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Door noodzakelijke bezuinigingen 
van de overheid, vindt er een 
verschuiving plaats in de taakverdeling 
tussen de landelijke overheid en het 
gemeentebestuur. Hierdoor krijgen 
gemeentes meer taken met minder 
financiële middelen. Door de fusie 
van gemeentes vindt vervolgens 
een decentralisatie plaats waardoor 
gemeentes taken over een groter 
gebied kunnen clusteren en efficiënter 
realiseren. Om de bezuinigingen te 
kunnen opvangen wordt gestreefd 
naar een participatiesamenleving. 
De burger wordt gevraagd om 
verantwoordelijkheid te nemen voor 
zijn omgeving.

De rol van het stadhuis in de 
samenleving heeft door de geschiedenis 
een ontwikkeling doorgemaakt. 
De functie en architectuur is 

gerelateerd aan de periode waarin 
het gebouwd is. In de huidige tijd 
huisvest het stadhuis het bestuur en 
de volksvertegenwoordiging van de 
stad.  Het stadhuis vertegenwoordigd 
de regio en representeert in veel 
gevallen doormiddel van symboliek een 
bepaalde kernwaarde. 

Het ontwerp heeft geresulteerd 
in een combinatie van kleinere 
satellietgebouwen, verspreid over de 
regio en een hoofdgebouw. Op deze wijze 
wordt het grote saamhorigheidsgevoel 
dat in de Achterhoek heerst en 
belangrijk is voor het functioneren 
van de participatiesamenleving, 
optimaal benut. De bestuursgebouwen 
zijn herkenbaar aan hun krachtige 
en stabiele taps toelopende vorm en 
uitkragende balkons. Deze vorm sluit 
aan op de terughoudendheid van de 

Achterhoek. 

In de gebouwen zijn ruimtes 
opgenomen waar, door het bestuur en 
de bevolking, activiteiten georganiseerd 
kunnen worden die het functioneren 
van de participatiesamenleving 
kunnen bevorderen. Het interieur 
van de gebouwen wordt gekenmerkt 
door een open structuur, waardoor de 
ontmoetingen en samenwerking tussen 
het bestuur en de bevolking worden 
benadrukt.

Samenvatting / summary
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Due to the necessary budget cuts in 
the budget of the government, plans 
are made for a shift in tasks between 
the national government and the 
municipalities. Giving more tasks to 
the local municipalities but they are 
deducted from the financial resources. 
By merging municipalities together, 
they are able to cluster specific tasks 
throughout a bigger region for more 
efficiency. The population is asked to 
take responsibility for their own living 
environment to manage the smaller 
budget.

The function of the city hall within the 
society made a transition throughout 
the history. The function and 
architecture relates to the period of its 
construction. In the current time the 
city hall houses the governance and the 
parliament of the city. In many cases a 

city hall represents the region by means 
of symbolism to show its core value.

The design resulted in a combination 
of smaller satellite buildings spread 
throughout the region and a main 
building in the center. In this manner 
the feeling of solidarity that prevails in 
the Achterhoek region and is essential 
for the participation of the society to 
function properly. The administrative 
buildings are recognizable with their 
powerful and tapered shape combined 
with cantilevered balconies. This shape 
relates to the restraint character of the 
Achterhoek.

The building includes spaces where 
the governance and population can 
organize activities which improves the 
functioning of the participation of the 
society. The interior of the building is 

characterized  by an open structure 
which emphasizes the encounter and 
cooperation between the governance 
and inhabitants of the city.

Samenvatting / summary
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1.1 Thema
Tijdens de troonrede op 17 
september 2013 werd het 
begrip participatiesamenleving 
geïntroduceerd. Koning Willem 
Alexander zei dat de klassieke 
verzorgingsstaat verandert in 
een participatiesamenleving. 
Een verkoopverhaal voor een 
bezuinigingsmaatregel met 
verstrekkende gevolgen. Om dit te 
realiseren schuift de rijksoverheid 
een aantal taken naar de gemeenten 
toe. Herstructurering en fusies van 
gemeenten moet er vervolgens voor 
zorgen dat ze met beperkte financiële 
middelen taken kunnen clusteren over 
een groter gebied.

1.2 Onderzoek
Aanleiding van het onderzoek zijn 
deze ontwikkelingen in het politieke 

landschap. Door de taakverschuiving 
en herstructurering van de gemeenten 
verandert de rol van het gemeentebestuur 
binnen de samenleving. Deze 
veranderingen hebben direct 
gevolgen voor de huisvesting van het 
gemeentebestuur. Zo ook voor de 
beoogde fusie van de Achterhoekse 
gemeenten Doetinchem en de Oude 
IJsselstreek, die op de agenda staat. 
Hierin schuilt vanuit architectonisch 
oogpunt een interessante en uitdagende 
ontwerpopgave. Op basis van deze 
ontwikkelingen is de volgende 
onderzoeksvraag geformuleerd:

“Welke architectonische en 
organisatorische kwaliteiten van het 
gemeentehuis zijn vereist voor het 
stimuleren van het functioneren van 
de participatiesamenleving van de 
fusiegemeente Doetinchem en Oude 

IJsselstreek?”

In deze vraag zijn twee belangrijke 
begrippen aan elkaar gekoppeld. 
Enerzijds de organisatorische 
en architectonische kwaliteiten 
van het gemeentehuis. En 
anderzijds het functioneren van de 
participatiesamenleving. Vanuit deze 
relatie dient eerst onderzoek gedaan 
te worden naar de functie die het 
gemeentehuis kan vervullen in de 
samenleving en welke organisatorische 
en architectonische kwaliteiten daar 
een rol in spelen. Vervolgens dient het 
onderzoek zich toe te spitsen op de 
werking van de participatiesamenleving. 
Vanuit de benodigde kwaliteiten van 
de participatiesamenleving en de 
rol, die het gemeentehuis hierbinnen 
vervuld, kan het antwoord op de 
onderzoeksvraag geformuleerd worden. 

1. Inleiding
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Vanuit deze beredenering is de 
hoofdvraag verdeeld in de volgende 
deelvragen:

“Welke functie vervult het gemeentehuis 
in de samenleving?”

“Om welke veranderingen vraagt het 
functioneren van de 
participatiesamenleving?”

“Welke kwaliteiten moet het stadhuis 
bezitten om hieraan te voldoen?”

“Hoe dienen deze kwaliteiten vertaald te 
worden in de architectuur en organisatie 
van het stadhuis?”

1.3 Opbouw
De scriptie is hoofdzakelijk in twee 
delen opgebouwd. Deel 1 beschrijft het 
vooronderzoek naar de antwoorden 

op de deelvragen. In deel 2 worden 
vervolgens de bevindingen uit het 
vooronderzoek gekoppeld aan het 
ontwerp van een nieuw gemeentehuis 
voor de gemeente Doetinchem en Oude 
IJsselstreek.
Deel 1 begint met het onderzoek naar 
de ontwikkeling van het stadhuis in de 
geschiedenis. Hierin wordt aan de hand 
van voorbeelden en literatuuronderzoek 
onderzocht welke rol het stadhuis in de 
samenleving heeft vervuld. 
Vervolgens wordt op basis van 
een literatuuronderzoek naar de 
participatiesamenleving en aan de 
hand van priticipatievoorbeelden 
onderzocht welke elementen benodigd 
zijn voor het functioneren van de 
participatiesamenleving.
Naar aanleiding van de elementen 
die uit het onderzoek naar de 
participatiesamenleving naar voren 

komen wordt, aan de hand van case 
studies, onderzocht op welke wijze 
bestaande stadhuizen hierop 
aansluiten.
Ten slotte wordt deel 1 afgesloten met de 
formulering van de verhouding tussen 
het gemeentehuis en het functioneren 
van de participatiesamenleving. Dit 
gebeurt aan de hand van de voorgaande 
onderzoeken, naar het functioneren 
van de participatiesamenleving, de rol 
van het gemeentehuis en hoe deze aan 
elkaar gerelateerd zijn.
Op basis van het vooronderzoek wordt 
in deel 2 het nieuwe ontwerp voor 
het gemeentehuis voor de gemeente 
Doetinchem en Oude IJsselstrek 
beschreven. De context vormt het 
beginpunt, van waaruit steeds dieper 
wordt ingezoomd op het vervaardigde 
ontwerp.
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Vooronderzoek
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Fig. 1 Palazzo del Broletto Fig. 2 Bargello
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Het ontstaan van de stadhuizen en de 
ontwikkeling ervan is bestudeerd om 
erachter te komen welke rol het stadhuis 
in de geschiedenis vervuld heeft in de 
samenleving. De huisvesting van het 
stadsbestuur is en de functie ervan is in 
de geschiedenis veelvuldig veranderd. 
De vroegste vergaderingen van het 
dorpsbestuur en rechtspraak vonden 
in de open lucht plaats. In Nederland 
vonden de vergaderplaatsen bij 
voorkeur op een centraal gelegen punt 
in de nabijheid van de kerk gehouden 
worden. Het marktplein of het kerkhof 
waren, mede vanwege de neutraliteit 
van het terrein, geschikte locaties. Bij 
slechte weersomstandigheden zouden 
de bijeenkomsten in de kerk, de 
stadspoort of de ‘sale’ van de kasteelheer 
zijn gehouden. Door een toename 
van de bevolking en de veranderende 
rechtsopvattingen als gevolg van 

het doordringen van het Romeinse 
recht ontstond er een behoefte aan 
het vastleggen van de gegevens. Deze 
administratieve bezigheden maakten 
een overdekte werkplaats noodzakelijk. 
De herberg, het woonhuis van de 
schout of woonhuizen van andere 
aanzienlijke burgers kwamen hiervoor 
in aanmerking. In de loop van de 
dertiende eeuw werd de bovenzaal van 
de markthal voor vergaderingen van het 
stadsbestuur gebruikt. Om de openheid 
van de rechtspraak te waarborgen werd 
deze onder een luifel of in een open 
galerij uitgeoefend.
De oorsprong van het raadhuis ligt in 
Italie. Bij het zelfstandig worden van 
veel Italiaanse steden in de twaalfde 
eeuw ontstond er een behoefte aan 
gebouwen om de stadsbesturen en de 
rechtelijke macht onderdak te bieden. 
Palazzo del Broletto te COMO uit 

1215 (Fig. 1) is hier een voorbeeld van. 
Aan de marktzijde bevindt zich een 
open arcade. Op de eerste verdieping 
bevindt zich een grote zaal die door het 
stadsbestuur en voor de rechtspraak 
gebruikt werd. Via een buitentrap is 
deze zaal bereikbaar.
Tussen 1200 en 1300 werd er in Italië 
een nieuw raadhuistype ontwikkeld, 
waarvan het Bargello in Florence  
(Fig. 2) een voorbeeld vormt. Twee 
zalen werden boven elkaar geplaatst, 
waardoor de markt naar een apart 
gebouw werd verplaatst en de arcade 
aan de voorkant verdween.
Onder druk van de plaatselijke 
omstandigheden werd de defensieve 
rol steeds groter. Dit is goed te zien 
bij Palazzo Vecchio in Florence (Fig. 
3). De begane grond bestaat uit een 
vlakke muur met enkele relatief kleine 
lichtopeningen. De zware uitkragende 

