volume. Vrije 
invulling mogelijk.

Summiere  
detaillering.

Plasticiteit door open 
en geslotenheid van 
de gevel.

Havens met 
boothuizen in 
Langeweer en Joure, 
gemeente De Friese 
Meren. 

Repeterende volumes 
georiënteerd op het 
water. 
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Schakeling van 
elementen beperkt de 
daglicht toetreding. 

Toepassen van 
patios, daklichten 
en verspringende 
daklijnen verziet het 
gebouw van daglicht.  

Interieur schets. 
Publiekszone heeft 
sterke fysieke en 
visuele verbindging 
met het water.

Concept schetsen

Schakeling van - op 
het water 
georiënteerde - 
volumes in het ritme 
van de bestaande 
morfologie.

Stedenbouwkundig 
ontwerp schets

Hoofdvolume met  
sterke orientatie 
op het water en 
aanlegsteiger.

Entree richt zich 
op het plein en het 
centrum van Joure.



ONTWERP
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VORM CONCEPT

De hoofdvorm van het gemeentehuis komt voort uit het repeteren van een 
basis volume wat is gebaseerd op de typologie van het boothuis. De essentie 
van deze typologie – langgerekte volumes, zadeldaken en haakse oriëntatie 
op het water – zijn als uitgangspunt genomen voor het onderzoek naar de 
hoofdvorm. Door middel van deze uitgangspunten is gezocht naar een volume 
wat op inventieve manier de essentie van deze typologie representeert en 
wat de eisen die voortkomen uit het programma en de stedenbouwkundige 
uitganspunten  – bruto vloeroppervlak, daglicht, benadering, oriëntatie etc – 
beantwoord.

De modellen uit de vormstudie kenmerken zich door de schakeling van 
langgerekte volumes, maar variëren in de uitvoering van dit concept. Variatie 
in schakeling, het verspringen van daklijnen en het toevoegen van patio’s 
voorzien het model van daglicht maar komen de essentie van de hoofdvorm 
niet ten goede. Door de daklijnen enkel te laten verspringen ter plaatste van 
de entree en publieke hal en raadzaal ontstaat hier voldoende daglicht en 
wordt het belang van deze functies benadrukt. Daglicht in het backoffice 
wordt verkregen door daklichten die niet tornen aan het concept van de sterk 
repeterende vorm doordat deze in het dakvlak zijn opgenomen.

De definitieve vorm vertaald duidelijk de essentie van het boothuis zonder 
hierin letterlijk te citeren. Dit wordt bereikt door het vorm concept op 
inventieve wijze te modificeren en aan te passen aan eisen die ontstaan vanuit 
de functionele opzet van het gebouw.

Vorm concept 
vertaald de essentie 
van het boothuis 
zonder letterlijkte 
citeren. 

Ontwikkeling van het 
massa model.

Verspringende 
dakvlakken en patios 
tbv. daglicht inval 
verstoren het ritme 
van langerekte 
volumes. 

Consequenter 
repeteren van het 
langgerekte basis 
volume.  

Benadrukken van 
belangrijke functies 
door uitzonderingen 
in het ritme.
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De essentie van het 
boorhuis.

Langgerekte volumes, 
zadeldaken en haakse 
oriëntatie op het 
water.

Repeteren van het 
basisvolume om 
te voldoen aan het 
vastgestelde bruto 
vloeroppervlak. 

Modificeren van 
het basisvorm door 
functie en vorm op 
elkaar af te stemmen. 

Nokhoogte verhogen 
tpv het backoffice 
en noordelicht 
voor daglicht in 
publiekshal.

Benadrukken van de 
belangrijke functies 
(entree, raadzaal en 
publieke hal) door 
een uitzondering in 
het vorm concept.
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Het dak als vijfde 
gevel maakt een 
continue beweging 
over het interieur. 

De ervaring van de 
typerende dak vorm 
vanuit het interieur 
van het gebouw.

De sterke dakvorm 
die het exterieur 
benadrukt is – door 
de open structuur 
van wanden en 
vloerenvelden  – 
nadrukkelijk te 
ervaren in het 
interieur.
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PROGRAMMA

Publieke hal als 
verbinding tussen 
burger en gemeente.

