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In een Design, Build & Maintain-consortium maakte diederendirrix het ontwerp voor de herontwikkeling van het raadhuis van Krimpen aan 

den IJssel en het kantoor van de Rabobank Krimpenerwaard. Het team met Martens Aannemingsbedrijf, Imtech en Buro Lubbers 

realiseerde een gebouw en omgeving die perfect voldoen aan de wensen en de hoge duurzaamheidseisen van de gemeente. Bovendien 

is het project gerealiseerd binnen de gevraagd zeer korte bouwtijd: we maakten het ontwerp in drie maanden en konden het gebouw casco 

opleveren na een bouwtijd van slechts elf maanden. 

Het oorspronkelijke stadhuis bestond uit een hoofdgebouw uit de jaren 50 met opvallende latere uitbreidingen op een kelderconstructie met 

een grillige vorm. Het nieuwe ontwerp maakt gebruik van de bestaande fundering en kelder waarop een lichtgewicht en volledig demontabel 

nieuw gebouw is gerealiseerd. Het voordeel was dat hierdoor niet geheid of bemalen hoefde te worden. Dat zorgde voor minder overlast bij 

omwonenden, lage kosten en een snelle bouwtijd. Ook het gebruik van prefab houtskeletbouwgevels en vergaande standaardisering 

droegen hieraan bij. De gevel is gemaakt van keramische tegels in een lichte zandkleur in een strak raster. Dit volledig cradle-to-cradle 

gecertificeerde gevelsysteem sluit aan bij wens van de gemeente voor een zeer duurzaam gebouw. Het gebouw is energieneutraal en scoort 

uitstekend in de GPR-methodiek door strategisch hergebruik, duurzame energieopwekking door zonnepanelen, warmte-koudeopslag en de 

materiaaltoepassingen. Het gebouw ging van energielabel G naar A++. Dit maakt Raadhuis Krimpen aan den IJssel vooralsnog het meest 

duurzame raadhuis van Nederland. Met het hergebruik van de markante positie in het water en behoud van de oorspronkelijke contour is 

het gebouw herkenbaar en stijlvol. De nieuwe raadzaal met grote glazen gevels heeft een opvallende positie aan het Raadhuisplein. Door 

de slimme positie van een centrale personeelsentree, fietsenstalling en trappenhuis kan het gebouw op termijn ook andere indelingen of 

meerdere huurders faciliteren. Het gebouw is zeer flexibel in gebruik, doordat het constructief staalskelet is ingevuld met lichte, glazen 

scheidingswanden die zorgen voor transparantie en overzicht. 
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“een echt huis voor Krimpen aan den IJssel” 

 

de opgave 

Het oude raadhuis was op. De kosten voor onderhoud en opknappen waren zo hoog dat het verstandiger was om na te 

denken over een nieuw raadhuis. Daarom vroeg de gemeente Krimpen aan den IJssel in een aanbestedingsprocedure 

aan verschillende partijen ideeën te ontwikkelen voor een nieuw raadhuis. De opdrachtgever sprak nadrukkelijk de wens 

uit voor een modern huis voor de lokale gemeenschap: elegant, tijdloos en duurzaam. Het nieuwe pand huisvest niet 

alleen het raadhuis, maar ook de Rabobank Krimpenerwaard. Samen met de Rabobank als huurder was het mogelijk om 

dit nieuwe raadhuis te realiseren. Voorwaarde was het gebouw flexibel te ontwerpen, zodat op termijn ook een andere 

functie hier een plek kan vinden. 

 

de kracht van het bestaande als duurzame strategie 
Net als een groot deel van de bestaande gebouwen was het oude raadhuis toe aan verduurzaming, omdat het niet meer 

voldeed aan de huidige gebruiks- en comforteisen. Diederendirrix heeft een grote expertise in herbestemmingsprojecten. 

Herbestemming is de sublimatie van duurzaam bouwen: het verlengt de levensduur en verlaagt het energieverbruik van de 

bestaande gebouwvoorraad. We werken nooit dogmatisch, maar gaan bij elk project op zoek naar specifieke kwaliteiten 

van het bestaande gebouw of de bestaande plek. De kracht en logica van het bestaande bepalen de keuzes voor een 

kwalitatieve duurzaamheid. We analyseren, kijken en luisteren. Vanuit de bouwkundige en architectonische kwaliteiten, 

maken we een integrale afweging: wat heeft duurzame waarde om te behouden, en wat voegen we daaraan toe? Dat 

betekent dat we soms zorgvuldig behouden en renoveren, zoals bij de Internationale School in Eindhoven, maar dat we 

andere keren een gebouw slechts gedeeltelijk hergebruiken. Bij het raadhuis in Krimpen aan de IJssel kozen we deze 

strategie: we behielden de fundering en de kelder met de karakteristieke bogenconstructie en bouwden daarop een zeer 

duurzaam nieuw gebouw. Deze gedurfde ontwerpkeuze bleek de winnende visie in de aanbestedingsprocedure.  

 

uitdagende opdracht en proces 
Het ontwerp voor dit zeer duurzame gebouw maakte diederendirrix in een Design, Build & Maintain-team. Samen met 

Martens Aannemingsbedrijf, Imtech en Buro Lubbers maakte diederendirrix in drie maanden tijd een ontwerp voor gebouw 

en omgeving dat perfect voldoet aan de wensen en de hoge duurzaamheidseisen van de gemeente. Het nieuwe ontwerp 

maakt gebruik van de bestaande fundering waarop een lichtgewicht en volledig demontabel nieuw gebouw is gerealiseerd. 

