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bouwen voor het bestuur
gemeentehuizen en stadskantoren in Twente

Vrijwel alle ambtenaren en bestuurders 
in Twente krijgen een nieuwe huis-
vesting. Formeel is dat een gevolg van 
de gemeentelijke herindeling waarbij het 
aantal gemeenten in de regio krimpt van 
22 naar 14. Sommige gemeenten hebben 
van de nieuwbouw een multifunctioneel 
gebouw gemaakt met ruimte voor aller-
hande culturele activiteiten. In een aantal 
gemeenten waar het gemeentehuis is 
verdwenen, zijn zogenoemde Kulturhusen 
ontwikkeld om tegemoet te komen aan de 
behoefte om diverse publieke voorzieningen 
een (gecombineerd) onderdak te bieden. 

Welke gemeente wint de Archi-2007?

Alle gemeenten hebben weloverwogen 
keuzes gemaakt, maar dat heeft niet geleid 
tot eenduidige of eenvormige resultaten. 
Integendeel! De architectuur waarmee de 
gemeenten zich profileren, is zeer divers. 
Met deze reizende tentoonstelling wordt 
inzicht gegeven in de verschillende keuzes 
die gemeentebesturen hebben gemaakt; 
wordt het nieuwbouw of verbouw, welke 
locatie kiezen we en wie wordt de 
architect. 

Hoe denkt de burger over de keuzes van hun gemeentebestuur? 
Welk stadskantoor, gemeentehuis of stadhuis krijgt de meeste waardering? 

Die vraag kunt u beantwoorden door uw stem uit brengen. 
Maak een keuze uit de veertien gemeenten en bepaal wie volgens u 

de Archi-2007 voor het mooiste ontwerp moet krijgen. 

Onder de inzendingen zullen 20 architectuurboeken worden verloot.

  Rijssen-Holten   Almelo

  Enschede

  Dinkelland

  Oldenzaal   Tubbergen   Archi-2007

  Hengelo   Hof van Twente

  Hellendoorn   Borne

  Haaksbergen

  Wierden   Twenterand   Losser

www.architectuurcentrumtwente.nl
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ontwerp  Architecten- en ingenieursbureau

   Kristinsson, Deventer  |  Daan Josee

functies bestuurlijk, kantoren, 

   publieke dienstverlening, parkeerkelder

vloeroppervlak 7.800 m2 BVO kantoor

aantal werkplekken 225

bouwkosten € 23.744.00  inclusief 

   verwerving en parkeerkelder

oplevering mei 2008

De opdracht voor het ontwerpen van een nieuw gemeente-
huis voor de gemeente Rijssen-Holten is het resultaat van 
een in 2000 uitgeschreven prijsvraag. Architecten- en 
ingenieursbureau Kristinsson uit Deventer tekende het 
winnende ontwerp dat ook in stedenbouwkundig opzicht 
een verbetering van de bestaande situatie inhield. 
Projectarchitect Daan Josee herstelde met een nieuw 
volume de oorspronkelijke stadsstructuur dat door de 
bouw van het bestaande gemeentehuis in de jaren 
zeventig was verdwenen. Resultaat is nu: drie herken-
bare pleinen en twee straten. Ofschoon dwars door 
het gebouw de kerk zichtbaar blijft, is de concurrentie 
tussen kerk en stadhuis nu wel erg groot geworden.
Het stadhuis wordt in twee fasen gerealiseerd. 
Fase A werd op 14 juli 2006 opgeleverd en heelt de straat-
wand aan de Rozengaarde en de Hagen aan. Medio 2006 
startte de bouw van fase B, met daarin de parkeergarage 
voor 140 auto’s en de huisvesting van de bestuurlijke en 
publieke diensten. De beide gebouwdelen worden door 
glazen bruggen over de Rozengaarde met elkaar 
verbonden. Een klankbordgroep (de ‘buren’ van het 
nieuwe stadhuis) heeft invloed gehad op het ontwerp. 
Zo is het gebouwdeel B ingekort en daarmee de afstand 
tot het appartementengebouw vergroot en is het 
trappenhuis opener geworden voor meer doorzicht. 