Publiek

Bestuur Ambtelijk

Receptie

Back Office

Publieks 
hal

Entree

Restaurant

Trouwenzaal

Raadzaal

Facilitaire functies

B&W
Spreekkamers

Vergaderruimtes

Functie

1. Publieksruimte
 1.1 Entree
 1.2 Centrale hal
2. Front office
 2.1 Receptie
 2.2 Ontvangstbalie
 2.3 Spreekkamers
3. Raadzaal / Vergaderruimtes
 3.1 Raadzaal
 3.2 Vergaderruimte
4. Bestuur / directie
 4.1 Burgemeesterkamer
 4.2 Wethouderskamers
 4.3 Gemeentesecretaris
 4.4 B&W kamer
5. Backoffice
 5.1 Publiekszaken
 5.2 Ruimtelijke ontwikkeling
 5.3 Ruimtelijk beheer
 5.4 Vergunningen, veiligheid en handhaving
 5.5 Samenleving
 5.6 Bedrijfsvoering
6. Trouwzaal  (opgenomen in bijgebouw)
7. Bedrijfsrestaurant
 7.1 Restaurant
 7.2 Keuken
 7.3 Spoelkeuken
 7.4 Berging / koeling
8. Facilitaire ruimtes
9. Parkeren Auto’s / Fietsen
10. Technische ruimtes

Totaal functioneel vloeroppervlak
Totaal brutovloeroppervlak

m2 

30 
400

30
10 
70

250
100

30
100
25
35 
 
300
250
250
250
250
250

130
40 
20
10

2000
500

 

Totaal m2

430

110

350

190

1550

200

500
2000
500

5330
9514 m2

Het programma is gebaseerd op een gemeente met een omvang van ± 50.000 
inwoners. Voor het bepalen van het aantal benodigde vierkante meters is 
onderzoek gedaan naar hedendaagse gemeentehuizen van een gemeente met 
een vergelijkbaar inwoner aantal. De nieuwe gemeentehuizen van Bergen in 
Noord Holland en Almelo in Overijsel hebben hiervoor als referentie gediend.

Een belangrijk uitgangspunt binnen de functionele opzet van het gemeentehuis 
is de positionering rondom een centrale hal die voor burger vrij toegankelijk 
is. Aan deze publiekszone – centraal in het gebouw – grenzen de ruimtes 
die de verbinding zijn tussen burger en gemeente. Hieronder vallen de 
publieksbalies, spreekkamers en vergaderruimtes. Verder van deze zone 
gelegen liggen die functies meer privacy verdienen, hieronder vallen de 
werkplekken in het backoffice.
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Publieksbalies, 
spreekkamers en 
vergaderruimtes 
ontsloten aan de 
publiekshal vormen 
de verbinding tussen 
B&W, backoffice en 
burger.

Open werkvloer, 
teamkamers en 
concentratieplekken 
in het backoffice.

De entree en de 
representatieve 
functies – raadzaal 
en B&W – zijn 
georiënteerd op het 
plein. 

De publiekszone 
zigt-zagt door het 
gebouw en vormt een 
verlening van het 
publieke domein. 

Vanuit de 
publiekszone is er een 
continue oriëntatie op 
de omgeving.   
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IV
I

II

III

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

Stedenbouwkundig 
ontwerp 1:2000  

      Gemeentehuis
      Bijgebouw
      Plein 
      Aanlegsteiger

De basis voor het stedenbouwkundig ontwerp wordt gevormd door twee 
volumes. Het hoofdvolume – bestaande uit het gemeentehuis – en het 
bijgebouw wat aan de overkant van het plein het bestaande bouwblok afsluit. 
Het hoofdvolume huisvest alle functies van het gemeentehuis en vormt om 
die reden een duidelijk front aan het plein in de richting van het centrum van 
Joure, de burgers. Het bijgebouw is georiënteerd op het noordwesten, het richt 
zich op de recreanten en toeristen die - via het land of water – het centrum 
van Joure betreden. Het bijgebouw  huisvest daarom functies die zich richten 
op de doelgroepen recreanten en toeristen. Het plein – wat wordt ingeklemd 
door de twee volumes – wordt een openbare plein waar zowel burgers als 
recreanten en toeristen gebruik van kunnen maken. Het nieuwe plein vormt 
onderdeel van een netwerk van openbare ruimtes en nadrukkelijk aanwezig 
zijn in het weefsel van Joure.

