
architectenbureau Fritz

AANPAK STADHUIS GRONINGEN

maart 1802
Raammaker wordt uitvoerend architect

start van de afbouw

Aangepast ontwerp

Definitief ontwerp

Ontstaansgeschiedenis van het stadhuis

Prijsvraag

U-vorm dichtgebouwd

maart 1770
besluit tot een nieuw stadhuis

juli 1776
definitief ontwerp klaar
start van de bouw

juni 1792
geen nieuwe locatie
Husly krijgt de opdracht tot nieuw ontwerp

1872
verbouwing stadhuis

U-vorm wordt dicht gebouwd 
i.v.m. ruimtegebrek

op het fronton wordt een windroos 
neergezet

mei 1792
Husly presenteert nieuw ontwerp

1793
start van de bouw

1795
de Betaafse Omwenteling

de bouw is stilgelegd 
dagelijkse kosten zijn te hoog 
en het geld is op, daarnaast 
past het stadhuis niet bij de 
nieuwe bestuursvorm

januari 1796
   Husly

januari 1802
besluit tot afbouwen stadhuis

geld bijeengebracht d.m.v. negotiatie

oktober 1802
winterstop

augustus 1802
winterstop over

januari 1806
stadhuis wind- en waterdicht

oktober 1806
stadsbestuur neemt zijn intrek 

nog niet voltooid:
peristyle
schilderwerk
vloeren eerste en tweede verdieping

1810
peristyle voltooid
stadhuis ‘af ’

nog niet voltooid:
schoorstenen
hek binnenplaats
balustrades
vloer vestibule

april 1777
bouw wordt stilgelegd

burgemeester Van Iddekinge in opspraak om 
zijn ‘vriendjespolitiek’

problemen rondom de financiën van het 
stadhuis.

10 jaar

7 jaar

62 jaar

1787
op aandringen van omwonende 
wordt de bouwput gedempt

1789
   Van Iddekinge
   Camper

november 1790
nieuw locatieonderzoek

februari 1774
definitieve prijsvraag

burgemeester Van Iddekinge en zijn 
compagnon Camper nemen het voortouw

februari 1775
deadline prijsvraag

burgemeester Van Iddekinge

Jacob Otten Huslyde vrijheidsboom 1795
links het stadhuis in de steigers

het stadhuis na voltooiing
tussen 1810-1821

de U-vorm wordt dichtgebouwd stadhuis 1919de stad Groningen
omstreeks 1828

het aangepaste ontwerp 
van J. Husly

de stad Groningen
omstreeks 1775

plan voor de 
bouwplaatsinrichting van 
J. Husly. Dit was erg bijzonder 
in deze tijd en werd niet vaak 
gemaakt, maar Husly was van 
mening dat dit de bouw ten 
goede kwam.

plattegrond van het definitief 
ontwerp van J. Husly

prent van het oude Raad- en Wijnhuis
omstreeks 1750

de stad Groningen
omstreeks 1672

plattegrond van het prijsvraagontwerp
van J. Husly

maart 1775
Husly als winnaar benoemd

november 1775
Husly stadhuisbouwmeester



architectenbureau Fritz

AANPAK STADHUIS GRONINGEN

Bouwhistorische ontwikkeling

AANLEIDING VOOR DE REVITALISATIE

Het stadhuis is meer dan 200 jaar oud en heeft visueel en functioneel een centrale plek in de 
stad aan de Grote Markt. Het stadhuis is een rijksmonument en is in de negentiger jaren van de 
vorige eeuw voor het laatst (grootschalig) verbouwd. De functionaliteit en het gebruiksgemak van 
het stadhuis kennen momenteel echter beperkingen en er is een grote onderhoudsbeurt nodig. 
Daarnaast wordt de gemeenteraad ná de verkiezingen (nov 2018) als gevolg van de autonome 
groei en de gemeentelijke herindeling uitgebreid met 6 leden, oftewel tot 45 raadsleden. 
In de huidige opzet is er beperkt ruimte voor deze uitbreiding. Hierdoor ontstond de aanleiding 
om de raadszaal uit te breiden en het achterstallig onderhoud weg te werken, maar ook om de 
functionaliteiten te herijken/herpositioneren en het stadhuis opnieuw toekomstbestendig te 
maken.