Het grote voordeel was dat er door deze constructie bijna niet geheid hoeft te worden. Dat zorgde voor minder overlast bij 

omwonenden, lagere kosten en een bijzonder snelle bouwtijd. Het totale ontwerpproces, het voor uitvoering gereed maken 

en het sloop- en nieuwbouwtraject is gerealiseerd binnen 17 maanden. 

 

elegante en tijdloze architectuur 
Door hergebruik van de markante positie in het water en behoud van de oorspronkelijke contour is met een nieuw 

architectonisch idioom een herkenbaar en stijlvol, eigentijds gebouw gemaakt. Het bouwvolume maakt een fris statement. 

Niet abstract, niet historiserend, maar vertrouwd en representatief. Het gebouw maakt de mentaliteit van de gemeente 

Krimpen aan den IJssel voelbaar. Het raadhuis met de dakkroon voor het carillon markeert het entreeplein waaraan de 

bezoekersingang van het raadhuis ligt. De hoofdentree brengt de bezoeker in de overzichtelijke centrale ontvangsthal die 

een open relatie heeft met park en water aan de achterzijde. 

 

stedenbouwkundige inpassing 
Een winkelcentrum, hoogbouw, een parkeerplaats en een grote waterplas vormen de stedenbouwkundige context die 

karakteristiek is voor vele nieuwe centra in de jaren zestig. De transformatie van het gebouw realiseert een fris statement 

met een kwalitatief hoogwaardige uitstraling en zorgt voor een duurzame herinrichting van het omringende openbare 

gebied. Doel is het omzetten van het introverte en utilitaire karakter van deze omgeving, naar een vitaal verblijfsgebied met 

een grote fysieke en sociale veiligheid en met prachtige oevers aan het water. De entrees, de raadzaal en ook de bankhal 

zijn open en transparant en gaan een natuurlijke verbinding aan met het plein. 

 

flexibele indeling 
Het ontwerp wordt gekenmerkt door een loskoppeling van het bouwkundig casco en de inrichting. Het constructief 

staalskelet is flexibel ingedeeld met loketpleinen, zalen en kamers. Lichte, glazen scheidingswanden onderstrepen dit 

principe, zodat het plan transparant en overzichtelijk is. Een belangrijk aspect hierin is de herkenbare, maar 

onnadrukkelijke zonering tussen de publieke ruimten (raadzaal, loketplein en werkcafé) en de meer private bestuursvleugel 

en backoffice. Het publieke deel is een doorlopend ruimtelijk geheel, geschikt voor multifunctioneel gebruik zoals bij 

gemeentelijke evenementen. Met schuifwanden op strategische plaatsen kan de ruimte worden ingedeeld. 

 

het meest duurzame raadhuis van Nederland 
In het spraakmakende ontwerp zijn de hoge duurzaamheidseisen van de gemeente integraal verwerkt. De GPR-score is 

een belangrijke graadmeter voor duurzaamheid, waarbij dit niet alleen is uitgedrukt in een energieprestatie, maar ook 

comfort, materiaal en het gebruik staan centraal. De zeer hoge score die het gebouw behaalde: GPR energie 9,8 / GPR 

Milieu 8,1 / GPR gezondheid 8,6 / GPR gebruikswaarde 9,3 / GPR toekomstwaarde 9,2. Het gebouw is lichtgewicht 

uitgevoerd, flexibel, industrieel en volledig demontabel. De gevelbekleding is cradle-to-cradle gecertificeerd in zowel 

productie van het materiaal als de montage. Met de behaalde EPC van 0 (Energie Prestatie Coëfficiënt) is het gebouw 

energieneutraal. De isolatie van gevels en dak is van hoge kwaliteit. Er wordt gebruik gemaakt van WKO (Warmte Koude 

Opslag) en de omliggende vijver wordt ingezet als buffer voor extra vrije luchtkoeling. Bovendien wekken de zonnepanelen 

op het dak duurzame energie op. 

 

kwaliteit voor de lange termijn 
Het gebouw is gerealiseerd volgens een Design, Build en Maintain-constructie waarbij rekening is gehouden met de 

levenscycluskosten voor twintig jaar. De kwaliteit van het casco, de materialen en de detaillering zijn dan ook van hoog 

niveau zijn met het oog op minimale onderhoudskosten voor de komende decennia. De keramische gevel en 

geanodiseerde kozijnen zijn onderhoudsvrij. Door het slim ontwerpen van bouwkundige voorzieningen als zonwering, 

zonering en de open-dicht verhouding van de gevel zijn minder installaties nodig die onderhoud en energie vragen. De 

efficiënte en compacte leidinginfrastructuur is een van de meest wezenlijke kwaliteiten van het ontwerp waardoor 

investeringen en onderhoudskosten beperkt zijn. 
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Adviseur constructie Advies- en ingenieursbureau voor bouwconstructies van de Laar 

Adviseur bouwfysica en akoestiek Nelissen   ingenieursbureau 

Aannemer  Martens Aannemingsbedrijf bv 

Programma Raadhuis en kantoorhuisvesting Rabobank   Krimpenerwaard 

Brutovloeroppervlakte  5.400 m2 

Oplevering  december 2014 

 

 

diederendirrix architecten  

Jessica Sibbing 

 j.sibbing@diederendirrix.nl  

040 2606749 

 