Het open stellen van de brug in het centrum zorgt ervoor dat het zwaartepunt 
van de haven wordt verplaatst naar het centrum, in het bijgebouw is daarom 
die nieuwe havenvoorziening opgenomen. De kade met aanslag steiger 
biedt daardoor aan zowel recreanten en toeristen als bezoekers van het 
gemeentehuis de mogelijkheid om aan en af te meren.  Daarnaast biedt het de 
trouwvoorziening – die in het bijgebouw is opgenomen – de mogelijkheid om 
vanuit deze locatie te trouwen op het water.

I 
II
III
IV
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Doorsnede entree en 
raadzaal 

De klok wordt 
belicht vanuit de 
raadzaal tijdens 
raadsvergaderingen.

Benadrukken van 
de raadzaal door te 
verspringen tov de 
entree.

Aanzicht entree en 
raadzaal 1:200

HERKENBAARHEID

Herkenbaarheid en bereikbaarheid zijn belangrijke eigenschappen voor 
een gebouw met een publieke functie als een gemeentehuis. Het plein, de 
oriëntatie en uitstraling van het gebouw  spelen hierin een cruciale rol. Door 
het gebouw te positioneren aan een plein vormt het een duidelijk front richting 
het publieke domein van Joure, het toegankelijke karakter –wat een publiek 
gebouw kenmerkt – wordt hierdoor versterkt. De verspringen in de gevellijn 
benadrukt entree en bovenliggende raadzaal.

Het gebouw ontleent zijn herkenbaarheid als gemeentehuis aan een 
subtiele verwijzing naar de klokkentoren. Deze moderne variant van een 
typerend stadhuis onderdeel creëert herkenbaarheid en heeft daarnaast ook 
een functioneel nut. Naast het aflezen van de tijd, licht de op het centrum 
georiënteerde klok op als er in de raadzaal een activiteit plaats vindt. 
Herkenbaarheid wordt hierdoor versterkt.

Positionering aan het 
publieke domein 

Herkenbare entree, 
ontsloten aan het 
plein versterkt de 
bereikbaarheid en 
verduidelijkt de 
publieke functie van 
het gemeentehuis. 



96 97

GEVEL CONCEPT

Duidelijk onderscheid 
tussen langs- en 
kopgevel en het dak, 
de vijfde gevel.

Het gebouw kent een 
duidelijk ritme die het 
gebouw een richting 
geeft. 

Het basisvolume – wat is ontstaan door de repetitie van het langgerekte 
zadeldak – resulteert in een duidelijk onderscheidt tussen langs- en kop gevel. 
De langsgevels kenmerken zich door een horizontaal aanzicht die ontstaat 
door de continuïteit van goot- en nokhoogte. Het aanzicht van kopgevels 
kent een grotere mate van variatie door de repetitie van het zadeldak en 
het verspringen van de daklijn ter plaatse van de publiekshal. Dit duidelijk 
onderscheid tussen langs- en kopgevel vraagt om een andere behandeling 
van de gevel maar wel één die volgens dezelfde logica is beredeneert. Het 
benadrukken dat de gevels een eigen karakter maar waarin toch een duidelijk 
samenhang zichtbaar is vormt het uitgangspunt voor het gevel concept. 

Een belangrijk aspect voor het gevel concept is de duidelijk richting 
die het gebouw kenmerkt. Deze richting ontstaat door de herhaling van 
het basisvolume en wordt benadrukt door de interne draagstructuur van 
gelamineerde spanten. De spanten worden over breedte van de basisvolumes 
geplaatst en bepalen hierdoor op verschillende wijze het gevelbeeld van langs- 
en kopgevel. 

Publiekszone 
benadrukken in de 
gevelaanzichten. 
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Alternatief III

Strenge repetitie van 
open en gesloten 
verticale elementen. 

Dichte elementen 
tpv achterliggende 
spanten representeren  
de draagstructuur.

Langsgevel

De analyse naar de karakteristieke elementen van het boothuis hebben 
geleidt ontwerpuitgangspunten voor het gevelconcept. Een streng ritme en 
repetitie waarin de hoofddraagstructuur een nadrukkelijke rol speelt vormen 
belangrijke uitgangspunten. Met deze uitgangspunten zijn gevelstudies 
uitgevoerd en is er gezocht naar gevelcomposities die deze essentie het best 
vertaald. 

Alternatieven

Draagstructuur buiten het gevel vlak. Structuur bepaald daardoor nadrukkelijk 
het gevelbeeld achterliggende vliesgevel vormt weinig tot geen referentie naar 
de boothuis typologie. 

