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Er ging een periode van ‘kamperen’ in een 

tegenovergelegen huurpand aan vooraf, 

maar de ambtenaren van de gemeente 

Zeist wisten waarvoor ze dat deden. Begin 

december namen ze hun intrek in het ver-

nieuwde gemeentehuis aan Het Rond. ‘We 

zijn laaiend enthousiast’, verwoorde burge-

meester Janssen het collectieve gevoel. ‘Het 

voelt goed aan. De elementen zijn zodanig 

verbonden geraakt dat het herkenbaar is, 

een inspirerende accommodatie die heel 

veel energie geeft.’ Dat is een mooi compli-

ment voor de partners, die het niet bepaald 

alledaagse project realiseerden, met name 

architectenbureau RAU en Atelier PRO.

Thomas Rau werkt graag in Zeist. Zijn 

bureau leverde daar de voorbije jaren al di-

verse projecten af. ‘Zutphen en Zeist zijn 

twee bijzondere plekken in Nederland’, zo 

stelde de architect. ‘Daar voel je dat de vra-

gen ánders zijn.’ Met de vernieuwing van 

het gemeentehuis is er in Zeist een eind ge-

komen aan een lange periode van aanbou-

wen. De nieuwbouw werkt als verbinding 

tussen het historische gemeentehuis uit 

1878, het monumentale raadhuis uit 1908 

en het Lengkeek-gebouw uit 1984. De ge-

meente stelde nadrukkelijke voorwaarden 

aan de vernieuwing van haar onderkomen 

en de herontwikkeling van het gebied er-

‘Aanraakbaar en comfortabel’. 

Zo omschreef burgemeester Koos 

Janssen het vernieuwde gemeen-

tehuis van Zeist. Daarin worden 

vier generaties gemeentehuizen 

op een fraaie en doordachte wij-

ze gecombineerd tot één geheel. 

RAU tekende voor het steden-

bouwkundig plan en de verbin-

dende nieuwbouw, Atelier PRO 

zorgde voor het samenhangen-

de interieur. Duurzaamheid, het 

nieuwe werken en aandacht voor 

historie komen in Zeist samen.
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omheen. ‘De vraag was: hoe kunnen wij de 

biografische ontwikkeling van het gemeen-

tehuis zó met elkaar verbinden, dat het 

weer een eenheid wordt’, zo omschrijft Rau 

de uitdaging van formaat.

Intermediair
De financiering van de vernieuwing van 

het gemeentehuis is mogelijk gemaakt 

door de bouw van 100 appartementen. 

Deze grenzen direct aan het gemeentehuis 

én aan het Walkartpark. Daarmee werd het 

dorpshart ingrijpend veranderd. ‘Er was 

sprake van een heel klein dorpje aan de 

Dorpsstraat’, schets Rau. ‘Wij hebben ge-

probeerd een intermediair te scheppen tus-

sen de drie gebouwen in.’ De nieuwbouw 

is met de bestaande gebouwen verbonden 

door een glazen entreehal. Deze is uiterst 

transparant, waardoor een visuele as is ont-

staan naar de kerktoren áchter het gemeen-

tehuis. De nieuwbouw, waarin ondermeer 

de raadszaal is ondergebracht, is erg terug-

houdend. Rau daarover: ‘De nieuw gevel is 

buitengewoon onspectaculair. Deze is vol-

ledig dienstbaar ten opzichte van de prach-

tige gevels die er al zijn. De hoofdacteurs 

zijn de oude gebouwen.’ Om het door de 

nieuwbouw gecreëerde ‘vierde kwadrant’ 

af te maken, werd besloten om gaten tus-

sen de gebouwen te sluiten. Zo is een stuk 

van de buitengevel van het Lengkeek-ge-

bouw nu binnengevel geworden. Door de 

vernieuwing komt het gemeentehuis ook 

meer in het groen te staan, direct aan het 

Walkartpark. In het gebouw zijn niet min-

der dan 18 verschillende niveau’s met el-

kaar verbonden. ‘Je gaat echt ‘op reis’  in dit 

gebouw’, stelt de architect. De skyline van 

het centrum van Zeist wordt gedomineerd 

door de oude gebouwen. ‘Het nieuwe ge-

deelte vormt een decor voor het oude raad-

huis. De oude waarden worden hier niet 

overschreeuwd. Er is bewust gekozen voor 

een heel rustige architectuur, waardoor dat 

prachtige gebouw uit 1908 nu veel beter tot 

zijn recht komt’, zo meent Rau.

