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oud en nieuw

Gelegen op de grens van duin en veen, 
bouwde de landschapsarchitect J.D. Zocher 
in 1820 hier een landhuis, een wit gepleis-
terde villa in neo-klassieke stijl. In 1950 
werd de buitenplaats aangekocht door de 
gemeente Bloemendaal met de intentie 
het landhuis uit te breiden. Deze beoogde 
uitbreiding werd echter nooit gerealiseerd 
en in 1966 werd uiteindelijk een nieuw ge-
bouw gebouwd waarbij een getrouwe kopie 
van de originele villa als voorgevel opgeno-
men werd. 

sItuatIe tekenInG lanDschapsarchItect peter De ruyter

lanDhuIs op  De Bloemenheuvel anno 1820uItZIcht vanaf  De Bloemenheuvel 2015

gemeentehuis 
bloemendaal
programma → 
transformatie, herinrichting en  
interieur Gemeentehuis: kantoren, publieke 
ruimte

Locatie → 
Bloemendaal / nl

opdrachtgever → 
Gemeente Bloemendaal

oppervLakte → 
4.500 m2

constructie→ 
pieters Bouwtechniek

instaLLaties en duurzaamheid→ 
Deerns

Landschap → 
peter de ruyter

aannemer → 
Jp van eesteren

met het ontwerp voor het nieuwe 
gemeentehuis voor BLoemendaaL Bou-
wen neXt architects en rudy uytenhaak  
voort op de  geschiedenis van de pLek, de 
BuitenpLaats BLoemenheuveL.

De architecten kregen de opdracht het be-
staande gemeentehuis te revitaliseren, te 
verduurzamen en geschikt te maken voor 
het nieuwe werken. 

In het ontwerp is  geschiedenis van de bui-
tenplaats  met het originele landhuis da-
terend uit 1820 leesbaar geworden. het 
oorspronkelijke en het nieuwe gebouw ko-
men op een gelaagde wijze samen; het ont-
werp is een dialoog tussen oud en nieuw, 
tussen de geschiedenis en het heden.



project → GemeentehuIs BloemenDaal

het ontwerpproces, dat star t met de inten-
tie het gebouw beperkt uit te breiden met 
een penthouse boven de uitgekernde oud-
bouw, leidt uiteindelijk tot de beslissing om 
het voorhuis en de voorgevel te behouden 
en op beperkte afstand van deze voorgevel 
een nieuw ruimtelijk en compact gebouw te 
maken. De architecten slagen er daarmee 
in om het nieuwe programma te realise-
ren bínnen de contouren van het oude ge-
bouw, mét behoudt van de karakteristieke 
identiteit.

een nieuwe entree

De kracht van het ontwerp zit in een aantal 
slimme vondsten. Zo is het duinlandschap 
gedeeltelijk afgegraven om het niveau waar 
voorheen de kelder zat, nu te ontsluiten 
voor het publiekscentrum en de burger-
zaal. het landschap, ontworpen door land-
schapsarchitect peter de ruyter, plooit 
omlaag en daarmee wordt aan de zuidzijde, 
in de voeg tussen het oude en het nieuwe 
gebouw, een nieuwe entree gemaakt. 

terwijl de karakteristieke voorgevel haar 
functie blijf t behouden als ceremonië-
le entree, krijgt het nieuwe gemeentehuis 
hier, aan de zuidzijde een nieuwe toegang. 
het park rondom het gemeentehuis ver-
mengt zich moeiteloos met de glooiende 
karakteristiek van het duinlandschap. In de 
oostgevel is een uitkragende serre van de 
raadzaal prominent aanwezig en vormt een 
echo van de neo-klassieke zuilenrij in de 
westgevel. 