adres: Schild 1, Rijssen  |  oppervlak 94 km2  |  inwoners 36.600

Tot de gemeente Rijssen-Holten behoren: Rijssen en Holten

Rijssen-Holten
bouwen voor het bestuur

gemeentehuizen en stadskantoren in Twente
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ontwerp 1973 J.J.P. Oud

renovatie 1995 Mart van Schijndel

functies bestuurlijk, kantoren, 

   publieksdienstverlening

bouwperiode 1969-1972

vloeroppervlak 18.304 m2 BVO

aantal werkplekken 499

Het nieuwe stadhuis in Almelo krijgt een plek in het 
Binnenstadsplan, een ontwerp van stedenbouwkundige 
Rein Geurtsen. Waar precies is nog niet bekend maar 
in ieder geval aan de Grote Markt met de Haven en 
nabij een nieuw te bouwen ondergrondse parkeer-
garage. 
De ambities zijn groot en de lat ligt hoog. Het stadhuis 
moet immers een belangrijk gebouw in het stads-
centrum worden met meer dan alleen bestuurlijke 
en ambtelijke functies. In of naast het monumentale 
‘Huis van de stad’ zijn ook wensen voor onderdak 
van de frontoffice van de woningcorporaties, een 
expositieruimte, de politiepost centrum, de VVV, 
horeca en wellicht een supermarkt. 
Eind 2007 zal de gemeente het definitieve Programma 
van Eisen en de exacte locatie vaststellen waarna 
de architectenselectie in een Europese aanbesteding 
kan starten. Of en hoe de bevolking in dit selectie-
proces betrokken wordt is nog onbekend.
Met de bouw van het nieuwe stadhuis komt een einde 
aan de veel te krappe huisvesting in het bestaande 
stadhuis uit 1973, ontworpen door architect J.J.P. Oud. 
In 1995 werd het gebouw nog door architect Mart van 
Schijndel verbouwd en gerenoveerd.

adres: Stadhuisplein 1, Almelo  |  oppervlak 69 km2  |   inwoners 72.200

Tot de gemeente Almelo behoren: Almelo, Aadorp en Bornerbroek

Almelo
bouwen voor het bestuur

gemeentehuizen en stadskantoren in Twente



ontwerp 1940 Jos Th. J. Cuypers

ontwerp jaren 70 Koning en Rentjes

ontwerp 2005 BD Architectuur, Leiden

functies gemeentekantoren, 

   centrale hal met frontoffice en 

   vergader- en expositieruimte

vloeroppervlak 5.586 m2 BVO 

aantal werkplekken 200

bouwkosten € 10.500.000  

oplevering laatste uitbreiding 2005
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Het was geen eenvoudige opdracht om in Haaksbergen 
het te kleine gemeentehuis aan de Markt te vergroten. 
Het oorspronkelijke stadhuis van architect Jos Th. J. 
Cuypers uit 1940 en de nieuwe vleugel uit de jaren ’70, 
vormden samen met de monumentale RK-kerk, 
de pastorie en het Notarishoes een complex ensemble 
van gebouwen. In de nieuwe vleugel, een ontwerp van 
de architecten Koning en Rentjes, waren hoofdzakelijk 
kantoren ondergebracht. In 2002 nam de raad uiteindelijk 
het besluit om die te kleine kantoorvleugel te vervangen 
door nieuwbouw, waarbij de aangrenzende synagoge 
in zijn waarde moest blijven. Na een Europese 
aanbesteding kwam het plan van de combinatie 
Aan de Stegge/BD architectuur als economisch 
meest voordelige aanbieding uit de bus. Het ontwerp 
werd aanvankelijk ‘een gedrocht’ en wel ‘erg modern’ 
genoemd, maar nu vindt iedereen het toch wel mooi. 
De nieuwe kantoorvleugel bestaat uit twee kantoor-
villa’s die bij de baliehal zijn gekoppeld met een twee 
verdiepingen hoge glazen hal. De architecten hebben 
de nieuwe gebouwdelen zo gesitueerd, dat alle 
omgevingsfactoren tot hun recht komen. 
Zo voert de entree aan de Markt nu rechtstreeks de 
grote, transparante hal binnen, die als openbare route 
langs de binnentuin naar het achterterrein loopt.

