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Gemeentehuis Bronckhorst/Bronckhorst Town Hall

9
9

9

9
9

7
7
10

7

7

4

6

5
1

2
3
9

9

Tweede, eerste verdieping,
begane grond/Second, first,
ground floor
Doorsnede/Section
Situatie/Site plan
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entree/entrance
centrale hal/central hall
receptiebalie/reception desk
raadzaal/council chamber
trouwzaal/wedding room
restaurant
vergaderzaal/conference
room
bestuursvertrekken/executive rooms
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Architect:
atelier PRO architekten,
Den Haag/The Hague
Projectarchitecten/
Project architects:
Dorte Kristensen,
Christina Kaiser
Medewerkers/Contributors:
Ernstjan Cornelis (bouw
directie/construction
management), Ronald Peters
(bouwdirectie en project
leider/construction manage
ment and project leader),
Paul Vlaar, Paul Verhaar,
Thijs Klinkhamer, John Koks,
Robert Witteman, Ido de
Boer, André Sarelse, Chiara
Poggi, Priet Jokhan, Johan
Hendriks, Emile Jansen

Ontwerp – Oplevering/
Design – Completion:
2007 – 2009
Opdrachtgever/Client:
Gemeente Bronckhorst
Aannemer/Contractor:
Bam Utiliteitsbouw, Arnhem
Constructeur/
Structural engineer:
Ingenieursburo Wassenaar,
Haren
Installatieadviseur en bouwfysica/
Building services and building
physics consultant:
Cauberg Huygen,
’s-Hertogenbosch
Adviseur duurzaam bouwen/
Sustainable building consultant:
Mobius Consult, Delft
Interieurarchitect/
Interior designer:
atelier PRO architekten,
Den Haag/The Hague:

Tamara van Spronsen
Landschapsarchitect/
Landscape architect:
atelier PRO architekten,
Den Haag/The Hague:
Eline Keus
Kunstenaar/Artist:
Jaap Drupsteen
(luiken/shutters)
Kale bouwsom/Building costs:
€ 14.000.000
Bouwkosten per m2/
Building costs per m2:
€ 1700
Bruto vloeroppervlak/
Gross floor area:
7573 m2

Een gemeentehuis moederziel alleen tussen de koeien in het landschap.
Op het eerste gezicht vervreemdend, maar tegelijkertijd meer dan
passend bij de nieuwe gemeente Bronckhorst, een samenvoeging van
veertig dorpen en buurtschappen en daarmee de grootste plattelandsgemeente van Nederland.
Het gebouw, licht en helder symbool van de nieuwe bestuurlijke eenheid,
is volledig afgestemd op het landschap.
De centrale hal verbindt twee kantoorvleugels, die beide licht naar buiten
knikken. Vanuit het gebouw wordt de belofte van de situering dan ook
volledig waargemaakt met prachtige zichtlijnen naar beek, weilanden
en bosschages vanuit de publiekshal en de raadzaal op de begane grond.
Ter plaatse van de raadzaal en de balies is de gevel over de gehele hoogte
opengemaakt.
De ruimtelijke opzet van het gebouw is helder en transparant. De
materiaalkeuze is met de geelwitte baksteen aan de gevel en houten
vloeren bescheiden en rustig. Daarnaast is het gebouw nog eens
extreem energiezuinig, met onder meer het hoogst haalbare GreenCalc
A+-label. Een beeldend voorbeeld van een energiebesparende maat
regel zijn de 280 luiken rondom het gebouw. Overdag zorgen ze ervoor
dat het gebouw niet te veel opwarmt, ’s nachts gaan de isolerende luiken
dicht om de warmte binnen het gebouw vast te houden.

8

50

Elderinkweg 2
Hengelo (Gld)

25m

9 kantoor/office
10 politiepost/police post

A town hall all alone among the cows in a typical Dutch landscape. On first sight
disconcerting, yet at the same time highly appropriate for the new municipality
of Bronckhorst, an amalgamation of forty villages and hamlets and thus the
largest rural municipality in the Netherlands.
The building, light and lucid symbol of the new administrative entity, is completely
in tune with the landscape. A central hall links the two office wings. From inside
the building, the promise of the location is fulfilled with superb sightlines to
stream, meadows and woodland from the public lobby and the council chamber
on the ground floor. The facade in front of the council chamber and the service
counters is glazed over its entire height. The spatial layout of the building is
orderly and transparent. The choice of materials – yellow-white brick facades
and wood floors – is modest and tranquil. The building is also extremely energy
efficient, with among other things the highest possible GreenCalc rating (A+).
A graphic example of one of the energy-saving measures are the 280 shutters
around the building. During the day they ensure that the building does not over
heat, at night the insulating shutters close to keep the heat inside the building.
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