2. Geschiedenis stadhuizen
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Fig. 4 Raadhuis ThorninFig. 3 Palazzo Vecchio
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kroonlijst bevat aan de bovenzijde 
kantelen. De opgaande lijn van de toren 
domineert het beeld. De hoge slanke 
torens symboliseerden de stedelijke 
macht.
In Thorn in Polen staat een veertiende-
eeuws raadhuis (Fig. 4) dat te vergelijken 
is met de Italiaanse voorbeelden. 
De markt was hier nog niet in een 
apart gebouw ondergebracht. Door 
de handelsontwikkeling van de 
Hanzesteden was er behoefte aan 
een gebouw van een dergelijke grote 
omvang. Behalve als stadhuis diende 
dit gebouw als markthal en waren er 
verschillende winkeltjes ondergebracht.
Doordat het bestuurlijke aspect en de 
rechtspraak steeds belangrijker werden, 
zijn de gebouwen in de veertiende en 
vijftiende eeuw van karakter veranderd. 
In deze periode zijn in Nederland 
gebouwen gerealiseerd die speciaal voor 

de huisvesting van het stadsbestuur en 
de rechtspraak dienst deden.
Naast de kerk was het raadhuis tot de 
vijftiende eeuw meestal het enige stenen 
bouwwerk in de stad. Tijdens oorlogen 
deed het raadhuis daarom vaak dienst 
als toevluchtsoord voor de bevolking. 
De defensieve functie van het stadhuis 
in die tijd heeft het uiterlijk beïnvloed. 
De raadhuizen werden uitgevoerd met 
torens en kantelen.
In het dagelijks leven van de burgers 
speelde het raadhuis een belangrijke 
rol. Het raadhuis was het punt van 
samenkomst voor de bevolking 
bij feestelijke aangelegenheden die 
de hele bevolking aangingen. Aan 
het eind van de zestiende en begin 
van de zeventiende eeuw nam het 
zelfbewustzijn van de steden toe. Door 
de toename van het zelfbewustzijn werd 
het stadhuis gezien als een prestige-

object. Van praktisch gebouw werd het 
een sierelement van de stad, dat een 
symbolische afspiegeling werd van de 
welvaart van de stad. Dit had gevolgen 
voor het uiterlijk van het stadhuis. De 
stadhuizen namen toe in omvang en het 
weerbare karakter maakte plaats voor 
sierlijke decoraties. Het Hamburger 
Rathaus is een voorbeeld van dit type 
stadhuis (Fig. 5).
Door de invoering van de 
gemeentewetten van Thorbecke in het 
midden van de negentiende eeuw en 
een sterke bevolkingstoename die kort 
daarna optrad, ontstond een groeiende 
behoefte aan gemeentehuizen. De 
bouw van een groot aantal relatief 
kleine stadhuizen had dit tot gevolg. 
Het stadhuis veranderde van leidend 
stedelijk gezagsorgaan in een 
administratie-apparaat. De raadhuizen 
uit deze tijd waren vrij onaanzienlijk. 
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Fig. 6 Stadhuis EindhovenFig. 5 Hamburger Rathaus
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Ook de scheiding van de wetgevende 
en rechterlijke macht na de Franse tijd 
had ook invloed op de omvang van 
het raadhuis. De rechtspraak werd 
ondergebracht in een afzonderlijk 
gebouw. 
Veel stadhuizen gebouwd na de Tweede 
Wereldoorlog werden gekenmerkt door 
een zekere monumentaliteit. Hierdoor 
werd geprobeerd om respect voor het 
gezag te bevorderen. In de jaren zestig 
was de open democratie het ideaal. Grote 
glaswanden en een centrale ligging 
dienden dit te symboliseren.[1] Een 
voorbeeld van een 60er jaren stadhuis 
met een monumentale uitstraling is het 
stadhuis van Eindhoven.
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Uit de ontwikkeling die het stadhuis in 
de geschiedenis heeft doorgemaakt, is 
af te leiden dat de functie en structuur 
van deze typologie sterk afhankelijk is 
van de periode waarin het gebouwd 
wordt. Het stadhuis is de plaats waar 
bestuurlijke beslissingen worden 
genomen, beslissingen op basis van het 
beleid uit de betreffende periode. De 
kwaliteiten die het stadhuis zou moeten 
bezitten zijn volgens deze strekking 
sterk afhankelijk van de weerspiegeling 
van het beleid, gevoerd in de periode 
waarin het ontwikkeld en gebruikt 
wordt.

Ontwikkeling overheidsbeleid
De ontwikkelingen van het politieke 
landschap in Nederland hebben de 
afgelopen decennia een verandering 
doorgemaakt. In de jaren 60 
vormde Nederland een (klassieke) 

verzorgingsstaat. De overheid vertelde 
de bevolking wat er besloten was en 
de burgers dienden daar genoegen 
mee te nemen. Een aanleiding om 
tot hervorming over te gaan was de 
economische recessie. Het idee van 
de maakbare samenleving bleek hier 
niet tegen bestand en  zo ontstond het 
debat om tot een hervorming van de 
overheidssturing over te gaan. 
De overheid denkt nu in termen van 
burgerbetrokkenheid. In de loop der 
jaren is door de verschillende generaties 
een participatieladder opgebouwd. 
De eerste generatie bestond uit 
vertellen wat er besloten is. De tweede 
generatie was de burger betrekken bij 
beleidsontwikkeling. Nu zijn we bij 
de derde generatie aanbeland. Daarin 
wordt om initiatief van de burger 
gevraagd en een overheid die dit 
ondersteund en dit mogelijk maakt.

Participatiesamenleving
De laatste jaren vinden verschuivingen 
plaats in de taakverdeling tussen 
gemeente en rijk. Op verschillende 
onderwerpen hebben de gemeenten 
meer zeggenschap gekregen en volgens 
het rapport ‘Knollen of Citroenen’ 
van de VNG[2] wijst alles erop dat 
de decentralisatie zich de komende 
jaren voortzet. Dat geeft de gemeenten 
nieuwe kansen om zelf beleid te 
maken, passend bij de eigen specifieke 
omstandigheden en zonder al te veel 
invloed van het rijk.
De gedachte is om door deze 
decentralisatie en schaalverkleining, de 
afstand tussen overheid en bevolking 
te verkleinen, waardoor de stap naar 
burgerparticipatie makkelijker gemaakt 
kan worden.  Burgerparticipatie 
kan vele verschillende vormen aan 

3. Participatiesamenleving
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nemen: economische participatie, 
politieke of beleidsparticipatie,                    
maatschappelijke en sociale 
participatie. Op www.taalbank.nl 
wordt de volgende definitie voor 
participatiesamenleving weergegeven: 
de participatiesamenleving is 
een samenleving waarin de 
burger gestimuleerd wordt zelf 
verantwoordelijkheid te nemen en 
geactiveerd wordt een bijdrage te leveren 
aan maatschappelijke processen.
In ‘Van Verzorgingsstaat naar 
Participatiesamenleving’ [3]  wordt, op 
basis van de relatie tussen gemeente en 
bevolking, beschreven wat belangrijke 
taken van de betrokken partijen zijn 
binnen de participatiesamenleving. 
Belangrijke taak van de gemeenten 
is om de verschillende vormen van 
maatschappelijke initiatieven onderling 
en met het gemeentelijk beleid af te 

stemmen. De samenwerking tussen 
gemeente en bevolking is belangrijk, 
het gaat erom samen tot een nieuwe 
rolverdeling te komen, waarbij de 
gemeente het overzicht heeft en zo de 
partijen scherp houdt. Zoals tevens uit 
de voorbeelden te destilleren is, zijn 
regisseren, verbinden, ondersteunen en 
knelpunten wegnemen rollen voor de 
gemeente. 
Burgerparticipatie kan echter niet door 
de gemeenten afgedwongen worden. 
De participatiesamenleving is voor een 
groot deel afhankelijk van de bevolking. 
Voor het functioneren van deze 
samenlevingsvorm is het belangrijk 
dat de burgers zelf initiatieven tonen, 
waarbij de gemeente een stimulerende 
houding dient aan te nemen. Echter, 
zoals tevens uit de statistieken blijkt, 
zijn er situaties waarin de bevolking 
niet bereid is deel te nemen aan de 

participatie. Wanneer dit gevoelige 
onderwerpen zoals de zorg betreft, kan 
dit onmenselijke situaties opleveren. In 
deze gevallen dient de gemeente nog 
steeds zelf haar verantwoordelijkheid 
te nemen. In de situaties waarin wel 
geparticipeerd wordt door de bevolking, 
profiteert de gemeente hiervan door een 
kleiner uitgavenpatroon te realiseren.
In de samenleving worden burgers in 
toenemende mate betrokken bij het 
gemeentelijk beleid. De gemeentes 
anticiperen dan ook steeds vaker op 
burgerinitiatieven. Op de volgende 
pagina’s zijn een aantal voorbeelden 
beschreven, welke betrekking hebben 
op economische participatie, politieke 
of beleidsparticipatie en sociale 
participatie.
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Fig. 7 Vlaardingen Fig. 8 Zutphen

Vlaardingen

Participatie van de inwoners is voor de gemeente 
Vlaardingen een belangrijk onderwerp. De gemeente kent 
onder andere 8 leefbaarheidsplatforms waarin bewoners 
met de gemeente praten over gemeentelijke plannen, maar 
de gemeente praat daarin ook mee over initiatieven van 
burgers. Er zijn ook klankbordgroepen en adviesraden, 
waaraan de gemeente veel heeft bij het maken van beleid. 
Met wijkdeals krijgen mensen in buurten middelen om 
hun ideeën zelf uit te voeren. 

Zutphen

In Zutphen is op donderdag 10 april door de gemeente 
een gespreksavond georganiseerd,  met als onderwerp 
de verschuiving van de taken van de rijksoverheid naar 
de gemeente. 50 Inwoners van Zutphen konden hier hun 
verhaal doen. Deze avond bleek zeer waardevol te zijn om 
inwoners en gemeente met elkaar te verbinden en samen 
te bepalen welke kant op te gaan. Ook bleek dit een goede 
manier om verschillende initiatiefnemers met elkaar in 
contact te brengen. 
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Fig. 9 Apeldoorn Fig.10 Nijmegen

Apeldoorn

In het stadhuis van Apeldoorn wordt jaarlijks een beurs 
georganiseerd voor bedrijven die iets voor de maatschappij 
willen betekenen. Maatschappelijke organisaties kunnen 
deals sluiten met de betreffende bedrijven, vraag en 
aanbod wordt hier aan elkaar gekoppeld. Hierbij kan het 
gaan om menskracht, geven van advies, schenken van 
materialen enzovoorts. 

Nijmegen

NMGN Doet! is een initiatief van de gemeente Nijmegen 
met als doel initiatieven en projecten van Nijmegenaren 
een podium te geven. Initiatiefnemers krijgen hierdoor 
de kans om andere Nijmegenaren te inspireren om zelf 
ook actief te worden. Een voorbeeld van een initiatief is 
het repair café. Hier repareren gepensioneerde mensen, 
kapotte voorwerpen die de burgers daar brengen. De 
gepensioneerden hebben een gezellige middag en de 
spullen van de burgers worden gerepareerd.   
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Statistieken
TNS-NIPO heeft in september 2013 
een statistisch onderzoek gedaan naar 
de doe-democratie [4]. Ze hebben een 
aantal vragen gesteld aan de bevolking. 
Bijvoorbeeld in welke mate de burgers 
bereid zijn bepaalde activiteiten te 
doen (Fig. 11). Vervolgens zijn ze na 
een statistische analyse tot de conclusie 
gekomen dat de mate van bereidbaarheid 
om ‘mee te doen’ afhankelijk zijn 
van twee zaken. Ten eerste speelt de 
hoeveelheid contact tussen mensen die 
elkaar kennen in de buurt waar men 
woont een belangrijke rol. En daarbij is 
de welstandsklasse van de betreffende 
burger een bepalende factor. Tevens 
wordt hierbij verwezen naar de 
bevindingen van Hurenkamp, Tonkens 
en Duyvendak, die in hun onderzoek 
naar de participatiesamenleving 
ook onderscheid maakten in 

gemeenschappen met veel en weinig 
extern contact. Naar aanleiding van 
deze twee zaken is hier een onderscheid 
in gemaakt (Fig. 12 en 13).