adres: Markt 3, Haaksbergen  |  oppervlak 105 km2  |  inwoners 24.400

Tot de gemeente Haaksbergen behoren: Haaksbergen, Buurse, Langelo en St. Isidorushoeve

Haaksbergen
bouwen voor het bestuur

gemeentehuizen en stadskantoren in Twente
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Ruim tien jaar geleden kreeg het stadhuis van 
Wierden naar een ontwerp van Leijh, Kappelhoff, 
Seckel, Van den Dobbelsteen Architecten uit Hengelo 
een facelift en werd er een verdieping aan toegevoegd. 
Hierdoor is de oorspronkelijke architectuur van 
architect Boelens uit Assen niet meer te zien. 
Het gebouw dringt zich in haar nieuwe jas nauwelijks 
op en ligt gemoedelijk in het groen. Vanwege ruimte-
gebrek is het stadhuis in 2006 uitgebreid. Op het ronde, 
één bouwlaag hoge deel van het stadhuis, ontwierp 
Leijh, Kappelhoff, Seckel, Van den Dobbelsteen 
Architecten een extra verdieping. Voor de benodigde 
privacy van de omwonenden werd extra beplanting 
aangebracht. Tevens werd de entreepartij vergroot. 
Na deze externe aanpassingen bereidt de 
gemeentelijke bouwdienst nu samen met het interieur 
design bureau Insight Vormgevers een interne 
verbouwing voor. Hierbij wordt de raadszaal verbouwd 
en zal de hal tot publieksplein met een frontoffice 
worden omgebouwd. 
Met deze laatste aanpassing zal het publiek nog 
beter bediend kunnen worden. De tien jaar geleden 
aangebrachte overheersende kleur roze zal 
plaatsmaken voor meer grijstinten.  

ontwerp Leijh, Kappelhoff, Seckel, 

   Van den Dobbelsteen Architecten

functies bestuurlijk, gemeentekantoren, 

   frontoffice, spreek- en vergaderruimtes

vloeroppervlak 6.847 m2 incl. kelder

aantal werkplekken 175

bouwkosten 1996 fl 10.000.000 

bouwkosten 2006 € 1.100.000

oplevering 2007 

 adres: Plantsoenlaan 1, Wierden  |  oppervlak 95 km2  |  inwoners 24.000

Tot de gemeente Wierden behoren: Wierden, Enter, Hoge Hexel, Notter/Zuna, Rectum en Ypelo

Wierden
bouwen voor het bestuur

gemeentehuizen en stadskantoren in Twente
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In de gemeente Twenterand zijn de gemeentelijke 
activiteiten op dit moment verspreid over twee gemeente-
huizen en twee gemeentewerven. Per 1 januari 2008 zullen 
deze verspreide activiteiten worden gecentraliseerd. 
Dit betekent dat dan een geheel nieuwe werf in 
Vroomshoop gereed zal zijn en dat het gemeentehuis in 
Vriezenveen zeer fors uitgebreid zal zijn. Tot die tijd zal 
het oude gemeentehuis in Den Ham in functie blijven. 
De nieuwe werf in Vroomshoop is net als het nieuw 
gebouwde Kulturhus De Klaampe in Westerhaar-
Vriezenveensewijk ontworpen door Te Kiefte Architecten. 
Het multifunctionele Kulturhus zorgt ervoor dat niet alle 
voorzieningen in de gemeente Twenterand op één locatie 
zijn geconcentreerd. Voor de vernieuwbouw van het 
gemeentehuis in Vriezenveen is op basis van een door 
ABC Bouwadviseurs opgesteld Programma van Eisen, 
aan drie architectenbureaus gevraagd een ontwerp in 
te dienen. IAA-architecten uit Almelo won deze meer-
voudige prijsvraag. In het ontwerp is met het omsluiten 
van het bestaande gebouw door de nieuwbouw een 
terracotta gekleurde eenheid ontstaan. 
Door de samenvoeging zijn twee patio’s gecreëerd die 
zorgen voor licht en lucht in de kantoren. De entree en 
raadzaal zijn als extra uitnodigend element in de gevel 
geplaatst.