Draagstructuur achter de gevel. Ritme en repetitie wordt bereikt door de 
afwisseling van open- gesloten gevel vlakken. 

Strenge ritme en repetitie – die voortkomt uit dichte delen ter plaatse van 
de spanten – een duidelijke representatie van de draagstructuur. De korte 
afwisseling van verticale glas vlakken, stijlen en een diepe negge maat geven 
de gevel een interessante plasticiteit. Deze plasticiteit en de korte afwisseling 
van open- en geslotenheid weerspiegelen de essentie van de houten gevels van 
het boothuis.

Alternatief II

Draagstructuur 
achter de gevel, 
variatie in open- en 
gesloten vlakken. 

Alternatief I

Draagstructuur 
buiten de gevel.

I

II

III
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Gevel fragment, 
alternatief III

Strenge verticale 
repetitie van open en 
gesloten elementen. 

Dubbele stijl 
ter plaatse van 
achterliggende 
draagconstructie.

Enkele stijl h.o.h. 420 
mm tussen stramien.

Grote mate van 
plasticiteit door diepe 
negge maat.

V 1

V 2

Principe detail

H 1

x x
y1 y1y2

H 2

V DETAILS

Principe detail

Dubbele stijl 
ter plaatse van 
achterliggende 
draagstructuur.

H DETAILS

H 1 / H 2

V 1 / V 2
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Alternatief I

Toegepast gevel 
concept van 
de langsgevels 
doorzetten op 
kopgevels.

Gevels krijgen 
identieke 
behandeling.

Alternatief II

Kopgevel behandelen 
volgens zelfde logica 
als langsgevels. 
Maar verschillen in 
uitwerking. 

Aansluiting langs- en 
kopgevel.

Aansluiting langs- en 
kopgevel.

I

II

Doorzetten van kozijnstijlen  
in dezelfde lijn.

Hoge mate van plasticiteit 
in langsgevel door diepe 
negge.

Vlakke kopgevel

Representatie draagstructuur in 
langs- en kopgevel.

Kopgevel

Alternatief

Dezelfde behandeling als de langsgevel door het toegepaste principe door te 
zetten op de kopgevels. Zelfde repetitie, detaillering en plasticiteit.
 
Zoals in omschreven in het gevelconcept wordt er gezocht naar een 
verschillende behandeling van kop- en langsgevel. Echter, wel één die volgens 
hetzelfde principe beredeneert is. Repetitie, verticaliteit en representatie van 
draagstructuur vormen voor beide gevels het uitgangspunt, maar kunnen 
resulteren in een andere uitvoering van detaillering en plasticiteit en daardoor 
een ander beeld oplevert. 

In dit alternatief wordt de kop gevel nadrukkelijk beschouwd als op zichzelf 
staande gevel. De verticaliteit die de langsgevel kenmerkt zet zich door, maar 
wordt op verschillende manier uitgevoerd door de stijlen in dezelfde lijn door 
te zetten. Dit levert – binnen hetzelfde gevelconcept – een andere uitvoering 
op van detaillering en plasticiteit. Daarnaast wordt ook in de kopgevel de 
constructie benadrukt doordat de relatief vlakke gevel terug ligt ten opzichte 
van de draagstructuur.
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Axometrie van 
het hoek detail, 
aansluiting van 
langsgevel op 
kopgevel

Aanzichten langs- en 
kop gevel. 

Dezelfde benadering 
levert andere 
gevelbeelden op.

Plasticiteit langsgevel 
door de grote negge 
maat van de kozijn 
stijlen. 

Vlakke kopgevel door 
de in lijn doorlopende  
stijlen.

In beide aanzichten 
is de draagcontrcutie 
nadrukkelijk 
aanwezig. 
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V3

Dak

Het dak – de vijfde gevel – is kenmerkend voor het exterieur van het 
gebouw. De richting en repetitie die door deze vorm ontstaat is ook in het 
interieur te ervaren. De richting die het dak heeft – door de repeterende 
overspanningsrichting van de spanten – wordt benadrukt door de lamellen 
structuur die tussen de spanten is opgenomen. Naast het versterken van de 
repeterende hoofdvorm dienen deze lamellen als zonwering voor de in het dak 
opgenomen daklichten. Door te variëren met de mate van transparantie van 
het glas kan er op verschillende plekken in het gebouw een andere daglicht 
inval worden gecreëerd.

Principe detail

Lamellen structuur 
tussen de spanten. 