Aan de statistieken is te zien dat de 
actieve welgestelden bereid zijn het 
meeste te doen, gevolgd door de armere 
actieven. Aan de hand van diverse 
voorbeelden uit het verleden, die in het 
artikel beschreven worden, blijkt dat 
effecten van middelen die de gemeenten 
wijken aanreikten voor het ontwikkelen 
van de participatiesamenleving sterk per 
wijk verschilt. Er is niet een oplossing 
of strategie die voor alle wijken een 
positief effect hadden. In het artikel 
wordt de conclusie getrokken dat de 
gemeenten wijken verschillend moeten 
behandelen en goed moeten kijken 
naar de aanwezige sociale verbanden en 
organisatiegraad.

In het onderzoek van Atrive [5]naar de 
participatiesamenleving is Nederland 
onderverdeeld in een aantal gebieden. 
Hieruit blijkt dat de meeste actieve 
burgers in landelijke gebieden van 
Nederland wonen en de wil om te 
participeren het grootst is (Fig. 14 en 
15).
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Fig. 11 In welke mate bent u bereid deze activiteit te doen?
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Fig. 12 In welke mate is men in welk segment bereid deze activiteit te doen of doet het al? Fig. 13 In welk segment is men bereid deze activiteit te doen of doet het al?
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Fig. 14 Vergelijking gebieden in Nederland Fig. 15 Relatie stedelijkheid met bewoning actieven/passieven
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Fig. 25 Paleis op de Dam
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Amsterdam 1655

Het Paleis op de Dam is een van de 
geanalyseerde stadhuizen uit het M3 
project. Het Paleis op de Dam deed van 
1655 tot 1808 dienst als stadhuis van 
Amsterdam. Het gebouw verbeeld in 
die tijd de grootheid van Amsterdam 
aan zijn bevolking. Het paleis over 
twee assen symmetrisch. De gevel is in 
classicistische stijl uitgevoerd, waarbij 
het beeldhouwwerk niet de aandacht 
mocht afleiden van het grootse geheel. 
De repetitie van elementen verdeeld 
de gevels in een duidelijk geordend 
ritme (Fig. 27). De burgerzaal (Fig. 26) 
is via een brede trap te bereiken op de 
eerste verdieping en vormt de grote 
centrale ruimte van het stadhuis. Dit is 
de zaal die openbaar toegankelijk was 
voor de bevolking. De zaal is rijkelijk 
versierd met symbolische decoraties. 

Een grote marmeren kaart in de vloer 
toont Amsterdam als het centrale 
punt in het universum. De burgerzaal 
kon door de bevolking gebruikt 
worden als park en diende als een 
ontmoetingsplek voor de bevolking. 
De burgerzaal en aansluitende gangen 
rond 2 patio’s werden omringd door de 
bestuursruimten van het stadhuis (Fig. 
28).  

Uit de literatuurstudie naar de 
participatiesamenleving en de 
participatie voorbeelden uit de 
samenleving, kan geconcludeerd 
worden dat de gemeente een belangrijke 
stimulerende rol dient te vervullen. 
Zoals eerder beschreven zijn het 
regisseren, verbinden, ondersteunen 
en knelpunten wegnemen belangrijke 
taken van de gemeente. Op basis 
van deze conclusie uit het onderzoek 
naar de rol van de gemeente in de 
participatiesamenleving zijn case 
studies gedaan waarbij onderzocht is 
hoe de organisatie en architectuur van 
het stadhuis zich hiertoe verhouden. De 
relatie die het stadhuis aangaat met de 
bevolking vormt hierin een belangrijk 
onderdeel van de analyse.

Fig. 26 Burgerzaal Paleis op de Dam

4. Case studies
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Fig. 27 Ritme Voorgevel
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Fig. 28 Domeinen 1e verdieping

Gemaakt met een Nemetschek-studentenversie

Publiek domein
Bestuursruimten
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Fig. 29 Hamburger Rathaus
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Hamburg 1897

Centraal in het centrum aan de 
Binnenalster is het Hamburger rathaus 
gesitueerd, een opvallende locatie in de 
stad. 

De monumentale gevels van het 
stadhuis is opgebouwd uit een stevig 
basement van grote kalkzandstenen, 
waarbovenop de natuurstenengevel 
afgesloten wordt door het koperen dak. 
De symmetrische uitgevoerde voorgevel 
bestaat uit een 112 meter hoge toren in 
het midden. Twee langgerekte vleugels 
verbinden de toren met de zijgevels van 
het stadhuis. De gevel van het stadhuis 
is rijkelijk versierd met beelden en 
ornamenten, die het ritme in de gevel 
bepalen (Fig. 30). De beelden staan 
symbool voor de verbondenheid met 
Duitsland en gebeurtenissen uit de 

geschiedenis van Hamburg. Aan de 
betekenis van de beelden is de verdeling 
van de uitvoerende en wetgevende 
macht binnen het stadhuis af te lezen. 
Op deze manier is het gebouw met zijn 
plek verbonden en vertelt het de burgers 
iets over het systeem en de context van 
Hamburg.

De intentie van de architect Martin 
Haller was om de burgers bij het 
stadhuis betrekken. Dit is gebeurd 
door de entree hal (de Diele) open 
te stellen voor bezoekers. Hier 
werden muziekevenementen en 
tentoonstellingen georganiseerd. 
Deze zaal toont een aantal symbolen 
die betrekking hebben op het 
functioneren van de beleidsbepalers. 
Meest toonaangevende voorbeeld is de 
verdeling in volksvertegenwoordiging 
en senaat. Twee gekromde trappen 

leiden naar de volksvertegenwoordiging, 
deze staan symbool voor de 
meerstemmigheid van de fracties. Een 
grote rechte trap leidt naar het senaat, 
welke de eenstemmigheid representeert 
waarmee de senaat Hamburg bestuurt 
(Fig. 31).
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Gemaakt met een Nemetschek-studentenversie

Fig. 30 Ritme voorgevel



39

Gemaakt met een Nemetschek-studentenversie

Diele

Uitvoerende machtWetgevende macht
Fig. 31 Diele begane grond
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Fig. 32 Representatieve stadhuis Eindhoven Fig. 33 Stadskantoor Eindhoven
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Eindhoven 1958

Het stadhuis van Eindhoven is in 1958 
gebouwd. De monumentale uitstraling 
van het sculpturale natuurstenen 
gebouw, die bij veel stadhuizen uit de 
jaren 60 te zien is, diende te zorgen voor 
eerbied voor het gezag.  Het stadhuis is 
gesitueerd aan de Keizersgracht, aan de 
rand van het centrum. Voor het stadhuis 
bevindt zich het stadhuisplein. Een 
plein waar bij gelegenheid evenementen 
georganiseerd worden maar waar 
zich daarbuiten weinig activiteiten 
plaatsvinden.

Hoewel in het stadhuis incidenteel 
tentoonstellingen georganiseerd 
worden is het gebouw verder niet 
toegankelijk voor bezoekers. Mede 
door de locatie aan de rand van het 
centrum en de geslotenheid van het 

stadhuis worden de burgers miniem 
bij het gebouw betrokken. Hierdoor 
wordt een afstand tussen bestuur 
en bestuurde gecreëerd. Dit wordt 
versterkt doordat de burgerzaken, 
waar de burgers hun paspoorten en 
rijbewijzen en dergelijken kunnen 
aanvragen, in een afzonderlijk gebouw 
zijn ondergebracht. Dit onderdeel 
van de gemeente bevindt zich in een 
kantoorpand aan de overkant van de 
Keizersgracht. 

De gevel van het stadhuis, waar onder 
andere de burgemeesterskamer, 
de raadzaal en B en W kamer zijn 
geplaatst, is hoofdzakelijk uitgevoerd 
in natuursteen. Terwijl het pand 
waar de burgerzaken zich in bevindt 
gekenmerkt wordt door een ‘gewone’ 
kantooruitstraling. De buitenmuur 
is opgetrokken uit een kale gelige 

baksteen. Ter hoogte van de begane 
grond is voor de baksteen letterlijk een 
dun laagje natuursteen geplakt, om zo 
toch een relatie met het representatieve 
deel te vormen. Mede door het verschil 
in uitstraling van het toegankelijke en 
niet toegankelijke gedeelte, vergroot 
dit de afstand tot het volk. Deze 
afstandelijke relatie zorgt ervoor dat 
het volk de indruk krijgt dat ze weinig 
hebben in te brengen en weerspiegelt 
de overheidscultuur van het top-down 
bestuur uit de jaren 60 van de eenzijdige 
communicatie in de maakbare 
samenleving.

Fig. 33 Stadskantoor Eindhoven
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Den Haag 1995

Het stadhuis van Den Haag bestaat uit 
twee L-vormige in elkaar gevouwen 
kantoorvleugels.  De ruimte tussen 
de volumes is opgevuld met een ruim 
opgezet atrium (Fig. 34), waar de 
publieke functies van het stadhuis 
aan gesitueerd zijn. Het atrium is 
door Richard Meier ontworpen als 
‘de huiskamer’ voor de bevolking van 
Den Haag. Het biedt ruimte voor het 
organiseren van evenementen voor de 
bevolking. De bevolking wordt tevens de 
mogelijkheid geboden om deze ruimte 
te reserveren en hier zelf evenementen 
en activiteiten te organiseren. 

Fig. 34 Atrium stadhuis Den Haag
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Zaandam 2011

Het nieuwe stadhuis van Zaandam, 
ontworpen door Soeters Van Eldonk 
architecten, is in 2011 opgeleverd. 
Het complex bestaat uit een 
aaneenschakeling van uitvergrootte 
typisch Zaanse gevels (Fig. 35). Het 
gebouw is gesitueerd boven het 
busstation, tussen het spoor en de 
provinciale weg en vormt de verbinding 
naar de brug die naar het centrum 

van Zaanstad leidt. In het korte 
voorste gedeelte zijn de publieksbalies, 
raadzaal, kantoorruimte voor externe 
partijen en een restauratieve functie 
gevestigd. Tussen het voorste publieke 
gedeelte en het achterste gedeelte is 
een harde scheiding aangebracht (Fig. 
36). In de huisjes van het achtergelegen 
deel zijn de kantoorruimten van de 
back office onder gebracht, die niet 
toegankelijk is voor de bevolking. Deze 
kantoorruimten zijn doormiddel van 

een ‘straat’ met elkaar verbonden. Deze 
langgerekte ruimte bestaat uit semi-
besloten Lounge en overlegplekken, om 
gasten te ontvangen. 