RESTAURATIEONDERZOEK

Het restauratieonderzoek van Architectenbureau Fritz verkent de mogelijkheden om het gebouw 
op basis van de bestaande kwaliteiten weer in oorspronkelijke staat te herstellen. Fritz begint 
daarom met een uitgebreide terugblik op de ontstaansgeschiedenis van het gebouw, waaruit blijkt 
dat het ontwerp van het stadhuis, voordat het in 1810 goed en wel voltooid was, inmiddels vele 
gedaanten had aangenomen. Vanaf het eerste besluit voor een nieuw stadhuis, was toen al 40 
jaar verstreken. Het ontwerp dat architect Husly in 1775 had ingediend, werd uiteindelijk veel 
eenvoudiger uitgevoerd, zowel in structuur als in uitstraling. Het van oorsprong carré-vormige 
gebouw, kreeg in het definitieve ontwerp een U-vormige plattegrond, die overigens later, in 1872, 
als gevolg van ruimtegebrek weer tot een rechthoek werd dichtgebouwd.

Hoewel de ontstaansgeschiedenis van het stadhuis kortom als een klucht kan worden gelezen, 
is de stijl waarin het gebouw moest verrijzen nooit een onderwerp van discussie geweest. Het 
stadhuis van Groningen is een van de belangrijkste voorbeelden van het neoclassicisme in 
Nederland, al was het gebouw door de langdurige planvorming en bouw bij voltooiing al door de 
tijd ingehaald. De initiatiefnemers, burgemeester Van Iddekinge en professor Petrus Camper, 
organiseerden de prijsvraag omdat zij vonden dat het met de kwaliteit van de Nederlandse 
bouwkunst droevig was gesteld, vooral wat betreft de kennis van de ‘ware’ klassieke architectuur. 
Bij het ontwerp van een neoclassicistisch stadhuis ging het daarom om ‘expressie’, ‘waarheid’ en 
‘eenvoud’, evenals om de overeenkomst tussen de denkbeelden van het ontwerp en de uitstraling 
van het gebouw.

PRINCIPES VAN HET NEO-CLASSICISME

Het Neo-Classicisme was populair eind achttiende en begin negentiende eeuw. Het Neo-
Classicisme richtte zich op de bouwkunst van de oude Grieken en Romeinen, en dan vooral hun 
klassieke tempelbouw met haar zuilencolonnades. De interesse hiervoor
werd opgewekt na grote archeologische vondsten, zoals de vondst van Pompeï in 1748 en de 
Steen van Rosetta in 1799. Het Neo-Classicisme was een reactie op de weelderige Rococo die op 
dat moment als architectuurstijl heerste. Het Neo-Classicisme streefde zuiverheid van vorm en 
harmonische proporties na. Volgens vele kunstenaars had men namelijk in de klassieke oudheid de 
ideale schoonheid bereikt. 

Kenmerken van het Neo-Classicisme in de bouwkunst:
•	 de	klassieke	zuilenorde:	dorisch,	ionisch	en
 corintisch;
•		 toepassing	van	de	tempelfacade	en	de	koepel;
•		 symmetrie;
•		 eenvoudige	grondvormen:	kubus,	cilinder,	en
 driehoek;
•		 gladde	wanden	en	weinig	versiering;
•		 monumentale	architectuur:	het	uitdrukken	van
 macht en stabiliteit.

Maatstaven voor het Neo-Classicisme zijn:
•	 Expressie:	het	kiezen	van	orde,	het	gebouw	zoals	het	werd	afgeleverd	was
 in zichzelf betekenisrijk, zonder dat beelden, inscripties of andere
 ornamenten een uitleg hoefden te geven. Husly gebruikte een
 ontwerpthematiek die passend was voor interieurs aan gevels en omgekeerd.
 De classicistische bouwstijl is een expressie van orde, stabiliteit,
 geruststelling en macht.
•		 Waarheid:	de	overeenkomst	tussen	beeld	en	denkbeeld	kwam	op	de	eerste
 plaats, de rest was bijzaak. Vorm en gedachte hangen samen, materiaal
 is secundair. De eerlijkheid van materiaal was voor de makers niet
 wezenlijk relevant. De nadruk op massief ontbrak (imitatie schilderwerk).
•		 Eenvoud:	eenvoud	was	gelijkgesteld	aan	schoonheid,	met	als	bronnen	de
 natuur en de klassieken.

