
Van drie gebouwen naar één Kulturhus - De bestaande 
Nieuwhof was niet meer in goede staat en aan een 

grondige ‘update’ toe, zowel wat betreft de techniek 
en installaties als wat betreft de uitstraling binnen en 
buiten. Ook was door de geleidelijke groei over de jaren 
de interne organisatie van het geheel niet meer optimaal. 
De entree, een ‘passtuk’ tussen de drie onderdelen, miste 
representativiteit en uitstraling. “Het gebouw is ooit 
als gymzaal gebouwd, later is er een sociaal-cultureel 
centrum en een sporthal bijgekomen. De verschillende 
gebouwen lagen met hun achterkanten naar elkaar toe. 
Wij hebben er weer een eenheid van gemaakt met een 
gedeelde foyer.” zegt Johan De Wachter. 

Kulturhus-concept - Samen met gebruikers zijn de 
ambities en waarden geformuleerd waarop de 

inhoudelijke en fysieke vernieuwing moet steunen. Deze 
gebruikers zijn tijdens het gehele ontwerpproces intensief 
betrokken bij alle keuzes en beslissingen. De Nieuwhof 
is voor een breed publiek. Jong & oud, met & zonder een 
beperking, mensen uit de wijk & uit heel Westervoort 
zijn hier welkom. Er is gekozen voor een Kulturhus-
concept vanwege het pluriforme karakter van deze 
organisatievorm. Alle verschillende functies op gebied 
van cultuur, sport, zorg, informatie & advies, educatie, 
welzijn en dienstverlening komen samen op één plek. Alle 
verschillende gebruikers komen samen onder één dak. Zij 
dragen gezamelijk zorg voor het beheer en de organisatie 
van het Kulturhus. 

Bij de herontwikkeling van De nieuwhof Kulturhus is 
er een duurzaamheids coeffi  cient: Energielabel A 

gerealiseerd. Het bestaande gebouw had een energielabel 
D. Deze verbetering is tot stand gekomen door een 
ssamenspel van  duurzame investeringen in de bouwschil, 
weloverwogen keuze van materialen en  de toepassing 
van hedendaagse technieken op maat van het gebruik. 
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“Het gebouw is ooit als gymzaal gebouwd, later is er een sporthal 

en nog meer bijgekomen. De verschillende gebouwen lagen met 

hun achterdeuren naar elkaar toe. Wij hebben er een eenheid van 

gemaakt met een gedeelde foyer.”

Selectieve sloop & intensief hergebruik

Heldere organisatie binnenin het gebouwPlan Kulturhus De Nieuwhof, begane grond



Representatief geheel - De omvorming van de 
Nieuwhof tot ‘Kulturhus De Nieuwhof’ is uitgegaan 

van de kwaliteiten van het bestaande gebouw. Door 
toepassing van ‘selectieve sloop’ en intensief hergebruik 
is het bestaande casco zoveel mogelijk intact gebleven 
en is tegelijkertijd ruimte vrijgemaakt voor een nieuwe 
interventie. Het staalskelet en dak zijn grotendeels 
behouden.  Aan de zuidkant was ruimte voor uitbreiding. 
De nieuwe plattegrond van het Kulturhus vereenvoudigt 
de oriëntatie binnen het gebouw en maakt met heldere 
verbindingen één logisch geheel van de verschillende 
gebouwdelen. De uitnodigende entree & nieuwe foyer zijn 
representatief voor alle gebruikers. 

Aan de buitenkant krijgt het gebouw een luifel en terras 
rondomrond. De bestaande en nieuwe gevel wordt 

wit gekeimd. Op deze manier vervagen de afzonderlijke 
onderdelen en wordt het gebouw herkenbaar als 
een geheel. Door aanpassingen aan de gevel heeft 
nu elke gebruiksruimte een mooie buitenruimte. De 
ontmoetingsruimte is uitgebreid met een groot terras op 
de zon. 

Kulturhus & Westervoort Zuid - Het zeer diverse 
programma kan door de nieuwe layout van het 

gebouw optimaal functioneren. Zo wordt  Kulturhus De 
Nieuwhof met sporthal, kinderopvang, maatschappelijk 
werk, consultatiebureau en ruimte voor zo’n 30 lokale 
verenigingen DE sociaal-culturele spil van de wijk 
Westervoort-Zuid. 





Workshop interieur & buitenruimte

Ontwerp meubilair

Plankaart Programma Kulturhus brengt wijkactiviteiten onder een dak.