Fig. 35 Gemeentehuis Zaandam Fig. 36 Plattegrond gemeentehuis Zaandam
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Fig. 37 Atrium stadhuis Nieuwegein
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Nieuwegein 2012

Het stadhuis van Nieuwegein is in 2012 
in opgeleverd en vormt een onderdeel 
van het centrum van de stad. Het concept 
transparantie staat centraal bij het 
ontwerp van het stadhuis. Dit concept 
relateert aan het thema democratie en 
verbeeld een directe communicatie 
tussen overheid en burgers. 
Naast de functie van stadhuis zijn 
een openbare bibliotheek, winkels en 
een openbaar toegankelijk dakterras 
onderdeel van het gebouw. Door de 

verwevenheid van deze openbare 
functies in het stadhuis, gaat het 
stadhuis een betrokken relatie aan 
met zijn omgeving. Daarnaast wordt 
het gebouw gekenmerkt door zijn 
openheid. Een waaiervormige vide 
werkt als verbindend element tussen 
de eerste vijf verdiepingen (Fig. 37).  
De backoffice met de kantoorruimten 
voor de ambtenaren zijn hiervan 
afgezonderd en bevinden zich op de 
zesde en zevende verdieping van het 
gebouw (Fig. 38).
Door de winkels in de plint, is het 

gebouw onderdeel van het omringende 
winkelcentrum. De burgers worden 
verwelkomd het stadhuis door de 
openbare voorzieningen die in het 
complex gesitueerd zijn. Door deze 
wijze van betrokkenheid gaat het 
stadhuis een open relatie aan met de 
bevolking. 
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De rol van de gemeente om de 
participatiesamenleving te stimuleren 
is samengevat als regisseren, verbinden, 
ondersteunen en knelpunten 
wegnemen. Uit deze beschrijving 
en de voorbeelden van participatie 
in de samenleving, blijkt dat het 
gemeentehuis hierin een belangrijke 
bijdrage kan leveren. 
Voor het functioneren van de 
participatiesamenleving vormt 
saamhorigheid een belangrijk 
element. De bevolking moet meer 
verantwoordelijkheid nemen voor 
zijn eigen leefomgeving. Het wij-
gevoel speelt een belangrijke rol. Zoals 
verderop beschreven wordt is dit in 
de Achterhoek op dorps-schaal sterk 
aanwezig. Dus om het beleid, in te laten 
spelen op de saamhorigheid binnen 
de samenleving, dient dat ook op de 
schaal te gebeuren waar het wij-gevoel 

het sterkst is. Een korte afstand tussen 
het bestuur en de bevolking is dus 
noodzakelijk en kan als uitgangspunt 
meegenomen worden voor de opzet van 
het gemeentehuis.
Voor de samenwerking tussen het 
bestuur en de bevolking is vertrouwen 
en respect nodig. Vertrouwen en 
respect voor het bestuur en het stadhuis 
vanuit de bevolking. Tijdens het 
symposium ‘Authority’ is het onderwerp 
aangesneden hoe de bevolking respect 
kan krijgen voor een gebouw. De kern 
van de mogelijkheden die hieruit naar 
voren kwamen was om de bevolking 
invloed te laten hebben op het gebruik 
van het gebouw.

Om meer respect te krijgen van de 
burgers kan het gemeentehuis naast een 
dienende functie, ook een faciliterende 
functie vervullen voor de bevolking. 

Hierdoor kan de bevolking zelf gebruik 
maken en een invulling geven aan 
(een deel) van het bestuursgebouw. De 
activiteiten die zich in het gemeentehuis 
afspelen hebben ook een bevorderende 
werking voor het functioneren van 
de participatiesamenleving. Met de 
faciliterende functie van het stadhuis 
kan het onder andere de kerntaken 
ondersteunen en verbinden vervullen.  
In de participatievoorbeelden wordt 
het stadhuis ingezet als beursvloer 
en worden meepraatavonden 
georganiseerd. Het stadhuis, van de 
participatiesamenleving, dient daarom 
geschikt te zijn voor diverse activiteiten 
en evenementen, georganiseerd voor 
en/of door de bevolking.

Uit de case studies blijkt dat veel 
stadhuizen voorzien zijn van grote 
publieke ruimten, die in grote 

5. Het gemeentehuis in de participatiesamenleving
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mate de opbouw van het gebouw 
bepalen. Deze kunnen geschikt zijn 
voor het organiseren van dergelijke 
evenementen. Bij het Paleis op de Dam 
had de burgerzaal een belangrijke 
functie voor het volk. Deze zaal stond 
centraal in het gebouw en bepaalde 
in belangrijke mate de structuur van 
het stadhuis. In Hamburg vertoklt de 
zogenaamde Diele een vergelijkbare 
functie. Het is een grote hal waar 
evenementen voor de bevolking 
worden georganiseerd. Tevens is de 
hal het beginpunt van de routing 
door het stadhuis. Twee L-vormige 
kantoorvleugels omsluiten een ruim 
opgezet atrium in het stadhuis van 
Den Haag. Dit atrium is in het ontwerp 
bedoeld als de ‘huiskamer’ voor de 
bevolking van de stad. Het stadhuis 
van Nieuwegein duidelijk verdeeld in 
een publiek en een privé domein. Het 

publieke domein kenmerkt zich door 
het atrium met een open karakter. 
Terwijl het privé domein hiervan is 
afgeschermd.

Deze harde scheiding tussen publiek 
en privé is tevens terug te zien in 
het gemeentehuis van Zaandam 
en Eindhoven. Het stadhuis van 
Eindhoven scheidt het representatieve 
zelfs van de burgerzaken door deze in 
een apart gebouw onder te brengen. 
Deze harde scheiding weerspiegeld 
niet de intentie van de ontmoeting en 
samenwerking, die belangrijk is voor de 
participatiesamenleving.

De stadhuizen van Hamburg en 
Amsterdam zijn rijkelijk versierd 
met beelden en ornamenten, die een 
symbolische betekenis bezitten. De 
modernere stadhuizen zijn minder 

uitbundig qua decoratie en symboliek. 
Bij de moderne stadhuizen staat vaak 
een thema centraal. Zoals transparantie 
bij het stadhuis van Nieuwegein, 
monumentaliteit bij Eindhoven en de 
Zaanse huizen bij Zaanstad. Dit sluit 
meer aan bij het uiteindelijke doel van 
een meer teruggetrokken rol van de 
overheid. 



48



49

Ontwerp
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Fig. 16 Gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek
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Identiteit gemeente
De participatiesamenleving is in 
het leven geroepen vanwege de 
noodzakelijke bezuinigingen die door 
de overheid doorgevoerd moeten 
worden. In deze samenlevingsvorm 
worden de burgers geacht taken over 
te nemen die in het verleden door de 
overheid gefinancierd werden. Van 
de bevolking wordt gevraagd meer 
verantwoordelijkheid te nemen voor 
zijn eigen leefomgeving. Een groot 
saamhorigheidsgevoel speelt hierin een 
belangrijke rol.
De regio in Nederland die hiervoor 
bij uitstek geschikt voor is, is de 
Achterhoek. In de Achterhoek heerst 
een groot saamhorigheidsgevoel onder 
de bevolking. Hier is in de geschiedenis 
zelfs een Achterhoekse term voor 
ontstaan: het noaberschap, oftewel 
nabuurschap. In het verslag ‘Van 

Spölleman tot Normaal’ [6] is onderzoek 
gedaan naar de Achterhoekse identiteit. 

“Op de vraag naar de waardering van 
de Achterhoek, gaven velen als antwoord 
de mooie omgeving, de rust en de 
afwezigheid van grote infrastructuur. 
Maar na doorpraten kwam vrijwel 
iedereen toch uit bij de prettige en veilige 
gedachte van de buurt, het dorp waar 
mensen elkaar kennen en waar niemand 
hoeft te vereenzamen. Kleinschaligheid 
oftewel de menselijke maat. Dat betekent 
concreet: het weten dat je bij elkaar 
hoort, het besef dat als het er op aan komt 
niemand in de steek wordt gelaten en het 
besef dat mensen veel kunnen bereiken 
als ze samen de schouders eronder 
zetten. De achterliggende waarden, 
saamhorigheid en zelfredzaamheid, 
worden zowel door oude als jonge 
Achterhoekers zeer gewaardeerd.

Bij het gevoel van saamhorigheid hoort 
ook de vanzelfsprekendheid van de groet. 
Mensen geven elkaar aandacht en helpen 
elkaar, waarbij men denkt in generaties. 
Binnen een dorp is niemand anoniem. 
Hoewel men veel op elkaar let, wordt de 
sociale controle voornamelijk als positief 
beschouwd. ‘Je wordt gekend.’ Bewoners 
zijn betrokken bij hun dorpsgenoten 
, wat weer stimulerend werkt voor 
daadwerkelijke zorg. Je voelt je nooit 
eenzaam in de Achterhoek.” (Fig. 17) 
(Van Spölleman tot Normaal)

In bovenstaande citaten uit 
het verslag worden belangrijke 
eigenschappen beschreven, die 
nodig zijn voor het functioneren 
van de participatiesamenleving en 
waar de Achterhoekse bevolking 

6. Context
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veel waarde aan hechten.  
Geografie
De Achterhoek is een streek in het 
oosten van Nederland en beslaat het 
gebied tussen de IJssel en Oude IJssel. 
De Achterhoek wordt gekenmerkt 
door een coulisselandschap met 
veel afwisseling van landbouw- en 
natuurgebieden. Daarnaast zijn in 
de Achterhoek ook  verscheidene 
kastelen te vinden. 
Oorspronkelijk leefden de bewoners 
van de Achterhoek vooral van de 
landbouw. Dankzij ijzeroer in de 
grond aan de beide zijden langs 
de Oude IJssel kende het gebied 
begin 18e eeuw een bloei in de 
ijzerindustrie[7]. Tegenwoordig 
is in de Achterhoek een grotere 
variatie aan werkgelegenheid. De 
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Gaanderen en Varsseveld en 
verbindt het gebied met Arnhem. 
Ook de A18 komt vanaf Arnhem 
de Achterhoek binnen en stopt vlak 
na Doetinchem, waar het overgaat 
in een regionale weg. De Oude 
IJssel is een belangrijke rivier in de 
geschiedenis van de Achterhoek. 
De rivier wordt tegenwoordig nog 
steeds gebruikt voor vrachtvervoer 
en stroomt binnen de gemeente 
langs de plaatsen Ulft, Terborg en 
Doetinchem (Fig. 19).

landbouwsector maakt daar nog een 
belangrijk deel van uit. Vanwege de 
rustige natuurlijke omgeving is het 
toerisme in belang toegenomen.
Al geruime tijd staat de fusie 
van de Achterhoekse gemeenten 
Doetinchem en de Oude IJsselstreek 
op de politieke agenda. Deze plannen 
moeten de samenwerking tussen de 
gemeenten bevorderen en op die 
manier taken te kunnen clusteren.
De gemeente Doetinchem is 
vernoemd naar de hoofdplaats 
die de grootste kern binnen de 
gemeente vormt. Naast Doetinchem 
en de dorpen Gaanderen, Wehl, 
Nieuw Wehl en Wijnbergen bezit de 
gemeente een vijftal buurtschappen. 
De gemeente beslaat een gebied van 
79km2, telt 56.414 inwoners (Bron: 

CBS). 
De Oude IJssel verbindt de grote 
kernen binnen de landelijke 
gemeente Oude IJsselstreek met 
elkaar. De gemeente wordt gevormd 
door de stad Terborg, twaalf dorpen 
en veertien buurtschappen. De 
gemeente telt 39.779 inwoners en 
heeft een opper vlakte van 138km2 
(Fig. 18).