PRIJSVRAAGONTWERP
1775

X
X

X X
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DEFINITIEF 
ONTWERP

1776

AANGEPAST ONTWERP
1792

AANGEPAST ONTWERP
1795

DICHTBOUWEN 
U-VORM

1872



architectenbureau Fritz

AANPAK STADHUIS GRONINGEN

Restauratievisie

De gevel en het dak worden gerestaureerd waarbij de kolossale orde weer leesbaar wordt 
gemaakt. Het achterstallige onderhoud aan de gevel en het dak zal op restauratieve manier 
worden uitgevoerd. Het gevelmetselwerk en de natuursteen zullen met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid worden gereinigd. Het voegwerk en de natuurstenen ornamenten worden hersteld 
waar nodig. De houten geveldelen worden opnieuw geschilderd en de kroonlijst met timpaan 
worden weer in harmonie met elkaar gebracht.

Dit is de ruggengraat van het gebouw. De ontsluiting en de trappenhuizen zijn door de eeuwen 
heen nooit van positie gewijzigd. De ruimtes worden stijlvast gerestaureerd. Het kleur- en 
bouwhistorisch onderzoek bieden daar veel praktische handvaten voor. De lift wordt verplaatst, 
waardoor het hoofdtrappenhuis hersteld kan worden in de oorspronkelijke breedte. De 
toiletgroepen worden verwijderd uit het secundaire trappenhuis, waardoor ruimte ontstaat een 
royale en vluchtveilige trap te plaatsen. 

De interieurs van de diverse ruimtes kennen een grotere mate van vrijheid en eigenheid 
binnen de restauratie strategie, omdat de oorspronkelijk gewenste uitmonstering nimmer is 
aangebracht. Natuurlijk worden latere interieurafwerkingen gerespecteerd als onderdeel van 
de ontwikkelingsgeschiedenis en gelaagdheid. Met het wijzigen van functie en de inpassing 
van nieuwe technische installaties zullen de bestaande ruimtes van het stadhuis waar nodig 
worden voorzien van een nieuwe (restauratieve) afwerking. De trouwzaal, de hoofdentree, de 
commissievergaderingenzaal en de ontsluiting op de verschillende verdiepingen verdienen daarbij 
bijzondere restauratieve aandacht.

DE STAD
Herstel in oorspronkelijke staat en allure

Gevel

Gevel stadhuis 1919 Vanuit kleurhistorisch onderzoek te herleiden 
materialisatie en kleurstelling. 

Burgemeesterkamer aan het 
begin van de 20e eeuw.

Gevel stadhuis 2018. Natuursteen is sterk vervuild en 
beschadigd. Voegwerk is in slechte staat

Ontsluiting eerste verdieping 2018. Vloer wand en 
plafond zijn niet in evenwicht met elkaar

Impressie van de vestibule na restauratie

Interieur wethouderskamer 2018. Vloer wand en plafond zijn niet in 
evenwicht met elkaar. CV leidingen zijn in het zicht.

Impressie van het interieur van een 
vergaderzaal na restauratie

Gevel Museum De Lakenhal na restauratie door Happel Cornelisse Verhoeven architecten. 
Peristyle en fronton zijn weer in evenwicht gebracht 

Ontsluiting Kamers

DE ONTSLUITING
Een stijlvaste restauratie

HET INTERIEUR
Een restauratieve aanpak per kamer



architectenbureau Fritz

AANPAK STADHUIS GRONINGEN

Bouwhistorische ontwikkeling

DE RAAD OP ZOLDER VANUIT BOUWHISTORISCH PERSPECTIEF

Het stadhuis Groningen is diverse malen verbouwd onder invloed van veranderende 
gebruikswensen. De twee meest zichtbare wijzigingen aan het gebouw zijn:

•	 De	aanpassing	van	1869,	waarin	het	oorspronkelijke	U-vormige	gebouw	werd
 dichtgezet en het centrale lichthof ontstond. Het betrof een wezenlijke,
 typologische wijziging; van u-vormig tot o-vormig gebouw. Het advies is om
 die laag, net als die van het oorspronkelijke stadhuis uit 1793-1810 ook
 zoveel mogelijk intact te laten. 