Dakrichting vanuit 
het interieur.

Daglicht toetreding in 
de publieke hal. 

Benadrukken van de 
continue beweging 
van het dak.

V 3
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GEVELAANZICHTEN
Zuidoostgevel 1:200
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GEVELAANZICHTEN
Noordoostgevel 1:200
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GEVELAANZICHTEN
Noorwestgevel 1:200



Situatie 1:1000
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PLATTEGRONDEN
Begane grond 1:500

Op de begane grond ligt de nadruk op de publiekszone die een zigzag 
beweging door het gebouw maakt. Het publiek betreedt deze zone door onder 
de raadzaal door te lopen waarna de publiekshal zich opent, afbuigt en ligt 
afdaalt in de richting van het water en aanlegsteiger. Aan deze publiekszone 
zijn de functies als receptie, spreekkamers en publieksbalies geschakeld. Deze 
functies vormen de verbinding tussen de burger en de – verder hier vanaf 
liggende – functies als backoffice en het dagelijks bestuur.

Entree
Receptie
Front office
Publiekshal
Publieksbalies
Wachtruimte
Spreekkamers
Wethouders
Grifier
Burgemeesterkamer
Werklandschap
Stilte werkplekken
Presentatie ruimte
Pantry
Restaurant
Keuken
Spoel keuken
Goederen ontvangst

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18

0.1

0.2

0.3

0.8

0.4

0.4

0.50.6

0.70.8

0.8

0.8

0.8

0.9

0.10

0.11

0.11

0.12

0.13

0.14

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

 
 
 Publiekszone
 Bestuur / Raadzaal
 Backoffice
 Parkeren
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PLATTEGRONDEN
1e Verdieping 1:500

Op de eerste verdieping van het gemeentehuis bevindt zich de raadzaal. Het 
belang van deze ruimte wordt onderstreept door de positionering aan het 
plein met oriëntatie op het centrum van Joure. Vanuit de raadzaal is er visuele 
verbinding met de in de hoofdstraat gelegen Hobbe van Baerdt kerk. De 
overige ruimte op de eerste verdieping wordt ingevuld door het backoffice 
– wat net als op de begane grond – bestaat uit een werklandschap met een 
diversiteit aan werkplekken.

Raadzaal
Archief
Burgemeester en wethouders kamer
Werklandschap
Stilte werkplekken
Team kamers
Flexibele vergaderruimte
Print hoek
Pantry
Restaurant
Toiletten

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

 
 
 Publiekszone
 Bestuur / Raadzaal
 Backoffice
 Parkeren
 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4

1.5

1.9

1.9

1.10

1.8

1.6 1.6

1.4

1.11

1.11
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2e Verdieping 1:500
PLATTEGRONDEN

De tweede verdiepingsvloeren bevinden zich alleen boven het gedeelte van 
het backoffice. Door de positionering  in het gebouw – ver gelegen van 
de andere functies – is deze verdieping voornamelijk ingericht met stilte 
werkplekken en spreekkamers.

Werklandschap
Team kamers
Vergaderruimtes
Stilte werkplekken
Pantry

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

 
 
 Publiekszone
 Bestuur / Raadzaal
 Backoffice
 Parkeren
 

2.3

2.3

2.2

2.1

2.4

2.4

2.2

2.2

2.5

2.5
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A - A 1:200
DOORSNEDE
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B - B 1:200
DOORSNEDE



126 127

DRAAGSTRUCTUURExploded view 
draagstructuur

Dakbedekking en 
lamellen plafond

Hoofddraagstructuur,
gelamineerde spanten

Secundaire 
draagstructuur,
staalconstructie ter 
ondersteuning van de 
betonnen vloervelden.

In de opbouw van het gebouw wordt onderscheidt gemaakt tussen de 
hoofddraagstructuur en secundaire draagstructuur. Hoofdraagstructuur – 
bestaande uit de spanten ter ondersteuning van dak – is nadrukkelijk aanwezig 
in het interieur van het gebouw. De aanwezige draagstructuur verklaard de 
structurele opzet van het hoofdvolume die zich kenmerkt door de continue 
beweging van het dak. 