Infrastructuur
De kleinschaligheid van de regio en 
de centrumfunctie van Doetinchem 
is duidelijk terug te zien in de opzet 
van de infrastructuur. De dorpen 
en steden in het gebied zijn door 
regionale N-wegen met elkaar 
verbonden. Een spoorlijn loopt 
door de plaatsen Wehl, Doetinchem, 
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Fig. 18 Functiekaart gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek
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Fig. 19 Mobiliteit gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek
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Doetinchem
De stad Doetinchem is de grootste 
plaats van beide gemeenten en heeft een 
regionale centrumfunctie. Dagelijks 
komen duizenden mensen uit de hele 
regio naar Doetinchem om te werken, 
te studeren of te ontspannen. Een 
belangrijke rol hierin spelen de centrale 
ligging en de aanwezigheid van een 
concentratie van onderwijsinstellingen, 
zorg en cultuur, een aantal grote 
bedrijven en het winkelcentrum.

De geschiedenis van de naam 
Doetinchem begint in 838. Dan komt 
de naam ‘Villa Deutinghem’ als eerst 
voor in een historisch document. 
Omstreeks 1100 kreeg Doetinchem 
toestemming voor de bouw van 
een stadsmuur, waarna het in 1236 
stadsrechten verwierf. De eivorm van de 
stadsmuur is tegenwoordig nog steeds 

herkenbaar in de stedenbouwkundige 
morfologie. In de stadsmuur zaten 
oorspronkelijk vier openingen waar na 
verloop van tijd poorten zijn gebouwd: 
de Hamburgerpoort, de Gruitpoort, 
de Waterpoort en de Heezerpoort. 
De stadsmuur is in 1672 grotendeels 
afgebroken en ook de poorten zijn in 
de negentiende eeuw gesloopt. In de 
tweede wereldoorlog zijn veel gebouwen 
getroffen door de bombardementen. 
Doordat slechts een deel hiervan weer 
is opgebouwd, is daar in de binnenstad 
weinig van terug te zien. Vroeger 
vormde de Oude IJssel de belangrijkste 
verbindingsweg met de regio. Na 
verloop van tijd werden spoorlijnen 
aangelegd waarbij Doetinchem 
het knooppunt vormde voor het 
streekvervoer. Deze verbindingen 
hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de groei van Doetinchem. 

Ook de markt heeft bijgedragen aan de 
groei van de stad. Mensen kwamen uit 
de hele regio naar de markt om inkopen 
te doen. Tegenwoordig is tweemaal per 
week een markt rondom het stadhuis.
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Fig. 20 Stadspoorten Doetinchem
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Fig. 21 Wijkindeling stad Doetinchem

Gemaakt met een Nemetschek-studentenversie

Woonwijk
Centrum
Industrieterrein
Recreatie

Legenda



59
N317

Oude IJssel

Station

A18

Spoor

Fig. 22 Mobiliteit stad Doetinchem

Gemaakt met een Nemetschek-studentenversie

Regionale wegen
Spoor
Primaire wegen stad
Secundaire wegen stad

Legenda



60
Fig. 23 Functiekaart centrum Doetinchem
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Verdeling bestuursgebouwen
Het concept voor de huisvesting van het 
gemeentebestuur van de fusie gemeente 
Doetinchem-Oude IJsselstreek wordt 
gevormd door een combinatie van 
meerdere gebouwen, verspreid over de 
hele gemeente. Een van de voordelen 
van het fuseren van gemeenten is dat 
ze zich daardoor overzicht verschaffen 
over een groter gebied en daarvoor 
zaken met elkaar kunnen clusteren. 
Echter voor het realiseren van de 
participatiesamenleving heeft de 
gemeente een belangrijke taak in het 
stimuleren ervan. Onder andere om 
knelpunten weg te nemen, te kunnen 
ondersteunen en initiatieven en het 
gemeentelijk beleid op elkaar af te 
kunnen stemmen is het belangrijk dat 
de afstand tussen de bevolking en het 
gemeente bestuur zo klein mogelijk is.

De gemeente Oude IJsselstreek is 
al begonnen met de plannen om 
op een dergelijke schaal aan het 
werk te gaan. Op de agenda van de 
gemeente Oude IJsselstreek staat 
het plan voor het invoeren van 
gebiedsmakelaars. De gemeente Oude 
IJsselstreek wil vraaggestuurd gaan 
werken. Gebiedsmakelaars krijgen 
de verantwoordelijkheid om waar te 
nemen waar behoefte aan is, zodat de 
gemeente hier gericht op kan inspelen. 

Vanuit het hoofdstadhuis wordt 
het beleid voor de hele gemeente 
uitgezet en vormt het, het centrum 
van de gemeentelijke organisatie. De 
zogenoemde ‘gebiedsmakelaars’ werken 
vanuit kleine satellietgebouwen die over 
de hele gemeente verspreid zijn. Zo wordt 
een goede en betrokken samenwerking 
tussen het bestuur en bevolking 

gerealiseerd. De gebiedsmakelaar kan 
vanuit de wijk waarnemen wat er speelt 
en waar behoefte aan is. Vervolgens 
kan dit gecommuniceerd worden 
aan het bestuur in het hoofdstadhuis, 
waarna gericht op de specifieke 
behoeftes aangestuurd kan worden en 
weer teruggekoppeld wordt naar het 
betreffende gebied. 

In verslag ‘Van Spölleman tot Normaal’ 
zegt oud-burgemeester van Winterswijk 
en oud-gedeputeerde van de provincie 
Gelderland Christine Stigter hier het 
volgende over:

“Dit vereist een gemeente die verandert 
van een aanbodgestuurde naar een 
vraaggerichte organisatie. Het vereist 
óók een bewoner die niet langer meent 
dat de gemeente het wel regelt, maar 
met medebewoners zelf het initiatief 

7. Concept
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Fig. 40 Concept functioneren bestuursgebouwen
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neemt. Het gevolg hiervan zou een 
beleidsdifferentiatie kunnen zijn tussen 
kernen binnen één gemeente. Dit beleid 
biedt kernen uiteindelijk veel meer 
kansen om beter aan te sluiten bij hun 
eigen behoeften, waarmee ze hun eigen 
identiteit versterken.”[6]

Vertrouwen tussen de gemeente (de 
professionals op allerlei gebied) en de 
bewoner (betrokken vrijwilligers) is de 
sleutel. Als het lukt die vertrouwensband 
zodanig te smeden dat de gemeente 
steeds meer kan optreden als een 
dienstverlenende organisatie voor 
een actieve bewoner, een naober, dan 
heeft de Achterhoek een duurzaam 
instrument in handen waarmee de 
saamhorigheid en zelfredzaamheid 
optimaal worden beloond en 
veiliggesteld voor de toekomst.

Wanneer de burgers participeren met 
een initiatief, is de afstand naar het 
bestuur kort en kan direct overlegd 
worden over de beste invulling. Door 
de korte afstand en persoonlijke 
benadering van het bestuur weet de 
bevolking het bestuur te vinden en 
weet de gemeente wat er speelt bij de 
bevolking. De Achterhoekse bevolking 
heeft een hoge waardering voor de 
kleinschalige persoonlijke benadering 
voor kleine en grote zaken. Om 
samen met de bevolking te praten en 
plannen te maken voor de toekomst 
is de kleinschaligheid van een dorp 
belangrijk. Op die schaal heerst het wij-
gevoel, dat belangrijk is om gezamenlijk 
aan de toekomst te kunnen werken.



65

8.1 Herkenbaarheid bestuursgebouw
Door hoofdstadhuis en de kleine 
satellietgebouwen, verspreid over de 
hele gemeente is het gemeentebestuur 
goed zichtbaar voor de bevolking, 
wat bevorderend werkt voor de 
herkenbaarheid. Om het bestuur 
duidelijk herkenbaar te maken, zijn het 
hoofdstadhuis en de satellietgebouwen 
herkenbaar aan dezelfde architectuur. 
Deze architectuur heeft een krachtige 

en stabiele uitstraling die aansluit 
op de rust en terughoudendheid 
van de Achterhoek (Fig. 41). De 
krachtige architectuur refereert naar 
een stabiel en slagvaardig bestuur. 
Maar ook naar de kracht die aansluit 
op de sterke saamhorigheid van de 
Achterhoekse samenleving, die van 
belang is bij het functioneren van de 
paritipatiesamenleving. Het herkenbare 
beeld wordt gevormd door een monoliet 

uitgevoerd, taps naar boven toelopend, 
volume met uitkragend balkon boven 
de entree. Door de monolithische 
achterover hellende gevelarchitectuur 
wordt een rustig en terughoudend 
geheel gecreëerd. De grote opening 
en het balkon maken duidelijk waar 
de ingang is en maakt het gebouw 
toegankelijk voor de bevolking.

Gemaakt met een Nemetschek-studentenversie

Krachtig, stabiel volume, dat aansluit op de rust en terughoudendheid van de Achterhoek:
     - Kracht van het bestuur
     - Kracht van de saamhorigheid in de Achterhoek
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Fig. 41 Herkenbaar volume
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8. Typologie
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Inspiratie volume

De Egyptische piramides hebben als 
inspiratiebron gediend voor deze 
vorm. De krachtige stabiele uitstraling 
van deze vorm sluit aan op de 
uitgangspunten van het ontwerp voor 
de bestuursgebouwen van de gemeente 
Doetinchem en Oude IJsselstreek. 

Oude Egypte

De hoofdfunctie van de Egyptische 
piramides in het begin van de 1e 
dynastie was de graftombe van farao’s. 
Maar in het oude Egypte was een 
graftombe meer dan alleen het graf van 
een koning. Een van de traditionele 
kenmerken van de Egyptische staat was 
dat de koning een incarnatie was van 
de god Horus. Wanneer een koning, 
dus de incarnatie van Horus stierf, ging 

de god over naar de volgende vorst. 
De overleden koning werd bijgezet in 
de piramide en geïdentificeerd met 
Osiris, de goddelijke vader van Horus. 
Het piramidecomplex deed dus ook 
dienst als tempel voor de Horus-Osiris-
godheid, die in de piramide een eenheid 
vormde met de zonnegod [8].
De piramide was tevens een 
economische motor en vooral tijdens 
het Oude Rijk belangrijk voor de 
ontwikkeling van Egypte als een van 
de eerste echte staten. Tijdens de 
bouw van de piramides in Egypte 
werden heel nieuwe steden ontwikkeld 
en boerderijen gesticht. Het vee en 
landbouwproducten werden naar de 
piramidecomplexen verscheept voor de 
arbeiders, priesters en tempeldienaren.
De piramide in het oude Egypte 
was naast graftombe, tempel en 
ritueel centrum een belangrijk 

werkgelegenheidsproject voor diverse 
beroepen. Hele samenlevingen zijn 
erdoor ontwikkeld. Daarin had de 
piramide een belangrijke symbolische 
betekenis als eenheid van hemel en 
aarde.

