Gemeentehuis
Waddinxveen

Gemeentehuis Waddinxveen Locatie
Energieneutraal huis voor de gemeente
Ons bureau heeft in samenwerking met
Topos architecten een ontwerp gemaakt
voor een nieuw gemeentehuis voor
Waddinxveen. Het voormalige Hema/
Rabo gebouw is hierbij getransformeerd
tot een energieneutraal huis voor de
gemeente waddinxveen.
Het voormalige Hema/Rabo gebouw
is door zijn ligging in het hart van
het oude centrum zeer geschikt als
gemeentehuis. Naast het gebouw ligt
een royale parkeerplaats. Het gebouw
zelf heeft met grote vloeren van ruim
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1000 m2 de noodzakelijke flexibiliteit
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voor het nieuwe werken. Als het gebouw
gevel blijft er een bruikbaar modern en
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open frame over. Het gebouw heeft een

publiekshal

robuuste constructie met in het hart een
glazen dak en een grote vide in de vloer
van de verdieping. Hier wordt de kern

raadzaal
publieks entree met luifel

Situatie

van het raadhuis gesitueerd: raadzaal en
de hal voor het publiek.
Het gebouw presenteert zich naar
de hoek Kerkweg-Oost en het plein
de Beukenhof. Vanaf hier is de
publieksentree goed zichtbaar. Een grote
luifel strekt zich uit naar het plein waar
ook het voorrijden voor trouwerijen kan
plaatsvinden.
Bestaande situatie hoek Kerkweg-Oost en het plein de Beukenhof.

Bestaande situatie achterzijde.
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Gemeentehuis Waddinxveen Concept
Hergebruik van het casco
Onder het motto “bewaar wat goed is’

gevelbekleding

wordt het bestaande gebouw tot op de

natuursteen

betonconstructie gestript, gereinigd
en hergebruikt. Hiermee blijft 60%
van de bouwmassa behouden. In het
sloopbestek zal worden opgenomen dat
de materialen gerecycled worden.
Representatief en eigentijds gebouw
De begane grond wordt, als de zware
betonnen panelen zijn weggehaald,
open en transparant met glazen
puien. De bovenverdieping, waar de
meeste werkruimten zijn gesitueerd
krijgt een gevelbekleding van mooie
begane grond: glazen puien

duurzame natuursteen. De grote
ramen op de verdieping zorgen voor
een goede daglichttoetreding en
natuurlijke ventilatie, wat zorgt voor

Representatief eigentijds gebouw: sober en doelmatig

een prettig werkklimaat en contact
met de omgeving. Dit alles leidt tot
een representatief eigentijds gebouw
en onderschrijft de doelstelling van de
gemeente: sober en doelmatig.

nieuwbouw 660m2 bvo
oorspronkelijke rechthoekige
vide met glazen dak

publiekshal met werkcafé
raadzaal/trouwzaal

Zichtbare raadzaal
De raadzaal is door een grote raampartij
goed zichtbaar vanaf de Kerkweg-Oost
(de huidige oude Rabo entree wordt
verwijderd). Het dichte gevelgedeelte
hiernaast is de ideale plaats voor het

bestaand 1585m2 bvo

wapen van Waddinxveen.
De raadzaal en publiekshal met werkcafé goed zichtbaar
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Casco vloeren en kolommen met uitbreiding binnen kavelgrens

Gemeentehuis Waddinxveen Concept
Publieksruimte
De publieksruimte en het werkcafé liggen

vide raadzaal
één grote publieksruimte

politieke omgeving

aan het plein en zijn zichtbaar door grote
glazen puien. Vice versa heeft men van
binnenuit goed zicht op de omgeving.
De publiekshal, de raad/trouwzaal, de
multifunctionele ruimte en het werkcafé
kunnen door een ingenieus systeem van

kantoor omgeving

schuif- en vouwwanden omgevormd
worden tot één grote publieksruimte van
circa 400m2.

