
Gemeentekantoor 

Pijnacker-Nootdorp





Gemeentekantoor Pijnacker-Nootdorp Situatie

Masterplan

Op het terrein van de voormalige 

gemeentewerf en de directe omgeving 

is door Ibelings van Tilburg architecten 

een stedenbouwkundig plan 

ontworpen, waarin plaats is voor het 

gemeentekantoor, de brandweerkazerne, 

particuliere kantoren en woningen. 

Op de kop van de Oranjelaan is een rond 

plein ontworpen met in het midden een 

waterpartij. Ook het bezoekers parkeren 

is op een mooie manier opgenomen 

in het plein. Een rommelige hoek van 

Pijnacker is zo getransformeerd in een 

aantrekkelijk representatief gebied 

en mooi ingepast in de bestaande 

stedenbouwkundige omgeving.

Gemeentekantoor Pijnacker met waterpartij
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Legenda

1. gemeentekantoor Pijnacker            

2. uitbreiding gemeentekantoor

3. brandweerkazerne

4. studie uitbreiding raadzaal en kantoren

5. accountantskantoor Bloemendaal & Ruigrok 

6. Oranjeplein Accountantskantoor Bloemendaal & Ruigrok
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Transformatie

Het gebied rond de Nijverheidsweg is 

lange tijd gebruikt als vestigingsplaats 

voor kleine bedrijven en de gemeente-

werf . Het masterplan dat in 1994 door 

Ibelings van Tilburg architecten is 

gemaakt luidt een veranderingsproces in 

naar kantoorbebouwing en woningbouw.

Pergola

Het Oranjeplein wordt omzoomd door 

een ronde pergola die begroeid is met 

blauwe regen. Midden in de vijver staat 

een beeld van de kunstenaar Rudy van 

der Wint. 

Duurzaam bouwen

Bij het gemeentekantoor is veel aandacht 

besteed aan duurzaam bouwen. Een 

saillant detail is de toepassing van 

ingebouwde zwaluwkastjes

Gemeentekantoor Pijnacker-Nootdorp Concept en detail

Zwaluwkastjes geïntegreerd in de gevel

Artist’s impression gemeentekantoor Pijnacker-Nootdorp

Oranjeplein kijkend richting de Oranjelaan.
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Entree gemeentekantoor

Het ronde plein is de entree naar 

het gemeentekantoor, een efficiënt 

gebouw waarin alle medewerkers van 

de gemeente hun plaats vinden. Op de 

begane grond is een royale publiekshal 

ontstaan waarin een groot deel van de 

publieksbalies is gesitueerd.

Gemeentekantoor Pijnacker-Nootdorp Begane grond

Begane grond gemeentekantoor

Legenda

1. entree voor het publiek            

2. publiekshal

3. balies

4. kantine 

5. kantoren

6. groene hof
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Gemeentekantoor Pijnacker-Nootdorp 1e verdieping

1e verdieping gemeentekantoor

Legenda

1. hal            

2. kantoren

3. coffeecorner

4. vluchttrappen

5. groene hof
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Het  fraaie groene hof waarop de kantoren uitkijken
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Groene hof

In 2003 is het gemeentekantoor volgens 

het plan van de architect uitgebreid met 

1.500 m2. Het gemeentekantoor is met 

deze uitbreiding een vierkant gebouw 

geworden rond een groene hof. 
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De publiekshal

De vloer van de hal is belegd met stenen 

tegels in een patroon dat is overgenomen 

van een schilderij van Johannes Vermeer. 

Tussen de publiekshal en de kantine 

zijn taatsdeuren geplaatst. Hierop zijn 

een zestal afbeeldingen aangebracht, die 

bestaan uit sterk vergrote foto’s uit het 

archief van de gemeente Pijnacker.

Gemeentekantoor Pijnacker-Nootdorp Interieur

Publiekshal met de taatsdeuren voorzien van kunstwerk
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De publiekshal

In 2007 is de vraag aan ons voorgelegd 

om op deze locatie voor de gefuseerde 

gemeenten Pijnacker en Nootdorp tevens 

de raadzaal en de burgerzaal te situeren. 

Deze uitbreiding met o.a. raadzaal en 

kantoren brengt het totale oppervlak 

op 11.200 m2. Onder de nieuwbouw 

is het mogelijk een parkeergarage te 

realiseren.

De brandweer betrekt een nieuw gebouw 

aan de Nootdorpseweg (ook een ontwerp 

van Ibelings van Tilburg architecten), 

hierdoor wordt ruimte gecreëerd voor de 

nieuwe functies en een uitbreiding van 

kantoorfuncties

Gemeentekantoor Pijnacker-Nootdorp Uitbreiding met raadzaal en kantoren

Perspectief gemeentekantoor met links de uitbreiding

Huidige brandweerkazerne aan Delflanddreef Nieuwe brandweerkazerne aan de Nootdorpseweg
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Gemeentekantoor Pijnacker-Nootdorp Uitbreiding met raadzaal en kantoren

Luchtfoto gemeentekantoor, met in rood aangegeven de locatie voor de uitbreiding

Nieuwe raadzaal

Als het brandweergebouw gesloopt 

wordt, ontstaat er een terrein van 1400 

m2. Aan het Oranjeplein kan de nieuwe 

raadzaal gebouwd worden. Aansluitend 

is ruimte voor een burgerzaal. Op 

de eerste verdieping worden boven 

de raadzaal, de fractiekamers en de 

leeskamer gesitueerd.



Locatie:
Oranjeplein 1, Pijnacker

Opdrachtgever:
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Ontwerp:
1995,  Aat van Tilburg BNA/BNSP
 Guus Smit BNA

Medewerker:
Martin Schoenmakers, Marcel Vermeer

Start bouw en oplevering:
1997 gemeentekantoor
2007 uitbreiding
2009 publiekshal
2011 bestuurscentrum

Oppervlakte:
5.700 m2 gemeentekantoor
1.500 m2 uitbreiding
400m2 publiekshal
1.650 m2 bestuurscentrum

Project management:
Toornend & Partners, Haarlem

Aannemer:
Van Wijnen West, Dordrecht

Constructeur:
CAE Nederland, Barendrecht

Adviseur installaties:
DWA, Bodegraven

Bouwkosten:
5.000.000,- euro totaal
1.457.832,- uitbreiding

Fotografie:
Iemke Ruige, Amsterdam
Pieter Vandermeer, Rotterdam

Werknummer:
1416
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Gemeentekantoor Pijnacker-Nootdorp Colofon





www.ibelingsvantilburg.nl