Ontwikkeling piramides in Europa

De eerste piramides in Europa zijn in het 
oude Rome ontwikkeld. Onder leiding 
van August werd de meest bekende en 
nog bestaande piramide uit die periode 
omstreeks 12 v.C. gebouwd voor 
Gaius Cestius (Fig. 42). De piramide 
is 36,5m hoog en bestaat uit baksteen 
dat bekleed is met beton en marmeren 
platen. Het bouwwerk heeft steilere 
wanden dan de piramides uit het Oude 
Rijk en vertonen meer overeenkomstige 
kenmerken met de latere Egyptische en 
Nubische piramides.
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Omstreeks de zeventiende en begin 
achttiende eeuw vormde reisverhalen 
een bron voor ontwerpers. Op 
begraafplaatsen en in tuinen verrezen 
kleine Cestiusachtige piramides. 
Later in de achttiende eeuw werden 
grotere piramides ontworpen, op een 
schaal vergelijkbaar met de Egyptische 
piramides. Veel van deze ontwerpen 
zijn echter nooit uitgevoerd. In Europa 

en Scandinavië zijn in deze periode 
piramideachtige volumes gebouwd met 
de functie als graftempel, zuivelbedrijf, 
wapengieterij, crematoria en mausolea.
In de negentiende eeuw werd de 
Egyptische stijl veel toegepast bij huizen, 
tuinen, parken, Sfinxen, architraven, 
salons, pylonen, bruggen en timpanen. 
In Duitsland werden gedenkpiramides 
gebouwd voor overleden vorsten. Op 

begraafplaatsen vormden de piramides 
veel voorkomende graftekens.
In 1922 werd het graf van Tutanchamon 
ontdekt. Dit zorgde voor een 
heropleving van de Egyptische stijl. 

Fig. 42 Gaius Cestius piramide
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Moderne piramides

De afgelopen decennia is een 
functieverandering te herkennen in 
het ontwerp van de piramidevolumes. 
De oorspronkelijke piramides waren 
massieve, solide bouwwerken en 
machtige symbolen die de samenleving 
en de kosmos scherp in beeld brachten. 
De moderne piramides werden vooral 
ontworpen als lichte skeletachtige 
gebouwen, even puur van vorm, maar 
zonder de metaforische waarde. De 
oude piramides kennen de meest 
ontoegankelijke ruimtes, terwijl de 
moderne piramides zijn ontworpen 
vanuit de fysieke ruimtelijke beleving, 
zonder enige bedoeling spiritueel te 
zijn [9]. Enkele voorbeelden van deze 
moderne piramides zijn:

Grand Rapids Pyramid

Het hoofdkantoor van Steelcase Inc. 
is gebouwd in de vorm van een breed 
uitgestrekte piramide. Het gebouw in 
de buurt van Grand Rapids huisvest een 
Development Center en kantoorruimte. 
De zeven verdiepingen hoge gevel is 
afgewerkt met brede gladde stalen 
platen. 

Galveston Pyramid

Voor het onderbrengen van een 
regenwoud in Galveston, Texas, is 
gekozen voor een piramide volume 
vanwege een optimale lichtinval. De 
piramide is 38 meter hoog en bestaat 
uit een stalen frame met 1700 glazen 
panelen.

Fig. 43 Grand Rapids Pyramid Fig. 44 Galveston Pyramid
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San Francisco Pyramid

Het hoofdkantoor van de Transamerica 
Corporatien in San Fransico is 
ondergebracht in een zeer steil 
uitgevoerde piramide. Het ontwerp van 
William L. voor de piramide is bijna 
twee keer zo hoog als de Grote Piramide 
van Cheops, maar de basis van het 
gebouw is kleiner. De advertentieslogan 

van het bedrijf luidt: ‘de kracht van de 
piramide werkt voor u’.

Long Beach Pyramid

In opdracht van California State 
University is in Long Beach een 
piramideachtig gebouw uitgevoerd, 
die is opgebouwd uit vele kleinere 
piamidevormige blokken. De piramide 
huisvest een sportzaal met 6800 
verplaatsbare stoelen, een fitness center 
en verzgaderzalen.

Fig. 45 Long Beach Pyramid Fig. 46 San Francisco Pyramid
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Metzo College en Schouwburg 
Amphion

Het Metzo college en de schouwburg 
Amphion zijn twee spraakmakende 
overheidsgebouwen in Doetinchem, 
respectievelijk opgeleverd in 2006 
en 2010. De gebouwen hebben een 
overeenkomstige achterover hellende 
geveltypologie.

Het Metzo is ontworpen door Erick 
van Egeraat associated architects. 
Het gevelbeeld van het middelbare 
schoolgebouw wordt gedomineerd door 
de vliesgevelstijlen en afwisseling van 
aluminium, betonnen, houten panelen 
en glas. Een strook van aluminium 
panelen loopt diagonaal over de gevel. 
Om zorg te dragen voor voldoende 
daglichttoetreding in het gebouw is een 
verlaagde daktuin in het middenvan het 

gebouw gesitueerd.
Architectenbureau Mecanoo heeft 
het ontwerp voor de schouwburg het 
Amphion vervaardigd. De buitengevel 
van het gebouw is opgetrokken in 
baksteen. De sculpturale entree is aan 
de zijkant van het volume uitgesneden. 
Vierkante ramen, die variëren in 
grootte, zijn willekeurig over het 
gevelbeeld uitgestrooid. De detaillering 
van de ramen op de buitenzijde van 
de gevel, leveren het beeld op dat ze 
hiervan los komen.
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Fig. 47 Doorsnede Metzo College Fig. 48 Metzo College

Fig. 49 Amphion theater
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8.2 Geveltypelogie
Het uitgangspunt voor de keuze van 
het taps toelopende volume was om de 
kracht en stabiliteit uit te stralen van het 
bestuur en de saamhorigheid binnen de 
samenleving, op een manier die aansluit 
op de kenmerken van de Achterhoek. 
Om deze vorm te versterken is de 
gevel ontworpen met een variatie aan 
verspringende raamopeningen. 
De gevel van het stadhuis is opgebouwd 
uit lagen van natuursteen met 
hoogtes van 300, 600 en 900mm. 
De raamopeningen zijn ontstaan 
door in de lagen van 600 en 900mm 
stenen weg te laten en vervolgens de 
overgebleven stenen in het gevelbeeld te 
verschuiven. De lagen van 300mm zijn 
ter plaatse van de vloeren en tussen de 
vormen in de gehele gevel een gesloten 
doorgaande lijn. Door de grote variatie 
van raamopeningen en willekeurige 

afwisseling van open-gesloten 
wordt de aandacht gevestigd op de 
piramidevorm. Als referentiebeeld voor 
de gevel is het ontwerp van Knowspace 
voor Chegs campus canteen.
In de gevel van het hoofdgebouw zijn 
naast de openingen tussen de stenen een 
aantal grotere openingen ontworpen. 
Deze zorgen voor meer openheid en 
transparantie naar buiten. De ramen in 
de grotere openingen liggen verder terug 
in de gevel en zijn, in tegenstelling tot de 
schuine ramen in de kleine openingen, 
verticaal gepositioneerd. Hierdoor 
worden de grote openingen gezien 
als gaten in het monolithische geheel. 
De balkons ter plaatse van de entrees 
komen als uitkragende uitsteeksels uit 
het monolithische geheel naar voren. 
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Fig. 50 Aansnede gevelprincipe
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8.3 Verhouding architectuur 
overheid-samenleving
Het uiteindelijke doel van de 
participatiesamenleving is een meer 
teruggetrokken overheid. De gemeentes 
meer taken uitvoeren met minder 
financiële middelen. Vanwege de, in de 
ogen van de overheid, noodzakelijke 
bezuinigingen worden de burgers 
geacht meer verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun omgeving. Belangrijke 
taken van de gemeente hierbij zijn het 
ondersteunen van de bevolking en het 
beleid en de initiatieven onderling op 
elkaar af te stemmen. De architectuur 
van de gevels van de bestuursgebouwen 
sluit aan op deze meer teruggetrokken 
houding enerzijds en de betrokkenheid 
van de burger anderzijds. 

In de gevelarchitectuur wordt door 
de willekeurige raamverdeling 

van relatief kleine openingen, de 
krachtige en stabiele terughoudende 
vorm benadrukt. Deze architectuur 
representeert de teruggetrokken 
houding van de overheid. 

De grote gevelopeningen met 
uitkragende balkons vormen de 
entreepartijen, waardoor de bevolking 
in het gebouw wordt verwelkomd. De 
rol van de bevolking komt binnenin 
de bestuursgebouwen tot uitdrukking. 
De open structuur in het hoofdgebouw 
en de kleinere satellietgebouwen 
benadrukken de ontmoetingen en 
overlegsituaties tussen de overheid en 
de bevolking. 
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Fig. 51 Impressie concept satellietgebouw
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De satellietgebouwen zijn verspreid 
over de gemeente gesitueerd. Het doel 
van deze gebouwen is om de afstand tot 
de bevolking te verkleinen. Dit zorgt 
voor een betere cohesie tussen het 
bestuur en de bevolking. 
De gebouwen hebben dezelfde 
herkenbare typologie als het 
hoofdgebouw. De verschillende 
satellietgebouwen variëren qua grootte 
van elkaar, afhankelijk van de grootte 
van en bewoners binnen het gebied/
kern die ze dienen. 
De conceptversie is opgebouwd uit 
twee verdiepingen. De gevel van het 
gebouw is net als het hoofdgebouw van 
natuursteen. Door de raamverdeling 
ontstaat één monoliet geheel en wordt 
de tempelvorm versterkt. De ingang 
van het gebouw is gesitueerd onder 
het balkon aan de voorzijde van het 
gebouw. Door de vele ramen in de gevel, 

de daklichten en de open structuur 
ontstaat een lichte open ruimte, waar de 
bevolking verwelkomd wordt. 
Centraal gepositioneerd op de begane 
grond staat een koffietafel, waaraan 
de bevolking ontvangen wordt. Aan 
beide zijkanten van de plattegrond zijn 
de werkplekken van de ambtenaren 
gesitueerd. De werkplekken zijn 
servicegericht, de burgers kunnen 
hier aanschuiven en gelijk geholpen 
worden. Grotere satellietstadhuizen 
kunnen tevens onderdak bieden aan 
maatschappelijke publieke partijen, 
zoals bijvoorbeeld ouderenzorg.
Twee trappen die passen in het 
tempelbeeld, bieden toegang tot 
de eerste verdieping. Op de eerste 
verdieping bevinden zich twee 
vergaderzalen. Deze vergaderzalen 
kunnen volledig opengezet worden, 
waardoor de volledige verdieping 

getransformeerd kan worden in één 
open ruimte. Op deze verdieping kan 
het bestuur vergaderen en kunnen 
ambtenaren besloten overleggen met 
burgers. Hier kunnen ook activiteiten 
als meepraatavonden georganiseerd 
worden. Maar het is ook mogelijk 
voor de bevolking deze verdieping 
te reserveren voor vergaderingen en 
andere activiteiten. 