•	 En	de	latere	verbouwing	in	de	jaren	‘90	van	de	vorige	eeuw	waarbij	de
 huidige raadzaal op de begane grond werd ingepast en het lichthof werd
 overkapt met een glazen dak. De verbouwing uit de jaren ’90 betreft vooral
 een interieure verbouwing en heeft geen bijzondere bouwhistorische waarde.

Door het positioneren van de raadzaal op zolder wordt een nieuwe tijdlaag toegevoegd aan de zo 
boeiende en complexe ontwikkelgeschiedenis van het stadhuis. Het ontwerp gaat uit van zoveel 
mogelijk zichtbaar houden van die geschiedenis. De slimme positionering van de nieuwe raadzaal 
laat een groot deel van de dakspanten onaangetast, de 19e -eeuwse uitbreiding (het dichtzetten 
van de U) blijft leesbaar en het voormalig lichthof wordt omgevormd tot een aangename 
binnenruimte, ‘De Nieuwe Burgerzaal’, die bijdraagt aan het representatieve karakter van de bel-
etage.

1793 - 1795

1802 - 1810

1869

Verschillende lagen/maten baksteen in binnenolaats

De verschillende in- en uitbreidingen door de jaren heen 

Huidige RaadzaalGlazen dak binnenplaats

XIXd - XXa

1934 - 1935

XXb - XXc

1977 - 1988

1990 - 1996

XXd - XXIa

Hoge monumentwaarde

Positieve monumentwaarde

Indifferente monumentwaarde

monumentale zichtlijn

Vooraanzicht Achteraanzicht

Begane grond

Vierde verdieping

Eerste verdieping Tweede verdieping

Zijaanzicht

DakaanzichtDerde verdieping

Monumentaal element

Monumentale plafondafwerking

Monumentale wandafwerking

Monumentale vloerafwerking
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AANPAK STADHUIS GRONINGEN

Gemeente Groningen

VO.N.101

Opdrachtgever

Schaal

Datum 04-09-18

1:200

Begane grond nieuw -

functionele indeling

Project 089 Revitalisering

Stadhuis Groningen

concept VOFase

Formaat A3

Wijziging

N

0.12
lifthal

9 m2

0.17
foyer/ontvangst-/ontspanningsruimte

115 m2

0.02
berging
18 m2

0.09
Fractiekamer

23 m2

0.08
Fractiekamer

25 m2

0.19
Keuken
13 m2

0.20
Kolf/ Rust/ EHBO

7 m2

0.18
Repro
7 m2

0.26
Fractiekamer

22 m2

0.27
Fractiekamer

23 m2

0.16
Fractiekamer

28 m2

0.15
Fractiekamer

25 m2

0.22
Fractiekamer

23 m2

0.06
gang
226 m2

0.23
trappenhuis

28 m2

0.25
Trouwzaal

99 m2

0.24
Fractiekamer

27 m2

0.11
entree raadzaal

26 m2

0.07
Kleedruimte bode

6 m2

0.01
voorportaal

8 m2

0.03
entree
26 m2

0.21
Griffie
47 m2

0.13
Liften

0.14
Berging

9 m2

0.05
toiletgroep

27 m2

0.04
Trafo ruimte

45 m2

0.28
Kleedruimte BABS

6 m2

0.10
Trappenhuis

36 m2

Publiek

Politiek

Werkomgeving

Vergadercentrum

Overig (facilitair)