Waar voorheen het gebouw zich met haar 
kenmerkende architectuur primair deze 
westgevel oriënteerde, is het nu een ge-
bouw geworden met vier representatieve 
gevels. 

karakterIstIeke elementen In het InterIeur ZIJn BehouDen GeBlevenBouWfase Zomer 2014

het DuInlanDschap WerD afGeGraven om het nIveau Waar De kelDer Zat te ontsluIten De erker aan De WestZIJDe vormt een moDerne echo van De ZuIlenGalerIJ van Zocher aan De oostZIJDe

Stap 1 
BehouD voorhuIs, sloop  
achterBouW

Stap 2.  
nIeuWBouW BInnen BestaanDe 
contouren

Stap 3  
voeG IntroDuceren tussen 
BestaanD + nIeuW  
als entrée van het  
puBlIekscentrum



project → GemeentehuIs BloemenDaal

een nieuw hart

het centrum van het nieuwe gebouw wordt 
gevormd door de Burgerzaal, een lichte 
en grote ruimte waarin de ambitie van het 
gemeentehuis als gemeenschapshuis op-
timaal tot uitdrukking komt. hier kunnen 
grote evenementen worden georganiseerd 
zoals concerten en inhuldigingen. De raad-
zaal, gelegen op laag 1, staat in open ver-
binding met de burgerzaal. samen vormen 
zij het democratisch hart van het gebouw. 

een compact geBouw

vides en een patio brengen daglicht tot 
diep in het gebouw. Daarmee lukt het om 
een heel compact gebouw te realiseren 
waarin het daglicht toch genereus binnen-
komt. met twee zijbeuken van 10 meter en 
een middenbeuk van 12 meter is het ge-
bouw enorm diep. toch voelt het door de 
patio en de vide ruim en vrij. ook de open 
ruimte tussen de originele voorgevel en het 
nieuwe gebouw, gekenmerkt door grote 
glasvlakken en hoge vides, draagt bij aan 
het gevoel van openheid en transparantie.

BurGerZaal

raaDZaal

hoGe vIDes en De patIo ZorGen voor een open en lIcht GeBouW

Stap 5 
raaDZaal en BurGerZaal  
vormen het hart van het 
GeBouW

Stap 4 
puBlIekscentrum op nIeuWe 
laaG 0, 
GekoppelD aan De centraal 
GeleGen BurGerZaal

Stap 6 
een extra BouWlaaG, teruG-
lIGGenD GeleGen
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het nieuwe werken

met het nieuwe gebouw maakt de gemeen-
telijke organisatie ook de stap naar het 
nieuwe werken. het interieur ontwerp, ook 
gemaakt door uytenhaak en next, gaat uit 
van een flexfactor van 0,7 wat wil zeggen 
dat het ruimtegebruik per medewerker ge-
reduceerd is tot 70%. Dat is mogelijk door 
nadrukkelijk uit te gaan van activiteiten ge-
relateerd werken. De architecten ontwik-
kelden daartoe een ontwerp waarin elk type 
werkplek een eigen sfeer heef t gekregen, 
met condities die werken, geconcentreerd 
werken of juist interactiviteit mogelijk 
maken. Gebruik van lichte en natuurlijke 
materialen zoals bamboe en subtiele kleur-
accenten in het meubilair, maken van het 
interieur een prettige omgeving. 

platteGronD laaG 1 en 2 schaal 1:500

tWeeDe lIJn receptIe

GeluIDsDIchte verGaDerruImte

InteractIeve Werkplekken
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Bijzonder tapijten

speciaal voor het gemeentehuis ontwikkel-
den de architecten een serie tapijten die in 
kleurgebruik en uitstraling aansluiten op de 
kunstcollectie van de gemeente.

platteGronD laaG 2 schaal 1:500 platteGronD laaG 3 schaal 1:500



neXt architects / amsterdam
paul van vlissingenstraat 2a
1096 Bk amsterdam 
the netherlands
t → +31(0)20 4630463
e → info@nextarchitects.com
w → www.nextarchitects.com 

contactpersoon: marijn schenk 
e → schenk@nextarchitects.com
t → +31(0)6 25053971

rudy uytenhaak architectenBureau
Jan evertsenstraat 779
1061 xZ amsterdam
the netherlands
t → +31(0)20 305 7777
e → info@uytenhaak.nl
w → www.uytenhaak.nl

gemeentehuis BLoemendaaL
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ overveen
the netherlands
t → +31(0)23 5225555 
e → gemeente@bloemendaal.nl
w → www.bloemendaal.nl


