
in samenwerking met Christian Müller

Stadskantoor Utrecht ontworpen door: 



het is prachtig om te zien dat wat we voor stadskantoor Utrecht hebben verzonnen 
zo mooi en zo groot werkelijkheid is geworden



het probleem van stationsgebied Utrecht is de omvang van Hoog Catharijne; 
de kansen voor verbetering liggen dan ook vooral aan de westzijde



aan de westzijde van het stationsgebied heeft een transformatie plaatsgevonden:
van een achterkant naar een duidelijke en toegankelijke entree tot de stad



stationsplein west: een publieke tribune in de zon met een podium voor het stadskantoor en 
het station. nu is nog de vraag wat gebeurt er met Leeuwensteijn? 



samen met het station is het stadskantoor het belangrijkste puzzelstuk 
in de stedelijke verdichting van de westflank 



de sculptuur van het stadskantoor is een vorm van stedelijke ecologie: voldoende licht, lucht, uitzicht 
en variatie van veel vierkante meters op een relatief klein oppervlak en met minimale footprint



de voet van het gebouw is uitgehold om plaats te maken voor een ruimtelijke publiekshal 
die vanaf de entree inzichtelijk maakt waar je moet zijn



tijdens het ontwerpproces zijn vele oplossingen en alternatieven voor de gevel bedacht, 
waarbij we ons geen enkele esthetische beperking hebben opgelegd



uiteindelijk hebben we gekozen voor een wit gebouw, met een regelmatig patroon van ramen 
dat wordt onderbroken voor grotere grotere openingen



Christian Müller laat bij een maquette van de gevel zien hoe de noodzakelijke 
stabiliteitsverbanden het krakteristieke beeld bepalen
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het idee van de gevel leidde tot een belangrijke innovatie in het toepassen van polyester als 
bouwmateriaal; uiteindelijk waren 27 betrokken bij het ontwerp van het witte gevelpaneel



na alle voorbereidingen, discussies over het productieproces en het opzetten van 
meerdere productielijnen, verliep de uiteindelijke montage heel vlot



als een balletdanseres op spitzen staat de zuidelijke toren van het stadskantoor 
op slechts een paar steunpunten over het dak van het station 



de gevels binnen de contouren van het blok zijn opgetrokken uit helder en blauw glas 
en zonnepanelen; ze contrasteren daarmee met de witte buitenkant 



in de periode van ontwerp tot realisatie van het stadskantoor kende Utrecht drie burgemeesters. 
architect Dirk Jan Postel leidde op 22 juli 2012 Aleid Wolfsen en zijn wethouders rond



schoon, wit en duurzaam steekt stadskantoor Utrecht boven 
zijn omgeving uit als een herkenbaar beeld