Inrichting
De inrichting van het vernieuwde ge-

meentehuis werd verzorgd door Atelier 

PRO. ‘Onze voornaamste opgave was: 

Inspirerende verbinding in Zeist
RAU en Atelier PRO maakten van vier gemeentehuizen één geheel



Achtergrond

25NR 404 - 2014WEEKBLAD FACILITAIR

functioneel samensmeden’, legt projec-

tarchitect Mira van Beek uit. ‘Daarbij heb-

ben we ons vooral geconcentreerd op de 

nieuwbouw en op het nieuwe werken, dat 

eraan zat te komen. Het oude raadhuis 

is alleen van nieuwe vloerbedekking en 

gordijnen voorzien.’ Het streven was om 

in de verschillende gebouwen hun oude 

identiteit terug te brengen. ‘Het Leng-

keek-gebouw had een forse verbouwings-

opgave. Dat was heel gedateerd, moest 

zichtbaar, leefbaar en werkbaar worden 

gemaakt.’ Daarnaast legde de gemeente 

een aantal specifieke wensen op tafel in 

de aanbesteding. Zo diende het gebouw 

transparant, papierloos, stimulerend, een 

ontmoetingsplek, duurzaam en ‘typisch 

Zeist’ te zijn. Van Beek: ‘Wij hebben daar 

een heldere structuur aan toegevoegd.’  

Zo zijn de voor Zeist kenmerkende lange 

lijnen (van de talrijke lanen in de gemeen-

te) ook in het gebouw doorgetrokken. In de 

centrale hal zijn de functies verknipt, on-

dermeer door er meerdere kleinere wacht-

ruimtes te creëeren. ‘Daar kan ook worden 

gewerkt en vergaderd’, legt de interieur-

architect uit. ‘Het nieuwe werken wordt 

gefaciliteerd door de schepping van een 

brede verscheidenheid aan werkplekken. 

Vanuit het oogpunt van ontmoeten zijn op 

de verdiepingen ook huiskamers gemaakt. 

Elke verdieping kent een servicekern. Deze 

kernen zijn echter wel per verdieping ver-

schillend. Van Beek: ‘Die ker-

nen helpen voor de herkenning 

waar je bent in het pand. Ze 

zijn opgehangen aan de vier seizoenen, 

met foto’s die door de inwoners van Zeist 

zelf zijn gemaakt in het kader van een fo-

towedstrijd. Wij hebben gekozen voor 30 

procent sfeerelementen, in de vorm van 

kleur en bijzondere aankleding. De rest is 

basis. Er zijn vooral rustige kleuren en ma-

terialen gebruikt. Het geheel oogt chique 

maar ook stoer en basic.’

Duurzaam
Zeist beschikt na de verbouwingen ook 

over een duurzaam gemeentehuis. Duur-

zaamheid was een leidende factor bij de 

keuze van zowel techniek, materialen als 

meubilair. Zo kent het gebouw een warm-

te-koudeopslag, is het glas vervangen door 

HR++ glas, zijn er veel natuurlijke mate-

rialen toegepast, is er gewerkt met cradle 

to cradle vloerbedekking en is er materiaal 

hergebruikt. Zo komt het hout van de voor-

malige kozijnen van het Lengkeek-gebouw 

terug in lambriseringen en in kastenwan-

den. Door alle duurzame stappen ging het 

energielabel van G naar A. In tegenstelling 

tot bij het gemeentehuis in Brummen kon 

Rau in Zeist geen grondstoffenbank van het 

gebouw maken. ‘Dat komt doordat de aan-

nemer de opdracht heeft gekregen, niet de 

architect. Er zat dus een schakel tussen en 

dat was soms een beetje jammer. Er zijn be-

slissingen vooral vanuit financieel in plaats 

van esthetisch oogpunt genomen. Maar 

dit was voor Zeist de enige manier om dit 

gemeentehuis te kunnen realiseren.’ Bur-

gemeester Janssen had in elk geval niets te 

klagen over het resultaat: ‘Deze accommo-

datie is voor ons helemaal raak.’ n

Ton de KoRT