ontwerp 1973 

   Koning en Rentjes architecten, Hengelo

ontwerp 1988 en 2008 

   IAA-architecten, Almelo 

functies gemeentekantoren, 

   bestuurlijk, frontoffice

vloeroppervlak 9.800 m2 BVO

   inclusief uitbreidingen

aantal werkplekken 170

bouwkosten 2008 € 7.000.000 

adres: Manitobaplein 1, Vriezenveen  |  oppervlak 108 km2  |  inwoners 34.000

Tot de gemeente Twenterand behoren: Bruinehaar,  De Pollen, Den Ham, Geerdijk, Vriezenveen, 

Vroomshoop, Weitemanslanden, Westerhaar-Vriezenveensewijk en Westerhoeven 

Twenterand
bouwen voor het bestuur

gemeentehuizen en stadskantoren in Twente
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Het gemeentehuis in Losser dateert uit 1970 en staat 
centraal in het dorp. Na een eerste - te duur - ontwerp 
in de jaren vijftig maakte architect Verlaan in de jaren 
zestig een herzien plan dat wel uitgevoerd werd en 
dat  in 1970 feestelijk werd geopend. 
Het ontwerp is gebaseerd op de Saksische boerderij. 
Vanwege de vorm en het uitbundige gebruik van 
Italiaans marmer in het interieur en aan de gevels, 
kreeg het gebouw de oneerbiedige bijnaam van 
‘marmeren koestal’. Er was zorgvuldig ontworpen 
en gedetailleerd en er waren duurzame materialen 
toegepast. Naast het marmer zijn in het interieur 
dure houtsoorten zoals licht eiken en het donkere 
coromandelhout toegepast. 
Het gemeentehuis is na 1970 diverse keren verbouwd. 
In 1978 werd het uitgebreid. Aanvankelijk met een 
twee verdiepingen hoge aanbouw waar later nog 
een derde laag aan toegevoegd werd. 
Als gevolg van de reorganisatie in 2005 vindt er nu 
wederom een verbouwing plaats. Zo wordt het 
eerder ‘aangeplakt’ noodgebouw verwijderd. 
In het gebouw worden de kantoren  herschikt en 
de werkplekken ruimer gemaakt. Ook wordt het in 
de loop der tijd dichtgegroeide interieur meer open 
en lichter gemaakt.

ontwerp Bureau Haasjes Verlaan, 

   Zwolle  |  Theo G. Verlaan

functies gemeentekantoren, 

   bestuurlijk, frontoffice

vloeroppervlak 5.500 m2 BVO

   inclusiefaanbouw

aantal werkplekken 160

bouwkosten 1970 f 4.500.000 

adres: Raadhuisplein 1, Losser  |  oppervlak 99 km2  |  inwoners 22.500

Tot de gemeente Losser behoren: Beuningen, De Lutte, Glane, Losser en Overdinkel

Losser
bouwen voor het bestuur

gemeentehuizen en stadskantoren in Twente
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Naast het oude gemeentehuis, een door voormalig rijks-
bouwmeester ir. G. Friedhof in 1933 als ‘gesamtkunstwerk’ 
ontworpen gebouw, beschikt Enschede sinds 2001 over 
een nieuw stadskantoor. Dit zes verdiepingen hoge 
gebouw ligt ingesloten tussen het station en de Hengelo-
sestraat en is na een Europese aanbesteding ontworpen 
door architect Frits van Dongen van de Architecten Cie.
Het rechthoekige blokvolume geeft met de grote erkers 
en de insneden een sculpturaal beeld waarmee het 
reageert op de stedelijke omgeving. Aan de stationszijde 
heeft het gebouw daarentegen een dubbele glasgevel 
die zowel geluidsscherm als klimaatgevel is. 
Dankzij de insneden, erkers, de glazen zuidgevel en de 
drie grote patio’s kan het daglicht tot diep in het gebouw 
doordringen. 
Het is een van de vele energiebesparende maatregelen 
in het milieuvriendelijke gebouw. Onder het stadskantoor 
is een tweelaagse parkeergarage met fietsenstalling. 
De begane grond heeft een publieksfunctie en dient als 
‘huiskamer voor de stad’. Achter de tien meter hoge 
entreegevel van glas is veel hout gebruikt.
Als gevolg van de nodige interne verbouwingen die de 
ruimte per werkplek vergrootten, is het gebouw inmiddels 
alweer te klein en wordt er nagedacht om het gebouw 
uit te breiden over het spoor heen.