9. Satellietgebouwen
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Fig. 52 Functie satellietgebouwen
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Fig. 53 Begane grond concept satellietgebouw Fig. 54 1e verdieping concept satellietgebouw

Fig. 55 Doorsnede concept satellietgebouw Fig. 56 Voorgevel concept satellietgebouw
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Fig. 39 Hoofdgebouw
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Fig. 57 Huidige situatie gekozen locatie
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10.1 Locatie
Voor de locatie van het hoofdgebouw 
van het gemeentebestuur is gekozen 
voor een locatie die als centrum 
fungeert voor de regio en door de 
bevolking regelmatig druk bezocht 
wordt. Doetinchem vervuld binnen 
de gemeente een centrumfunctie 
op gebied van voorzieningen en 
bereikbaarheid. Het levendige 
winkelcentrum van Doetinchem trekt 
dagelijks veel mensen uit de hele regio. 
Het hoofdgebouw van het gemeente 
bestuur is gesitueerd op de locatie 
van het huidige gemeentehuis. Deze 
locatie bevindt zich aan de rand van het 
winkelcentrum van Doetinchem. Dit is 
tevens de locatie waar in het verleden 
de Hamburgerpoort, in het verleden 
een van de vier stadspoorten om het 
centrum, heeft gestaan.
Het huidige gemeentehuis van de 

gemeente Doetinchem werd in 1968 
in gebruik genomen en is onlangs 
gerenoveerd. Het gebouw kenmerkt 
zich door een monumentale uitstraling 
en heeft een vrij gesloten buitengevel. 
Wel is het gebouw dankzij de renovatie 
opener en lichter geworden dan het 
gesloten bastion uit het oorspronkelijke 
ontwerp.
Het huidige gebouw voldoet qua 
vloeroppervlak en niet aan de eisen 
die eraan gesteld worden na de fusie 
van de gemeente Doetinchem met de 
Oude IJsselstreek. En ook op basis 
van de architectonische kwaliteiten 
die nodig zijn om het goed te laten 
functioneren als stadhuis binnen de 
participatiesamenleving komt het 
gebouw te kort in     toegankelijkheid en 
de mogelijkheid voor het organiseren 
van nader beschreven activiteiten. De 
locatie bevindt zich aan de rand van het 

winkelcentrum van Doetinchem. Het 
terrein is aan de zuidelijke en oostelijke 
zijde omgeven door een woonwijk en 
aan de westzijde zijn kantoorpanden 
gesitueerd, die onderdeel zijn van het 
aangrenzende industrieterrein. Langs 
de noordzijde en westzijde lopen twee 
ontsluitingswegen (Fig. 59). 
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10.2 Masterplan
Het hoofdgebouw van het nieuwe 
ontworpen gemeentehuis bestaat uit 
3 volumes, een grote en twee kleinere. 
Doormiddel van de positionering 
van deze 3 losstaande volumes is een 
plein gecreëerd. Het plein biedt de 
mogelijkheid voor het organiseren 
van activiteiten en evenementen. Een 
voorbeeld hiervan is de Doetinchemse 
markt, die twee keer per week gehouden 
wordt op het stadhuisplein. Het plein 
grenst direct aan het winkelcentrum. 
Het grote volume is centraal achter 
het plein gepositioneerd en richt zich 
met de ingang richting het plein en 
centrum. Het centrum is de plaats die 
door de mensen uit de hele gemeente 
regelmatig druk bezocht wordt. 
Om een bepaalde geborgenheid te 
creëren op het plein wordt de drukke 
verkeersader aan de westkant van het 

plein deels visueel afgesloten door 
de twee kleinere volumes. De twee 
kleinere volumes zijn samen met het 
grotere volume in een schuine lijn 
gepositioneerd. Het gebaar van deze 
lijn verwijst naar de Hamburgerstraat, 
de hoofdwinkelstraat van het centrum 
(Fig. 60). De schuine lijn is deels 
afgeleid van de benaderingswijze van 
Egyptische piramides. Veel piramides 
werden door een stenen weg benaderd 
die schuin op de voorgevel gesitueerd 
was.
Aan de oostkant van het hoofdvolume 
dient het grasveld met acacia bomen 
als overgang tussen het stadhuisplein 
en de achterliggende woonwijk. De 
uitstraling van de acacia bomen sluiten 
aan bij het monumentale karakter van 
de tempelvolumes. 
Het stadhuisplein doet dienst als 
evenementenplein en is onderdeel van 

de benadering van het stadhuis. De 
functie als evenementenplein vraagt om 
een grote flexibiliteit in gebruik voor de 
organisatie van diverse evenementen 
en activiteiten. De vormgeving en 
positionering van de meubilering op 
het plein sluit aan op de vraag naar 
flexibiliteit en de architectuur van de 
bestuursgebouwen. Twee langwerpige 
natuurstenen banken zijn symmetrisch 
in lijn van de ingangen van de piramide 
volumes gepositioneerd. In het 
straatwerk tussen de banken zijn twee 
rijen van vier fonteinen aangebracht. 
Aan de centrum kant wordt het plein 
visueel begrensd door vier natuurstenen 
lantaarns.
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10.3 Programma
Het stadhuis is in grote lijnen in drie 
domeinen opgebouwd, het bestaat 
uit een openbaar deel, een semi-privé 
deel en een extern deel. Op de begane 
grond en de eerste verdieping van 
het hoofdvolume zijn de publieke 
functies gesitueerd, de bovengelegen 
verdiepingen zijn semi-privé en in de 
twee kleinere volumes zijn de externe 
functies ondergebracht. De indeling 
naar toegankelijkheid van het publieke 
gedeelte in de onderste verdiepingen 
en het privé domein daarboven is 
bij meerdere analyses van bestaande 
stadhuizen te herkennen, waaronder 
het stadhuis van Nieuwegein.
De publiekshal in het hoofdvolume 
van het gemeentehuis vormt het 
centrale punt binnen het openbare 
gedeelte. Vanuit de publiekshal zijn de 
publieksbalies, het vergadercentrum, 

de raadzaal, de spreekkamers, de 
fractiekamers en een restauratieve 
voorziening toegankelijk.
De backoffice voor de ambtenaren 
vormt het semi-privé domein van het 
stadhuis. Hier zijn de kantoorruimten 
en werkplekken voor de ambtenaren, 
griffier en ondersteunende ruimten 
gesitueerd. Voor de burgers is dit 
gedeelte  alleen op afspraak toegankelijk. 
Het externe gedeelte kan ook na 
het sluiten van het gemeentehuis 
toegankelijk blijven. In deze twee 
volumes zijn publieke partijen 
ondergebracht die een relatie aangaan 
met de gemeente en de bevolking, 
namelijk het UWV, de VVV en een 
Wereldwinkel. Daarbij sluit de gedachte 
van de Wereldwinkel goed aan bij de 
invulling van de participatiesamenleving 
en bij de architectuur van het gebouw.

Gemaakt met een Nemetschek-studentenversie



91

Gemaakt met een Nemetschek-studentenversie

Gemaakt met een Nemetschek-studentenversie

Publiek deel
Backoffice
UWV
VVV/Wereldwinkel

Fig. 62 Vlekkenplan indeling



92

Gemaakt met een Nemetschek-studentenversieGemaakt met een Nemetschek-studentenversieGemaakt met een Nemetschek-studentenversie

Gemaakt met een Nemetschek-studentenversie

Parkeergarage
Magazijn/archief

Gemaakt met een Nemetschek-studentenversie

Raadzaal
Vergadercentrum
Publiekshal
Publieksbalie
Receptie
Café
Trouwzaal
UWV
VVV/Wereldwinkel

Gemaakt met een Nemetschek-studentenversie

College B&W
Fractiekamers
Spreekkamers
UWV
VVV/Wereldwinkel

Kelder Begane grond 1e Verdieping
Fig. 63 Programma



93

Gemaakt met een Nemetschek-studentenversieGemaakt met een Nemetschek-studentenversie Gemaakt met een Nemetschek-studentenversie

Gemaakt met een Nemetschek-studentenversie

Backoffice
Kantine

Gemaakt met een Nemetschek-studentenversie

Backoffice

Gemaakt met een Nemetschek-studentenversie

Backoffice

2e Verdieping 3e Verdieping 4e Verdieping



94

10.4 Structuur
Toegankelijkheid vormt een belangrijk 
thema voor het publieke functie van 
het stadhuis. De openbare ruimtes 
zijn daarom bij elkaar geclusterd en op 
de begane grond en eerste verdieping 
gesitueerd. 
De hoofdentree en de twee zijingangen 
bieden toegang tot het publieksplein. 
Het publieksplein staat centraal in 
het ontwerp en vormt het middelpunt 
van de plattegrond. De publieksbalies, 
het vergadercentrum, de raadzaal en 
restauratieve voorziening zijn op de 
begane grond vanuit het publieksplein 
toegankelijk. De fractie- en spreekkamers 
bevinden zich op de eerste verdieping, 
waar ook de ruimtes voor het college 
van burgemeester en wethouders 
zijn. Deze verdieping is toegankelijk 
voor de bevolking maar biedt meer 
geborgenheid. Hierin is een balans 

gevonden tussen de toegankelijkheid 
maar ook geborgenheid die nodig is 
voor de functies van spreekkamer en 
het functioneren van de werkruimtes 
voor het college van B&W. Op de 
eerste verdieping rond het atrium zijn 
werk- en overlegplekken gesitueerd. 
De bevolking kan daar onderling 
samenwerken, maar ook op afspraak 
in overleg gaan met een ambtenaar. 
De structuur van een centrale publieke 
ruimte waaromheen de specifieke 
functies van het stadhuis zijn gesitueerd 
is vergelijkbaar met de structuur van 
het oude stadhuis van Amsterdam, het 
Paleis op de Dam.
De backoffice van het gemeentehuis 
bevindt zich op de tweede, derde en 
vierde verdieping. De werkruimtes van 
de backoffice zijn rondom het atrium 
gesitueerd.  Het atrium heeft een open 
karakter en gaat een zichtrelatie aan met 

het publieksplein op de begane grond. 
De backoffice bezit een mix van open en 
besloten werkruimtes. De open ruimtes 
grenzen aan het atrium en de meer 
besloten kantoorruimtes bevinden zich 
aan de buitengevel richten zich naar 
buiten.
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Fig. 65 Doorsnede routing
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10.5 Routing
De routing speelt een belangrijke rol in de beleving van het gemeentehuis. Een van de belangrijkste ruimtes van het gemeentehuis 
is de raadzaal. In deze ruimte worden de beslissingen door de volksvertegenwoordiging over het beleid genomen. De routing 
naar de raadzaal wordt gevormd door een aantal aaneengeschakelde monumentale ruimtes. De benadering begint op het 
stadhuisplein en doorloopt vervolgens de ruime entreehal, met twee symmetrisch gepositioneerde trappen, gevolgd door een 
kleinere overgangsruimte, die naar het open atrium leidt. Vanuit het atrium leidt een gang achter de colonnade  naar de raadzaal. 
De rechte aaneenschakeling van monumentale ruimtes van Egyptische tempelcomplexen heeft ter inspiratie gediend voor de 
routing.