Doorlopende publieksruimte voor evenementen op begane grond

Medewerkers en B&W gegroepeerd rond vide op de verdieping

Architectonische kwaliteit
Op de transparante begane grond liggen
de publieke ruimten. Hierboven zweeft als
het ware de natuurstenen verdieping. In
het hart van het gebouw komt een glazen
dak met daarin geïntegreerd zonnecellen.
Historie verbeeld
Naar boven toe is het plafond van de
raadzaal gedeeltelijk open (een deel van
de bestaande vloer opening). Om deze
vide komt op de verdieping een glazen
wand met vitrines, waarin de historie van
Waddinxveen verbeeld wordt. Er is hier
ook ruimte voor de bestaande glas-inlood-ramen en kunst. De werkplekken
van de medewerkers en de Burgemeester
en Wethouders zijn hier omheen
gegroepeerd. Zo geeft het gebouw op een
vanzelfsprekende manier vorm aan de
relatie: gemeenteraad – publiek – bestuur.
Raadzaal met zichtbaar daarboven de glazen wand met vitrines
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Gemeentehuis Waddinxveen Begane grond
expeditie

Communicatie
Meer dynamiek, lange zichtlijnen,

trap en entree medewerkers

ontmoetingsplekken en een grote mate

teamruimte telefonie

van ruimtelijke openheid verbetert

2 grote vergaderruimten of samen 1 grote crisisruimte
containerruimte
opslag

teamruimte backoffice (7)

ehbo/kolfruimte

de communicatie. Het nieuwe werken

postkamer/print & copy

vraagt om flexibel in te delen vloeren,

berging stoelen

waarin de werkplekken optimaal benut

pantry

kunnen worden. Iedere soort werk,

5 vergaderkamers/fractiekamers
raad-/trouwzaal

vergaderen, overleg, geconcentreerd

multifunctionele-/ presentatieruimte

werken krijgt zijn eigen specifieke
werkomgeving.
Prettig klimaat
Een prettig klimaat op de werkplek
is voor elke persoon verschillend.
Individuele beïnvloeding is belangrijk.
In het ontwerp wordt daarom voorzien
in te openen ramen en individuele
regeling voor verwarming, koeling en
verlichting.
Flexibiliteit
Het meubilair in de raadzaal/trouwzaal

entree fietsenstalling/
medewerkers
terras op het zuiden (roken)
keuken (incl. opslag) met uitgifte
werkcafé

staat op wielen en kan weggereden

toiletten, miva en werkkast

worden naar de multifunctionele ruimte
of in een andere opstelling gebruikt

informeel overleg/aanlandplekken

worden. De grote ruimte, die samen met

communicatietrap/daglicht

de publiekshal en het werkcafe ontstaat,
is geschikt voor grote bijeenkomsten.

spreekkamers

hoofdtrap en grotere lift
leestafel/info

publieks balies

receptiebalie

Begane grond 1130m2 bvo
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Gemeentehuis Waddinxveen Verdieping
concentratie werkplekken (6)
Diversiteit en geborgenheid
De werkvloer is zo ontworpen dat
er op een vanzelfsprekende wijze
geledingen ontstaan. Belangrijk bij dit

serverruimte

teamwerkplek 4 personen

archief

2- en 1- persoonsruimte

trap

toiletten, miva en werkkast

half open werkplekken (12)

algemeen directeur/gemeentesecretaris
vide raadzaal

open kantoorconcept is dat door een

wethouders (4)

slimme plaatsing van de teamruimten

aanlandplekken met boeken/bergruimte

en stiltewerkplekken de medewerkers

management assistentes B & W

niet verloren in een grote ruimte komen

burgemeester

te zitten, maar dat ondanks het open
en efficiënte ruimtegebruik, een gevoel
van geborgenheid op de werkplek
gewaarborgd blijft.
Huiskamer
De huiskamer is het centrale punt in
de werkruimte op de verdieping, met
lockerkastjes, koffie, aanlandplekken en
informeel overleggen. Deze ruimte is in
het hart van de verdieping direct bij de
centrale ‘communicatietrap’ gesitueerd
(deze trap is voorzien in de bestaande

half open werkplekken (12)
ict

vloeropening/vide). Vanaf de huiskamer

print/copy

zijn lange zichtlijnen naar buiten
gerealiseerd.