De secundaire draagstructuur – bestaande uit tussen wanden en betonnen 
vloervelden – vormt een opzichzelfstaande constructie. Het is de invulling 
van het gebouw en staat los van de spanten van de hoofddraagstructuur. De 
draagstructuur van deze vloervelden wordt verwerkt in wanden en is daardoor 
minder prominent als de hoofddraagstructuur.
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DETAILLERING

Aluminium 
dakbedekking

Isolatie

Dubbele spanten 
gelammineerd lariks 
h.o.h. 3600

Houten lamellen 
plafond

Houten kozijnen
250*80

H 1
Aluminium 
dakbedekking

Isolatie
Aluminium dakgoot

Dubbele spanten 
gelammineerd lariks 
h.o.h. 3600

Houten lamellen 
plafond

H.w.a. tussen spanten

H 2

V 1
Dubbele spanten 
gelammineerd lariks 
h.o.h. 3600

H.w.a. tussen dubbele 
spanten

H 1 H2
V1
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H3/V4

V 2 H 3

V2
V3

V 3

V 4

Isolatie

Dubbele kozijnstijlen 
tpv spanten h.o.h. 
3600 

Houten kozijn 
250*80

Afwerkvloer

200 mm Plaatvloer
Staal constructie tbv 
vloeroplegging 

Stalen kolommen in 
wanden weggewerkt

Stalen kolommen in 
wanden weggewerkt



132 133

Interieur impressie,
publiekshal met 
oriëntatie op het 
water. 

IMPRESSIES
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Interieur impressie
publiekshal.
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Entree gemeentehuis, 
impressie vanaf het 
plein.



REFLECTIE
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De resultaten uit de analyse van het stadhuis en de geconstateerde tendens 
in de Nederlandse stadhuisarchitectuur hebben geleid tot een doelstelling 
waarin architectuur wordt ingezet voor de representatie van lokale identiteit. 
Door middel van het ontwerp van het gemeentehuis van De Friese Meren is 
er een poging gedaan om een gebouw te creëren dat karakteristieken uit de 
omgeving als belangrijkste uitgangspunt neemt en hiermee de identiteit van 
deze gemeente vertaalt en versterkt.

De centrale onderzoeksvraag: op welke wijze kan het stadhuis – door middel 
van architectuur – een representatie vormen van de lokale identiteit? is met 
behulp van literatuurstudies, casestudies en ontwerpend onderzoek geprobeerd 
te beantwoorden.  Echter, deze vraag kent geen eenduidig antwoord. De 
bestudeerde architecten en theoretici houden er – een uitzondering daargelaten 
– allen een andere visie op na. De verschillende visies zijn bestudeerd en 
hebben geleid tot een ontwerphouding waarmee getracht is een gebouw te 
realiseren dat de lokale identiteit van de Friese Meren vertegenwoordigt. 

Het resultaat is een gebouw waarin de vorm een sterke referentie heeft naar 
een  voor de Friese Meren  herkenbare typologie, het  boothuis. Door het 
basisvolume op inventie wijze te modificeren is er een vorm concept ontstaan 
dat de essentie van deze typologie vertaalt. Het vormt een herinterpretatie 
van herkenbare elementen als onderdeel van een groter geheel zonder hierin 
letterlijk te citeren. Daarnaast is het gebouw geen vrijstaand object dat zijn 
context negeert. Het neemt het nadrukkelijk aanwezige water duidelijk op 
in het stedenbouwkundig ontwerp en in de oriëntatie en vormgeving van 
het gebouw. Op meerdere schaalniveaus wordt hiermee een link gelegd met 
elementen die bepalend zijn voor de identiteit van de Friese Meren. Het 
gebouw refereert naar de essentie van belangrijke identiteitsdragers van 
de gemeente en gaat kritisch om met universaliserende tendensen van de 
moderne beschaving. 

REFLECTIE
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Het was een intens en bewogen jaar dat – mede daardoor – ongelofelijk 
leerzaam is geweest. Het feit dat identiteit en architectuur op zoveel 
verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden maakte dat begrip 
moeilijk definieerbaar is. Ontwerpkeuzes waren daardoor soms lastig 
te maken. Het spanningsveld zit hem in de wijze waarop aanwezige 
elementen als inspiratie worden gebruikt voor het creëren van iets nieuws. 
Het ontwerpend onderzoek heeft me bijgebracht om dit spanningsveld op 
te zoeken en keuzes nog beter tegen elkaar af te wegen. Het uiteindelijke 
resultaat en het doorlopen proces stemt daardoor tevreden en ik kijk terug op 
een leerzaam jaar. 
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BRONVERMELDING
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BRONVERMELDING
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