A. StadhuispleinB. EntreehalC. GangD. PubliekshalE. Raadzaal
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10.6  Onderdelen hoofdgebouw

Publiekshal

Zoals al eerder beschreven vormt het 
publiekshal het middelpunt van het 
gemeentehuis. De bevolking staat 
hier centraal. Het publieksplein is 
geschikt als tentoonstellingsruimte 
en om activiteiten en evenementen te 
organiseren zoals politieke markten. 
De brede gangen die het publieksplein 
met de buitenwereld verbinden kunnen 
bij deze evenementen betrokken 
worden. De ontmoetingen, overleggen 
en het samenwerken van het bestuur 
en bevolking wordt benadrukt door 
de zichtrelatie die door het atrium 
aangegaan wordt met het open gedeelte 
van de backoffice. Dit zorgt voor een 
levendig, open en licht gebouw. Een 
rechthoekig natuurstenen vijver op de 

begane grond van het atrium dient als 
aankleding. De randen van de vijver 
zijn hetzelfde vormgegeven als de 
banken op het stadhuisplein.
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Fig. 66 Impressie publiekshal
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Raadzaal

De raadzaal bevindt zich in de 
symmetrielijn van het gebouw, in 
een lijn met de hoofdentree en de 
publiekshal. Een glazen wand zorgt 
voor een grote mate van transparantie. 
Via de tribune wordt afgedaald naar 
het plateau waar raad is opgesteld voor 
de raadsvergaderingen. De opstelling 
van het bestuur wordt gekenmerkt 
door een ronde vorm. Deze ronde 
vorm symboliseert de eenheid van 

het gemeentebestuur. Centraal in de 
opstelling van de raadzaal staat de 
discussie. De raadsleden, het bestuur, de 
voorzitter en de griffier zijn hieromheen 
geplaatst. De raad bestaat uit twee 
gedeeltes, hierin wordt de verdeeldheid 
van de bevolking gesymboliseerd. 
Het bestuur moet verantwoording 
afleggen aan de raad, maar tegelijk ook 
met de leden samenwerken binnen 
de gemeente. Om die reden is het ene 
deel van de raad recht tegenover het 
bestuur gepositioneerd, terwijl het 

andere deel van de raad, samen met de 
voorzitter en griffier, beide partijen met 
elkaar verbindt. De voorzitter leidt de 
vergadering en is samen met de griffier 
neutraal opgesteld. De spreekstoel is 
tussen het bestuur en griffier opgesteld 
en richt zich naar de gemeenteraad. 
De tribune voor de bevolking zijn 
aan beide zijkanten van de raadzaal 
gepositioneerd. De raadzaal kan ook 
gebruikt worden voor congressen, 
debatten en  andere activiteiten.

College B&W College B&W

Raadzaal
Vergaderzaal Vergaderzaal

Zichtrelatie
College B&W - Raadzaal

Fig. 67 Doorsnede raadzaal, vergadercentrum & college van B&W
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Vergadercentrum

Het vergadercentrum is opgezet door 
twee flexibel indeelbare zones. De 
vergaderruimtes die hier zijn gesitueerd 
kunnen door het gemeentebestuur en 
de bevolking gebruikt worden voor 
vergaderingen en bijeenkomsten. 
Doormiddel van schuifwanden kunnen 
vergaderruimtes aan elkaar gekoppeld 
of van elkaar gescheiden worden. Zo kan 
er ingespeeld worden op de ruimtevraag 
waar behoefte aan is bij de betreffende 

activiteiten. De zones kunnen zelfs 
volledig opengezet worden, zodat ze 
bij grootschaligere evenementen bij de 
publiekshal betrokken kunnen worden.

College van B&W

Het college van burgemeester en 
wethouders is op de eerste verdieping 
naast de raadzaal gesitueerd. De 
kantoorruimtes en vergaderruimte van 
het college grenzen aan de buitengevel. 
Richting het atrium is een lounge 

gesitueerd waar gasten ontvangen 
kunnen worden en informele 
overleggen plaats kunnen vinden. Een 
glazen wand biedt, vanuit het gedeelte 
van het college van B&W, zicht in de 
raadzaal.

College B&W College B&W

Raadzaal
Vergaderzaal Vergaderzaal

Zichtrelatie
College B&W - Raadzaal
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Kantoorruimten

De backoffice is gericht op het 
activiteitgericht werken, ontmoeten 
en overleggen. Een mix van 
open en besloten werkplekken, 
loungeplekken, overlegplekken, 
stilte werplekken en diverse 
ondersteunende voorzieningen 
dragen zorg voor een prettige 
werkomgeving met genoeg variatie 
om uit te kiezen. De open overleg-, 
lounge- en werkplekken zijn gericht 
op het atrium, centraal in het 
gebouw. De besloten werkplekken, 
die bestaan uit kantoorruimtes met 
werkplekken voor 12 tot 20 personen, 
stilte werkplekken, vergaderruimtes 
en pantry’s zijn opgenomen in de 
zone aan de buitengevel. 

De kantoorruimtes van het 
gemeentehuis in de buitenschil 
worden aan de binnenkant 
omringd door een galerij, waar 
de lounge- en overlegplekken als 
ontmoetingsplek dienen. Aan 
de lounge- en overlegplekken 
kunnen de ambtenaren ook gasten 
ontvangen. In het ontwerp van het 
gemeentehuis voor de gemeente 
Doetinchem-Oude IJsselstreek 
vormen de ontmoetingen en het 
overleggen belangrijk elementen die 
door de openheid van het atrium 
worden benadrukt. 
Het indelingsprincipe van de 
backoffice is geïnspireerd op basis 
van het ontwerp van Kim in Cheurl 
+ Archium voor het kantoorpand in 
Seoul.
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Fig. 68 Impressie doorsnede backoffice
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Externe volumes

De externe volumes  zijn ondergronds door de parkeergarage met het gemeentehuis verbonden. De hoofdentrees van de kleine 
volumes grenzen aan het stadhuisplein. Het splitlevel principe en de vides van de kleine volumes zorgen voor een open structuur 
in de gebouwen. 
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Fig. 69 Doorsnede externe volumes
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VVV en Wereldwinkel

De VVV en Wereldwinkel zijn in het 
noordelijke volume gehuisvest. De balie 
met de kassa bevindt zich op de begane 
grond. De overige ruimte van het gebouw 
is ingedeeld met tentoonstellingsruimte 
en schappen voor de producten. Beide 
partijen maken gebruik van dezelfde 
ruimte in dit gebouw. 
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Fig. 70 Begane grond VVV en Wereldwinkel

Fig. 71 1e verdieping
VVV en Wereldwinkel
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UWV

In het zuidelijke gepositioneerde kleine 
volume is het UWV ondergebracht. Op 
de begane grond van het UWV is de 
balie gepositioneerd, waar de mensen 
zich kunnen melden. De mensen 
kunnen door de medewerkers van het 
UWV op het split level plateau begeleid 
worden. Op de eerste verdieping zijn de 
kantoorplekken voor de medewerkers 
van het UWV gesitueerd. Workshops 
en groepslessen die door het UWV 
gegeven worden, kunnen in het 
vergadercentrum van het stadhuis 
plaatsvinden.
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Fig. 72 Begane grond UWV

Fig. 73 1e verdieping 
UWV
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10.7 Detaillering
De draagconstructie van de buitenmuur 
wordt gevormd door een prefab 
betonwand. De buitenmuur is aan de 
buitenkant afgewerkt met granieten 
gevelbekleding, die aansluit op de 
krachtige en stabiele uitstraling van 
de gebouwen. In het gevelbeeld zijn 
opbouw van de stenen goed zichtbaar, 
doordat deze onderling goed van elkaar 
zijn te onderscheiden. Dit is gerealiseerd 
door de schaduwrand tussen de 
20mm brede open voegen tussen de 
stenen. De granieten elementen zijn 
doormiddel van natuursteenankers 
met de achterliggende betonconstructie 
verbonden. Om de massiviteit van de 
buitenmuur te benadrukken zijn hebben 
de ramen een diepe negge van 270mm. 
De natuursteenpanelen hebben echter 
maar een dikte van 40mm. Ter plaatse 
van de ramen en de hoeken van de 

gebouwen zijn platen haaks op de gevel 
geplaatst en in verstek onderling met 
elkaar verbonden. De hoeken waar de 
platen in verstek met elkaar verbonden 
zijn, zijn dicht gekit in dezelfde kleur als 
het graniet. Zo ontstaat het beeld dat de 
gevel uit massieve stenen is opgebouwd. 
Omdat de raamopeningen van geringe 
afmetingen zijn, is de totale dikte van 
de buitenmuur beperkt gehouden tot 
500mm, door de ramen relatief ver 
naar binnen te plaatsen. Ter plaatse 
van de raamopeningen is de betonnen 
buitenwand daarom aan de buitenkant 
verjongd. 
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10.8 Uitwerking hoofdvolume
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De onderzoeksvraag is beantwoord met 
het nieuwe ontwerp voor de huisvesting 
van het bestuur van de gemeenten 
Doetinchem en Oude IJsselstreek. 

Om te voldoen aan de korte afstand 
tussen bestuur en bevolking, heeft  
dit geresulteerd in een combinatie 
van meerdere satellietgebouwen 
en een hoofdgebouw. Deze opzet 
bevorderd de samenwerking tussen het 
gemeentebestuur en de burgers. Het 
bediend de aanwezige saamhorigheid 
optimaal, die het sterkst op kleine 
plaatselijke schaal aanwezig is en 
belangrijk is voor het functioneren van 
de participatiesamenleving. 

De herkenbaarheid van het ontwerp 
legt de nadruk op een krachtig en 
stabiel volume, met een uitnodigende 
entree voor de bevolking. De 

terughoudendheid van het volume sluit 
aan op de identiteit van de Achterhoek 
en het uiteindelijke doel van de meer 
teruggetrokken rol van de overheid. De 
openheid van de entree en zichtrelaties 
die ontstaan door de open structuur 
in de gebouwen benadrukken de 
ontmoetingen en het samenwerken 
tussen het bestuur en de bevolking. 
Zowel het hoofdgebouw als de 
satellietgebouwen bieden de bevolking 
ruimte voor activiteiten die de 
burgerparticipatie dienen te versterken.

11. Conclusie
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Een jaar geleden begonnen we met 
3 begeleiders en 12 studenten aan 
het afstudeeratelier Authority. Een 
duidelijke planning met heldere 
structuur was het vertrekpunt. Ik 
heb prettig gewerkt aan de hand van 
de duidelijke verdeling van het M3 
vooronderzoek, gevolgd door het 
M4 project, waar een individuele 
ontwerpopgave voor geformuleerd is. 
Deze heldere structuur bood mij goede 
handvaten om het proces tot een zeer 
leerzame ervaring te laten verlopen.

Het M3 onderzoek naar de vormgeving 
en organisatie van stadhuizen uit 
diverse periodes in de geschiedenis 
heeft mij perspectieven geboden en 
vormde een goede basis voor het 
vervolgtraject. Ook de studietrip naar 
München bood een interessante kijk op 
architectuur, gerelateerd aan autoriteit, 

maar heb ik bovenal als een gezellig 
uitstapje ervaren.

In mijn zoektocht naar het gemeentehuis 
van de participatiesamenleving 
heeft mijn ontwerp meerdere malen 
grote veranderingen ondergaan. De 
samenhang tussen organisatie en 
architectuur is naarmate het proces 
vorderde langzaam getransformeerd 
in het eindresultaat. Belangrijke 
leerervaring hieruit was dat een eerste 
opzet goed is als startpunt om verder 
te ontwikkelen, maar niet te lang aan 
vast te houden. Ik moet niet schromen 
om bij nieuwe inzichten de benodigde 
veranderingen door te voeren.

De participatiesamenleving, het 
onderwerp van de huidige politiek, 
heeft tijdens het proces bij menig 
afstudeer collega een centraal thema 

van discussie gevormd. Doordat 
de participatiesamenleving, zoals 
die nu wordt beoogd, nog in zijn 
kinderschoenen staat, was het lastig 
in te schatten wat de gevolgen van 
deze samenlevingsvorm zullen zijn. 
Onbekend is nog of dit beleid kans van 
slagen heeft en of Nederland hier klaar 
voor is voor zal de toekomst moeten 
uitwijzen. 
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