ontwerp Architecten Cie., Amsterdam | 

   Frits van Dongen

functies gemeentekantoren, frontoffice

vloeroppervlak 15.500 m2 BVO kantoor

   en 5.000 m2 parkeren

aantal werkplekken 788

bouwkosten € 16.800.000

oplevering 2001

adres: Hengelosestraat 51, Enschede  |  oppervlak 141 km2  |  inwoners 154.700

Tot de gemeente Enschede behoren: Enschede, Lonneker en Boekelo

Enschede
bouwen voor het bestuur

gemeentehuizen en stadskantoren in Twente
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Onder het motto ‘Ontmoeten en verbinden’ is in 
Nijverdal het nieuwe gemeentehuis voor de gemeente 
Hellendoorn gebouwd. De nieuwbouw vormt de eerste 
fase van het masterplan centrum Nijverdal en moet 
het voormalige textieldorp een nieuw hart geven. 
Na een Europese aanbesteding presenteerden vijf 
architectenbureaus hun ideeën waarop zowel het 
bestuur als het publiek mocht reageren. Uiteindelijk 
kwam het ontwerp van Claus en Kaan Architecten 
als winnaar uit de bus. 
Het in 2007 opgeleverde nieuwbouwcomplex heeft 
de naam ‘Huis voor cultuur en bestuur’ gekregen en 
bevat naast het bestaande raadhuis ook een nieuwe, 
opmerkelijk vormgegeven raadzaal - kunstenares 
Claudy Jongstra bekleedde het met blauwe stof - 
en culturele voorzieningen zoals een theater en een 
bibliotheek. Daarnaast zijn ook woningen, horeca 
en winkels in het gebouw opgenomen.
Het ontwerp bestaat uit een reeks tongewelven in 
baksteen en beton, die het gebouw een sterke 
identiteit geven en met een knipoog verwijzen naar 
de industriële architectuur van de textielfabrieken. 
Nijverdal heeft een spraakmakend gebouw gekregen 
dat zelfs de cover sierde van het befaamde Jaarboek 
‘Architectuur in Nederland’.

ontwerp Claus en Kaan architecten,

   Amsterdam

functies gemeentekantoren, raadzaal,  

   theater, bibliotheek, horeca, winkels

vloeroppervlak 12.000 m2 BVO

aantal werkplekken 350

bouwkosten € 18.500.000 

oplevering 2007

adres: HWillem-Alexanderstraat 7, Nijverdal  |  oppervlak 138 km2  |  inwoners 36.200

Tot de gemeente Hellendoorn behoren: Nijverdal, Haarle, Daarle, Daarlerveen, Hellendoorn en Marle

Hellendoorn
bouwen voor het bestuur

gemeentehuizen en stadskantoren in Twente
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Het in 1988 opgeleverde gemeentehuis in Borne 
is een ontwerp van het Arnhemse architecten-
bureau Derksen en Bongers. 
Villa Elisabeth (een ontwerp van architect Beltman 
uit 1895) werd tot die tijd als gemeentehuis 
gebruikt en deed later ook dienst als trouwzaal. 
Het exterieur van het structuralistische ontwerp 
van architect Derksen is tot nu toe nagenoeg 
onaangetast. Het interieur is daarentegen in de 
jaren 2002 en 2003 op diverse punten drastisch 
aangepast. 
Zo is de karakteristieke betonnen wenteltrap uit 
de hal verdwenen om ruimte te maken voor een 
publieksbalie. De vervangende trap, een stalen 
exemplaar met houten treden, is in de vide 
geplaatst. Ook is de entreepartij gewijzigd en 
zijn de interne hallen verkleind om zo een aantal 
spreekkamers te kunnen realiseren. 
De interne verbouwingen zijn zonder tussenkomst 
van een architect voorbereid en uitgevoerd. 
De kantine (uit te breiden tot ‘burgerzaal’ voor 
ontvangsten en recepties) op de eerste verdieping 
heeft een aankleding en inrichting kunnen krijgen 
die nu weinig relatie heeft met de kwaliteit van 
het exterieur van het gebouw.