Circulatie

Gemeente Groningen

VO.N.111

Opdrachtgever

Schaal

Datum 04-09-18

1:200

Eerste verdieping nieuw

- functionele indeling

Project 089 Revitalisering

Stadhuis Groningen

concept VOFase

Formaat A3

Wijziging

N

1.08
toiletgroep

22 m2

1.05
Vergaderruimte groot

Opp: 50 m2

1.02
Centrale hal
Opp: 84 m2

1.19
Vergaderruimte groot

Opp: 47 m2

1.13
Burgerzaal
Opp: 115 m2

1.14
expo/ bijeenkomst ruimte

Opp: 60 m2

1.12
Flexplekken
Opp: 26 m2

1.11
Flexplekken
Opp: 35 m2

1.03
gang

Opp: 202 m2

1.01
tochtsluis
Opp: 3 m2

1.06
Trappenhuis
Opp: 35 m2

1.17
trappenhuis
Opp: 25 m2

1.20
bode/pantry
Opp: 18 m2

1.18
Representatieve zaal

Opp: 125 m2

1.04
Repro

Opp: 18 m2

1.10
lifthal

9 m2

1.16
Vergaderruimte

Opp: 18 m2

1.15
Vergaderruimte

Opp: 15 m2

1.09
Liften

Publiek

Politiek

Werkomgeving

Vergadercentrum

Overig (facilitair)

Circulatie

Voorlopig ontwerp

Gemeente Groningen

VO.N.211

Opdrachtgever

Schaal

Datum 04-09-18

1:200

Doorsnede BB nieuw -

functionele indeling

Project 089 Revitalisering

Stadhuis Groningen

concept VOFase

Formaat A3

Wijziging

Publiek

Politiek

Werkomgeving

Vergadercentrum

Overig (facilitair)

Circulatie

ONTWERP OPGAVE EN PROCES
 
In 2016 zijn een drietal ontwerpende onderzoeken uitgevoerd door drie verschillende 
architectenbureaus: Scenario 1 Restauratie door architectenbureau Fritz; scenario 2 Make Over 
Representativiteit door IAA/MerkX; scenario 3 Volledige Revitalisatie door Happel Cornelisse 
Verhoeven Architecten. Hoofdthema van de onderzoeken was de zoektocht naar een positie voor 
goed functionerende raadzaal, nadat de raad is uitgebreid tot 45 raadsleden.
Resultaat van de ontwerpende onderzoeken was dat scenario 1 en 3 in combinatie, uitgangspunt 
werden voor de ontwerpopgave. Intussen is door het Monumenten Advies Bureau een 
bouwhistorisch onderzoek verricht, dd 15 december 2017 en is door Josefien & Co kleurhistorisch 
onderzoek gedaan, dd 18 mei 2018.

Op 27 september 2017 heeft de Raad besloten het stadhuis te revitaliseren. Dit betekent dat 
de ruimtelijke en functionele indeling van het pand wordt herzien op basis van de nieuwe 
huisvestingsvisie en binnen de kaders van de rijksmonumentale status. De belangrijkste wijziging 
is de voorgestelde verplaatsing van de raadszaal van de begane grond naar de derde verdieping. 
De centrale hal krijgt een meer open karakter waar ruimte komt voor openbare activiteiten 
zoals tentoonstellingskamer/kunstruimte. Ten aanzien van de werkomgeving geldt dat een 
werkomgeving wordt gerealiseerd conform activiteit gerelateerd werken (AGW). Dit betekent 
niet alleen dat werkplekken worden gedeeld, maar ook dat er een diversiteit aan werkplekken 
beschikbaar is, passend bij de werkprocessen van de medewerkers.

Een ontwerpteam onder leiding van Happel Cornelisse Verhoeven Architecten werd in Februari 
2018 geselecteerd via een Europese aanbesteding. architectenbureau Fritz is aan het ontwerpteam 
toegevoegd. Op 26 september 2018 werd het voorontwerp goedgekeurd door de raad.