opslag
pantry

Opbergen

concentratieruimte 4 personen

Voor een goede overgang van het

huiskamer

papieren naar het digitale tijdperk zijn

communicatietrap/daglicht

opbergkasten voor papieren documenten
nog onmisbaar. Lage kasten van ongeveer
120 cm hoog die als afscherming van de

werkplekken griffie
B & W kamer

afdelingshoofden 3 flexplekken

open werkplekken (12)

aanlandplekken met lockers/boeken/bergruimte

management assistentes 4 flexplekken

werkplekken of rond de aanlandplekken
gesitueerd worden dienen mede als
dynamisch archief.

Verdieping 1115m2 bvo
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Gemeentehuis Waddinxveen Duurzaamheid
Energiegebruik
De voorbeeldfunctie van de gemeente

glazen dak met geïntegreerde zichtbare zonnecellen

vraagt om een energieneutraal gebouw.
Door te kiezen voor een zeer goede

600 m2 zonnepanelen op het dak

isolatie, hoogwaardige klimaatplafonds,
ledverlichting en warmteterugwinning
is het mogelijk binnen het door de
gemeente gestelde budget niveau A++++
te realiseren. De energie word geleverd
door 600 m2 zonnepanelen op het dak
Natuur en fietsenstalling
In overleg met de gemeente kan gekozen
worden voor het ruimte gegeven aan
planten en dieren, door kastjes voor
zwaluwen en vleermuizen in de gevel
te integreren. Het gebouw wordt
voorzien van een ruime afgesloten
fietsenstalling met een directe entree
voor medewerkers in het gebouw.

Dak

Materialen
Er zijn natuurlijke materialen gebruikt
die mooi blijven bij veroudering en
weinig onderhoud vragen. Voor de gevels
zijn de beige kalksteen en het glas de
belangrijkste materialen. De aluminium
kozijnen worden gemoffeld in een
donker grijze kleur. Voor het interieur
van de publieksruimten en de raadzaal
zullen hout en stuc de sfeer bepalen.

Half verzonken fietsenstalling aan de achterzijde van het gebouw.
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Gemeentehuis Waddinxveen Duurzaamheid
1

Gezond werkklimaat

2

Een gezond werkklimaat vraagt om

3

natuurlijke bouwmaterialen. De inval
van daglicht door de hoge ramen en

4

de glazen kap in het dak zorgt voor

6

een aanzienlijke besparing op het

5

energieverbruik van de verlichting. Het
intelligente installatieconcept maakt het
van 280 cm te realiseren. Ondanks het
koelsysteem blijft het mogelijk de ramen

11

7

2800

mogelijk een hogere verdiepingshoogte

8

te openen voor natuurlijke ventilatie.
Directe zoninstraling via de ramen
wordt beperkt door het toepassen van
natuurstenen “vinnen’ van 30 cm diep

9

tussen de ramen.

4
6

Duurzame materialen
Er worden materialen gekozen met een
lage emissie naar het binnenmilieu en
met een hoge robuustheid voor een

1.

Rc-waarde dak 6m2K/W

toegepast met het FSC-keurmerk.

2.

zonnepanelen

3.

gierzwaluwkasten

4.

bestaande randbalken

5.

Rc-waarde gevel 4,5m2K/W

6.

natuurstenen panelen

7.