ontwerp Architectenbureau 

   Derksen en Bongers, Arnhem

oplevering 1988

functies bestuurlijk, frontoffice,

   gemeentekantoren

vloeroppervlak 4.350 m2 BVO 

aantal werkplekken 125

bouwkosten (1988) f 10.800.000 

bouwkosten (2002/03) € 2.600.000

adres: Rheineplein 1, Borne  |  oppervlak 26 km2  |  inwoners 20.600   

Tot de gemeente Borne behoren: Borne, Zenderen en Hertme 

Borne
bouwen voor het bestuur

gemeentehuizen en stadskantoren in Twente
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Er is heel wat water door de Dinkel gelopen voordat 
het definitieve plan voor een nieuw gemeentehuis kon 
worden geaccordeerd. Na diverse alternatieven, werd 
gekozen voor de locatie in het hart van Denekamp, daar 
waar als gevolg van de nieuwe rondweg, ruimte kwam 
voor het nieuwe St. Nicolaasplein in de voormalige 
hoofdverkeersroute de Nordhornsestraat. 
Aan het lokale architectenbureau Leferink, dat eerder 
betrokken was bij het ontwerpen van één van de 
alternatieven, werd de opdracht verleend voor het 
ontwerpen van een nieuw stadhuis. Het Programma van 
Eisen behelsde een groot volume, maar de opdracht was 
om het ontwerp zo te maken dat dit grote volume kleiner 
leek. Als referentie werd de woonwijk Brandenvoort in 
Helmond meegegeven, een voorbeeld van historiserend 
bouwen. Aan het bouwteam werden twee externe 
architecten als adviseurs toegevoegd. 
In het uit bakstenen en Bentheimer zandsteen 
opgetrokken gebouw heeft de begane grond het thema 
‘Hoeskom’n’ gekregen. De centrale hal, waarin zelfs een 
bankstel is opgenomen, kan worden samengevoegd met 
de raadzaal. De grote ruimte die zo ontstaat, is geschikt 
voor evenementen en dorpsfeesten. De VVV, enkele 
winkels en een brasserie (tevens kantine) zijn 
eveneens op de begane grond gesitueerd.

ontwerp Leferink architecten, Denekamp |  

   Morsink architecten, Ootmarsum

functies bestuurlijk, gemeentekantoren, 

   frontoffice

vloeroppervlak 6.500 m2 BVO kantoor

   + 3.000 m2  kelder

aantal werkplekken 180

bouwkosten € 16.000.000 

oplevering 2007

adres: St. Nicolaasplein 5, Denekamp  |   oppervlak 184 km2  |   inwoners 26.200   

Tot de gemeente Dinkelland behoren: Denekamp, Ootmarsum en Weerselo

Dinkelland  
bouwen voor het bestuur

gemeentehuizen en stadskantoren in Twente
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Het oordeel van de architectuurcritici over het door 
prof. Ir. J.F. Berghoef ontworpen Hengelose raadhuis 
was niet altijd lovend. Bernard Colenbrander sprak in 
1998 nog van ‘een vaardig geboetseerde baksteenklomp 
met een nogal gemaniëreerd arrangement van 
openingen en aanhangsels’. 
Nu, ruim veertig jaar na de oplevering in 1963, is er 
vrijwel uitsluitend waardering voor de karakteristieke 
architectuur. Berghoef had zich in zijn ontwerp laten 
inspireren door uiteenlopende, internationale voorbeelden. 
Zo is de klokkentoren geïnspireerd op een voorbeeld van 
het Palazzo Pubblico in het Italiaanse Siena en is het idee 
voor de multifunctioneel te gebruiken ruime hal op de 
eerste verdieping in Scandinavië opgedaan. Voor de bouw 
van een nieuw stadskantoor naast het bestaande raadhuis 
is in februari 2007 door de raad het akkoord gegeven 
aan het door adviesbureau DHV opgestelde Programma 
van Eisen. Het stadskantoor gaat deel uitmaken van het 
Lange Wemen project, als onderdeel van een nieuwe 
binnenstedelijke ontwikkeling. 
Nadat in oktober 2007 de conceptnota met uitgangs-
punten is vastgesteld, zal in november de inspraakronde 
worden opgestart. Via stadsdebatten wordt er met 
de burgers gecommuniceerd. Verwacht wordt dat de 
architectenselectie na de zomer van 2008 zal plaatsvinden.