FUNCTIONELE INDELING

BEGANE GROND
Op de begane grond bevinden zich de fracties en de trouwzaal. De werkplekken van de griffie 
zijn nabij de fractiekamers georganiseerd. Doordat de raadszaal naar boven verhuist, komt 
er centraal op de begane grond waardevolle ruimte vrij voor ontmoeting en ontspanning die 
bijvoorbeeld gebruikt kan worden als ontspanningsruimte van de werknemers óf als foyer tijdens 
raadsvergaderingen. Rondom deze centrale ruimte worden aan de gevel ruime fractiekamers en de 
werkplekken van de griffie geplaatst. De trouwzaal, het sanitair (voorzien van nieuwe afwerking), 
het afvallokaal en de transformatorruimte blijven behouden op hun huidige positie. Er worden 
nieuwe trappen op de bestaande plekken voorzien en er worden twee nieuwe liften ingepast aan 
de zuidzijde van het gebouw.

EERSTE VERDIEPING
De eerste verdieping, van oudsher de hoofdverdieping wordt ingezet als representatieve laag voor 
ontvangsten. Hier worden een reeks nieuwe representatieve publieksruimtes en vergaderzalen 
ingepast. Het voormalige lichthof zal in het hart van het gebouw dienst doen als ‘De Nieuwe 
Burgerzaal’. In het DO zullen aanvullende studies worden gedaan naar daglichttoetreding/ 
simulatie in de burgerzaal en de omliggende gangen. De oude raadzaal (huidige 
commissievergaderingenzaal) zal worden ingezet als representatieve ruimte en kan worden 
gebruikt als ontvangstruimte voor hoog bezoek en buitenlandse delegaties. De overige ruimtes 
worden gebruikt als flexplekken en vergaderruimtes. Nieuw sanitair wordt ingepast tussen het 
hoofdtrappenhuis en de liften. Aan de uiteinden van de gangen wordt een pantry/ repro meubel 
geplaatst.

Begane grond

Publiek

Politiek

Vergadercentrum

Overig (facilitair)

Circulatie

Werkomgeving B&W en GMT

Axonometrie van de nieuwe inpassing in het bestaande 

De burgerzaal

De vestibule met zicht op de burgerzaal

Dwars doorsnede Eerste verdieping

AANPASSINGEN AAN DE ONTSLUITING
De gangen en trappen vormen belangrijke structurerende elementen in het gebouw en blijven 
behouden op de historische plek. Ze zijn immers nooit van positie gewijzigd ten opzichte van het 
oorspronkelijke ontwerp van Husly. Wel worden er een aantal organisatorische of bouwkundige 
wijzigingen voorgesteld.

Aan de zuidzijde wordt de huidige mindervalide entree omgevormd tot avondentree tijdens 
raadsvergaderingen. Deze entreehal is geschikt voor avondopeningen omdat deze makkelijk is af 
te sluiten van de rest van het gebouw. 

Rechts van deze nieuwe entreehal bevindt zich het bestaande hoofdtrappenhuis. De bestaande 
lift wordt verwijderd uit de kern van het trappenhuis waardoor de originele breedte en 
monumentaliteit van de trap kan worden hersteld. Er worden twee nieuwe liften geplaatst aan de 
linkerzijde van de nieuwe entreehal. 

De toiletgroepen worden verwijderd uit het secundaire trappenhuis waardoor er ruimte ontstaat 
om een volwaardige en vluchtveilige trap te plaatsen.

De hoofdentree wordt in het nieuwe plan voorzien van een tochtsluis. In de vestibule wordt een 
passend meubel geplaatst waarvandaan de bodes bezoekers kunnen ontvangen en naar behoefte 
met bezoekers in gesprek kunnen treden.



architectenbureau Fritz

AANPAK STADHUIS GRONINGEN

De nieuwe Raadzaal

Doorsnede Tweede verdieping Derde verdieping

Voorlopig ontwerp

Gemeente Groningen

VO.N.201

Opdrachtgever

Schaal

Datum 04-09-18

1:200

Doorsnede AA nieuw -

functionele indeling

Project 089 Revitalisering

Stadhuis Groningen

concept VOFase

Formaat A3

Wijziging

Publiek

Politiek

Werkomgeving

Vergadercentrum

Overig (facilitair)