30cm diepe vinnen (schaduw)
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8.

aluminium pui - HR++ glas

6

9.

plintgoot tbv electra/data

3050

lange levensduur. Hout wordt alleen

8
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10. Rc-waarde vloer 3,5m2K/W
11. klimaatplafonds t.b.v: verwarming/koeling/
ventilatie/akoestiek/ledverlichting

Doorsnede nieuwe gevel
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Gemeentehuis Waddinxveen Kostenbesparende maatregelen

Energieneutraal

Toekomstgericht en flexibel

•

energielabel A++++ en een energieprestatie coëfficiënt (EPC) = 0

•

maatvoering en keuze installatie zodanig dat een flexibel gebouw ontstaat

•

600m zonnepanelen op dak

•

aanpassingen aan werkplekconcepten kunnen eenvoudig worden uitgevoerd

•

All-electric: luchtwarmtepomp voor volledig duurzaam elektrisch koelen

2

en verwarmen

Comfort en gezondheid

•

energiebesparing door goede isolatie vloeren, gevels, dak en beglazing

•

•

Atrium als klimaatbuffer: afzuiging, warmteterugwinning en spuiventilatie

•

zuidgevel laat 40% en de oost en westgevel laten 50% zonlicht binnen voor
constant prettige gebouwtemperatuur

•

zonwerend glas

•

klimaatplafonds klasse A leveren comfort

•
•

stralingswarmte en koeling van klimaatplafonds voelt aangenaam en
is zeer energiezuinig
gevels voorzien van te openen ramen
onderhoudsvriendelijke materialen, die makkelijk zijn schoon te
houden, zonder schadelijke emissies (allergie).

Installatiekosten
Overige technische installaties

•

installaties zijn te realiseren binnen het gestelde budget

•

Waterbesparend sanitair

•

door gebruik te maken van de diensten van een energie company (ESCO)

•

geen spinkler nodig omdat het gebouw is verdeeld in brandcompartimenten

kunnen de investeringen worden omgezet in een leasecontract. Mede door
subsidie kunnen de investeringen binnen 10 jaar worden terugverdiend

Innovatieve materialen

•

PCM (Phase Change Material) in plafondpanelen (gelijkmatige koeling
met minder investeringskosten voor de warmtepomp)

Het uitgangspunt is dat bij dit ontwerp de jaarlijkse onderhoudskosten binnen de 100.000 Euro’s blijven.
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Gemeentehuis Waddinxveen Toekomstwaarde en flexibiliteit
tweede gebruiker

De gemeentelijk taken nemen toe
Als de taken van de gemeente toenemen

gemeente

en het gebouw moet groter worden
dan kan dit door op het dak een 2e
verdieping tot te voegen. Indien licht
gebouwd wordt met staal, hout gips en
glas kan een dergelijk gebouw voorzien
worden op de bestaande constructie van

nieuwe entree

een extra verdieping. Hier hebben wij
ruime ervaring mee.
Toekomstige uitbreiding op het dak van de verdieping

Gedeelte van het gebouw afscheiden

De gemeentelijke taken krimpen
Indien de gemeentelijke taken krimpen
kan aan de pleinzijde een gedeelte van
het gebouw afgescheiden worden van
het Gemeentehuis. In de glazen pui kan
nu al rekening gehouden worden met
een extra toegang.
Als de gemeente het gehele pand moet
verlaten, krijgt het gebouw een nieuwe
bestemming. Het is dan aannemelijk dat

entree 5

entree 3

entree 4

3

4

er meerdere gebruikers komen. Door de
vrije ligging van het gebouw aan drie
zijden is het mogelijk het gebouw op

2

5

6

1

te splitsen voor 6 gebruikers, 4 op de
begane grond en 2 op de verdieping.

entree 2

Begane grond - maximaal 4 gebruikers

entree 1

entree 6

Verdieping - maximaal 2 gebruikers
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Gemeentehuis Waddinxveen Colofon
Locatie:
Kerkweg-Oost 161, Waddinxveen
Opdrachtgever:
Gemeente Waddinxveen
Ontwerp:
2016 februari

ir. Marc Ibelings BNA

Ontwerpteam:
Aat van Tilburg BNA/BNSP
ir. Tim Schuijt
in samenwerking met:
Topos architcten, Waddinxveen
Oppervlakte:
Renovatie 1.585 m2 bvo
Nieuwbouw 660 m2 bvo
Installatie adviseur:
Techniplan Adviseurs, Rotterdam
Werknummer:
1843
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www.ibelingsvantilburg.nl