ontwerp prof. ir. J.F. Berghoef, Delft

oplevering 1963 

funcies alle bestuurlijke functies

   en multifunctionele publiekshal

vloeroppervlak 16.000 m2 BVO kantoor

aantal werkplekken 150

bouwkosten (1963) f 3.700.000

adres: Burgemeester Jansenplein 1, Hengelo  |  oppervlak 61 km2  |  inwoners 81.500

Tot de gemeente Hengelo behoren: Hengelo, Beckum en Oele

Hengelo
bouwen voor het bestuur

gemeentehuizen en stadskantoren in Twente
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In het nieuwe gemeentehuis van de Hof van Twente 
zijn niet alleen de bestuurlijke en ambtelijke diensten 
gehuisvest, maar ook een bibliotheek, een politiebureau 
en een zorginstelling. Omdat het Architecten- en 
ingenieursbureau Kristinsson het ontwerp had gemaakt 
van het aansluitende culturele centrum en al bezig 
was met een ontwerp voor de bibliotheek, lag het 
voor de hand dat het bureau ook werd uitgenodigd 
voor het ontwerpen van het nieuwe gemeentehuis. 
Projectarchitect Daan Josee heeft het uitgebreide 
programma op een natuurlijke wijze weten in te 
passen in het complexe stedelijke weefsel van 
het centrum van Goor. Frontaal richting markt en 
gedifferentieerd richting winkelgebied. 
De U-vormige hoofdopzet van het gebouw maakt 
dat de interne organisatie overzichtelijk en helder blijft. 
Aan de centraal gelegen ‘hal van de burgers’ grenst de 
multifunctionele raadszaal die ook als filmzaal of kleine 
theaterzaal wordt gebruikt. Een stedelijk venster van 
16 x 20 meter, sluit de U-vorm af en biedt vanaf het 
marktplein De Höfte zicht op de glazen en met latten 
afgeschermde vergaderruimtes die als een zelfstandig 
lichaam in het gebouw zijn opgenomen. 
Dit centrale overlegcentrum is door glazen bruggen 
met alle hoeken van het gebouw verbonden. 

ontwerp Architecten- en ingenieursbureau  

   Kristinsson, Deventer | Daan Josee

vloeroppervlak 12.000 m2 BVO 

aantal werkplekken 272

functies bestuurlijk, gemeentekantoren, 

   frontoffice, bibliotheek, politiebureau, 

   muziekschool, zorginstelling en 

   diverse commerciële functies

bouwkosten binnen budget

oplevering 2006

adres: De Höfte 7, Goor  |  oppervlak 218 km2  |  inwoners 35.000

Tot de gemeente Hof van Twente behoren: Bentelo, Delden, Diepenheim, Goor, Hengevelde en Markelo