Circulatie

Gemeente Groningen

VO.N.121

Opdrachtgever

Schaal

Datum 04-09-18

1:200

Tweede verdieping nieuw

- functionele indeling

Project 089 Revitalisering

Stadhuis Groningen

concept VOFase

Formaat A3

Wijziging

N

2.04
toiletgroep

22 m2

2.23
Flexibele werkruimte

Opp: 52 m2

2.01
Trappenhuis
Opp: 35 m2

2.16
Flexibele werkruimte

Opp: 32 m2

2.15
Flexibele werkruimte

Opp: 38 m2

2.02
gang

Opp: 210 m2

2.22
Secretariaat

Opp: 18 m2

2.06
lifthal

9 m22.05
Liften

2.12
trappenhuis
Opp: 26 m2

2.08
Flexibele werkruimte

Opp: 26 m2

2.07
Flexibele werkruimte

Opp: 35 m2

2.17
Flexibele werkruimte

Opp: 50 m2

2.21
Flexibele werkruimte

Opp: 30 m2

2.13
Flexibele werkruimte

Opp: 27 m2

2.09
Secretariaat

Opp: 60 m2

2.18
Secretariaat

Opp: 18 m2

2.20
Flexibele werkruimte

Opp: 30 m2

2.19
Flexibele werkruimte

Opp: 30 m2

2.14
Flexibele werkruimte

Opp: 24 m2

2.10
Pantry

Opp: 11 m2

2.11
Secretariaat

Opp: 24 m2
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Derde verdieping nieuw

- functionele indeling

Project 089 Revitalisering

Stadhuis Groningen

concept VOFase

Formaat A3

Wijziging

N

3.01
Trappenhuis

37 m2

3.08
Raadzaal
544 m2

3.11
Berging/techniek

38 m2

3.02
Hal
26 m2

3.17
Bergingen/ Techniek

48 m2

3.07
Bergingen/ Techniek

50 m2

3.14
Sanitair

17 m2

3.13
Gang
24 m2

3.09
Technische ruimte

33 m2

3.16
Technische ruimte

26 m2

3.12
Sanitair

17 m2

3.15
Berging/techniek

63 m2

3.05
pantry
11 m2
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3.10
trappenhuis
Opp: 11 m2

3.03
lifthal
10 m23.04

Liften

Publiek

Politiek

Werkomgeving

Vergadercentrum

Overig (facilitair)

Circulatie

Raadzaal  Aantal plaatsen

raadsleden (r) 50 

 

college (g)  7

voorzitter (v) 2

griffie (g)  4

techniek & ass. (t) 9

bode (b)  1

spreekgestoelte (s) 1  

inspreekdesk (i) 1

pers (pe)  9

publiek (pu) 60

TWEEDE VERDIEPING
Op de tweede verdieping wordt de bestaande kamerstructuur volledig gehandhaafd. Hier bevinden 
zich de werkomgeving van B&W en GMT. Verschillende flexibele werk- en vergaderruimtes bieden 
voldoende ruimte voor gelijktijdig overleg. De vaste werkplekken van de secretariaten bevinden 
zich centraal tussen de werk- en overlegvertrekken. 

DERDE VERDIEPING
Met het verplaatsen van de raadzaal zal de zolderverdieping ingrijpend veranderen. De 
Raadzaal wordt symmetrisch ingepast in het gebouw. Hierdoor is het mogelijk een groot deel 
van de bestaande dakspanten te behouden. De zaal bestaat uit een omloop met een normale 
verdiepingshoogte en een centrale dubbelhoge ruimte waar de raadstafel wordt opgesteld. Aan 
de rand van deze dubbelhoge ruimte worden de bestaande spanten ingepakt waardoor er nissen 
ontstaan. Deze nissen vormen de verbinding tussen de zaal en de omloop. In het vervolgtraject 
zullen er aanvullende ontwerp studies worden gedaan naar vorm, afwerking en indeling van de 
raadzaal. Op deze verdieping worden eveneens een nieuwe toiletgroep, pantry en de technische 
ruimtes ingepast.