Hof van Twente
bouwen voor het bestuur

gemeentehuizen en stadskantoren in Twente



Arch i tec tuurcen t rumT wente

Met het betrekken van de nieuwbouw in 1967 werd het 
naastgelegen, uit de 14e eeuw daterende monumentale 
stadhuis verlaten. De nieuwe architectuur van ir. Bauer en 
professor Tauber bevond zich in goed gezelschap, want 
hoewel het nieuwe stadhuis een autonoom gebouw is, 
staat het wel in de directe invloedsfeer van de machtige 
Plechelmusbasiliek. Het ontwerp van Bauer is typerend 
voor de zestiger jaren: functionalistisch, kloek en degelijk 
gedetailleerd. Maar met een natuurstenen gevelbekleding 
van gezoet muschelkalksteen heeft het ook de benodigde 
grandeur die recht doet aan de belangrijkheid van de functie. 
Ofschoon de bevolking aanvankelijk niet veel waardering 
had voor het ontwerp (‘een blokkendoos en een te groot 
contrast met de basiliek’), wordt de lichtinval in de centrale 
hal en in de raadzaal van een bijzondere kwaliteit genoemd. 
In 2000 werd door ruimtegebrek het gebouw uitgebreid en 
de entree aangepast. Ook werd het gebroken wit van de 
gevelkozijnen ossenbloed rood geschilderd, een subtiele 
verwijzing naar de luiken in de Plechelmusbasiliek. 
Niet iedereen was te spreken over deze aanpassingen. 
Inmiddels is een onderdeel van de afdeling Werk, inkomen en 
zorg verhuisd naar het Bedrijfsverzamelgebouw Werkmarkt 
N.O.-Twente in een nieuw pand (De ParEL) aan de overkant 
van de Ganzenmarkt. Dit biedt weer enig soulaas aan het 
inmiddels weer opgetreden ruimtegebrek in het stadhuis.

oorspronkelijk ontwerp 1967

 ir. R.F. Bauer en ir. P.H. Tauber, Alkmaar

uitbreiding 2000 

 IAA-architecten, Enschede | 

 Boy Wendrich

functies bestuurlijk, frontoffice,

 gemeentekantoren

vloeroppervlak 4.300 m2 BVO

 inclusief uitbreiding

aantal werkplekken 250

bouwkosten 2000 ca. € 6.500.000

adres: Ganzenmarkt 1, Oldenzaal  |  oppervlak 21 km2  |  inwoners 31.300

Oldenzaal
bouwen voor het bestuur

gemeentehuizen en stadskantoren in Twente



Arch i tec tuurcen t rumT wente

De architectuur van het gemeentehuis van Tubbergen 
heeft de vormentaal die typerend is voor de jaren zestig. 
Het gebouw heeft een gelede vorm met ronde hoeken en 
een bekleding van Ettringer tufsteen. Het ontwerp is van 
prof. Frits Peutz uit Heerlen, onder meer bekend van het 
glaspaleis uit dezelfde stad. Peutz maakte eclectische 
architectuur, waarbij hij elementen van verschillende 
bouwstijlen wist te verenigen in één ontwerp, van 
traditioneel tot hypermodern. Het totaalplan dat Peutz 
voor het gemeentehuis van Tubbergen ontwierp en 
waarvan de eerste fase in 1968 werd gerealiseerd, is 
later - na de dood van Peutz - door ir. Widdershoven van 
bureau Peutz aangepast en in 1982 voltooid. 
Waarom het gemeentebestuur destijds voor architect 
Peutz koos is niet bekend. Wellicht dat de katholieke 
achtergrond van de Heerlense architect van belang is 
geweest voor Tubbergen waar tijdens de laatste 
verkiezingen maar liefst 71 procent van de kiezers voor 
het CDA koos. 
Typerend is dat de kamer van de burgemeester direct zicht 
heeft op de basiliek aan de overzijde van het karakteristieke 
Raadhuisplein. De recente gemeentelijke herindeling 
heeft geen invloed gehad op de gemeentegrens. Interne 
reorganisaties hebben ook niet geleid tot concrete 
verbouw- of uitbreidingsplannen van het gemeentehuis.

ontwerp 1e fase 1968 

   prof. F.P.J. Peutz, Heerlen

ontwerp 2e fase 1982  

   ir. Widdershoven, Heerlen

functies alle bestuurlijke en gemeentelijke

   functies m.u.v. de gemeentewerf

vloeroppervlak 1968 3600 m2 BVO 

aantal werkplekken 125

bouwkosten 1968 f 1.700.000

adres: Raadhuisplein 1, Tubbergen  |  oppervlak 147 km2  |  inwoners 20.800

Tot de gemeente Tubbergen behoren: Tubbergen, Geesteren, Albergen, Harbrinkshoek, Langeveen, 

Reutum, Fleringen, Vasse, Manderveen, Mander, Mariaparochie, Hezingen en Haarle

Tubbergen
bouwen voor het bestuur

gemeentehuizen en stadskantoren in Twente