DUURZAAMHEID
De gemeente Groningen zet in op een duurzame stad en streeft ernaar om in 2035 energieneutraal 
te zijn. Deze ambitie wordt gevolgd voor de renovatie van het stadhuis. De gemeente heeft 
de ambitie om het stadhuis te verduurzamen en de klimaatbeheersing op orde te brengen. 
Duurzaamheid dient, naast duurzaamheid in gedrag en in gebruik van het gebouw, gevonden te 

PLANNING

Budget: €15,5 miljoen

begin 2019
definitief ontwerp

voorjaar 2019
besluitvorming

rond zomer 2019
uithuizing

najaar 2019
start werkzaamheden

voorjaar 2021
oplevering

ELEKTRA
De bestaande transformatoren en hoofdverdeelinrichting van de elektrotechnische installatie 
blijven behouden. Om het inslijpen van leidingwerk in bestaande (monumentale) wanden zoveel 
mogelijk te voorkomen zetten we waar mogelijk in op gebruik van bestaande leidingtracés. Om 
beschadiging aan nieuwe bedrading te voorkomen wordt bij bestaande stalen buizen gebruik 
gemaakt van geïsoleerde buitenbekabeling. Nieuwe kabeltracés kunnen eveneens worden 
weggewerkt achter de nieuwe lambrisering. In het vervolgtraject zal per ruimte worden bepaald 
wat de meest passende oplossing is. 

In het huidige ontwerp wordt uitgegaan van de toepassing van 160m2 PV-panelen op het dak van 
de nieuwe raadzaal. De exacte hoeveelheid te plaatsen panelen hangt samen met het ontwerp van 
de raadzaal en wordt in het vervolgtraject verder onderzocht. 

VENTILATIE
In het programma van eisen wordt uitgegaan van natuurlijke ventilatie voor alle vertrekken, 
waarbij enkel de raadzaal mechanisch wordt geventileerd en de toiletgroepen mechanisch 
worden afgezogen. Het openen van een raam bij meer zuurstofbehoefte past echter niet bij de 
vraag naar een toekomstgericht en comfortabel gebouw met hoofdzakelijk een bijeenkomst- 
en vergaderfunctie. Zonder mechanische ventilatie kunnen er geen prestatie-uitgangspunten 
op comfort en duurzaamheid worden vastgelegd.  Het ontwerpteam adviseert dan ook om dit 
uitgangspunt te herzien.

worden in technische oplossingen. De inpassing van technische installaties verdient bijzondere 
aandacht binnen de monumentale status van het gebouw.

VERWARMING EN KOELING
Met een gasloze toekomst in het achterhoofd wordt ingezet op lage-temperatuur verwarmen 
en hoog temperatuur koelen. De warmteopwekking gebeurt met een gesloten gasketel of een 
elektrische warmtepomp aangesloten op het bronnensysteem van de warmte koudeopslag. 

Het stadhuis is te klein voor een eigen open bronnensysteem. Het inpassen van een gesloten 
bronnensysteem in de omgeving is mogelijk complex. Het ontwerpteam kan zich echter 
voorstellen dat het mogelijk is het gebouw in de toekomst aan te sluiten op een bronnensysteem 
waar andere gebouwen ook gebruik van maken, maar ook het toepassen van stadsverwarming in 
de monumentale binnenstad behoort tot de mogelijkheden. Omdat besluitvorming rondom dit 
vraagstuk vaak enige tijd vraagt, is ons advies om los van dat besluit de planvorming door te laten 
lopen, maar wel geschikt te maken voor aanpassing in de toekomst.

Om het systeem op deze wijze toekomstbestendig te maken is het enkel mogelijk om de huidige 
radiatoren te vervangen door ventilator convectoren die zowel voor verwarming als voor koeling 
kunnen worden ingezet. Omdat deze ventilator convectoren meer ruimte vragen dan de huidige 
radiatoren, zal in de vervolgfase worden onderzocht hoe ze kunnen worden weggewerkt achter 
een horizontale lambrisering passend bij het monumentale karakter van het interieur.

1,5 jaar
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Vergadercentrum

Overig (facilitair)

Circulatie

Werkomgeving B&W en GMT


