
 

Nieuwe Wethouderskamers in middeleeuws stadhuis in Doesburg.  

De oude kantoorruimte (1 kamer) wordt in deze tijd totaal niet meer geschikt bevonden als 

werkruimte voor de huidige 3 wethouders. 

 

Programma van eisen 

• Gewenst is om het kantoor op te delen in 4 ruimtes,  
3 werkruimtes voor de wethouders en 1 vergaderruimte waarbij iedere wethouder zijn eigen 

privacy krijgt  

• De verwarming van de ruimte beter regelen  

• optimale verlichting 

• Sfeervolle werkruimtes waarin het goed verblijven is 

 

 
Probleemstelling  
De wethouders van Doesburg zaten in een gezamenlijke open ruimte wat niet bevorderlijk was voor 

de privacy en concentratie. Daarbij kwam dat de wanden in deze ruimte erg slecht waren; er zat veel 

vocht in de stenen muren waardoor het stuukwerk afbrokkelde. Ook de vloer en de verlichting waren 

erg slecht. De oude vloer kraakte wanneer men er overheen liep en de verlichting was minimaal.  

Men zocht vaak andere ruimtes op wanneer ze geconcentreerd aan het werk wilden. De ruimtes zijn 

erg hoog (6 meter) en het plafond bestaat uit oude houten delen met balken. 

 
Geschiedenis 
Het stadhuis van Doesburg is een laatgotisch stadhuis op de hoek van de Koepoortstraat en de 
Roggestraat in de Gelderse stad Doesburg. Het pand is op 23 mei 1966 ingeschreven in het 
monumentenregister als rijksmonument. Het complex bestaat uit het Schepenhuis, aan de 
Koepoorstraat, en daarachter het Wijnhuis.  
Het Wijnhuis is in het derde kwart van de 14e eeuw gebouwd. Het Schepenhuis volgde in de 15e 
eeuw, dit deel is ook de oorspronkelijke kern van het gebouw. Het voormalige stadswijnhuis is rond 
dezelfde tijd gebouwd en kwam rond 1475 gereed. In 1663 zijn de twee panden samengevoegd. Het 
complex kreeg toen in de Roggestraat een toegangspoortje in classicistische stijl. Het complex is vlak 
voor de Tweede Wereldoorlog in de periode 1939-1940 gerestaureerd door N. De Wolf. Bij deze 
restauratie kwam ook een uitbreiding het naastgelegen gebouw de Hoofdwacht. Weer later, in 1968-
69, werd het daarnaast gelegen laatgotische Hof Gelria bij het complex getrokken. Dit pand werd in 
de jaren 1952-53 gerestaureerd naar plannen van De Wolf  
 
Doordat de wanden in een bijzonder slechte staat waren is er een analyse gemaakt door een externe 
partij Khalix(restauratie speciaalproducten). 
 
Een veel voorkomende oorzaak van schade aan stuc- en metselwerk is de aanwezigheid van in water 
oplosbare en/of hygroscopische zouten. Vocht is het natuurlijke transportmiddel van zout. Bij het 
verdampen van vocht, migreren in water oplosbare zouten naar het verdampingsoppervlak. In deze 
zone vindt een kristallisatieproces plaats waarbij het zout-ion in volume toeneemt en door 
expansiedruk, schade toebrengt aan het stuc-, en/of metselwerk. Door een inventarisatie bleek dat 
de wanden belast waren met schadelijke zouten waardoor het stuukwerk voortdurend afbrokkelde. 
Dit probleem moest eerst opgelost worden. 
Door onkunde zijn er in het verleden werkzaamheden uitgevoerd die ernstige nadelige gevolgen 
hebben gehad voor het stucwerk (impregneren gevels, toepassen dispersieverf, cementgebonden 
voegwerk). Daarnaast zijn de gevels en binnenwanden belast met vocht en het bouwschadelijke zout 
nitraat. Nitraat is het meest bouwschadelijke zout wat men aan kan treffen. Door de historische 



bouwwijze van het pand (gemetselde funderingsvoet en vollewand metselwerk) kan men de oorzaak 
van de bovengenoemde schademechanismen nooit voor 100% oplossen. Door het toepassen van de 
juiste, compatibele materialen kan men er hooguit voor zorgen dat schade aan het pleisterwerk 
wordt gereduceerd en dat hiermee het aangebrachte systeem zo lang als mogelijk intact blijft.  
Gezien de hoge nitraatbelasting was het advies om (op de b.g.g.) tot een hoogte van 1 meter, een 
sanerend lichtgewicht pleistersysteem op basis van kalk en cement aan te brengen. Het sanerend 
systeem is qua hardheid compatibel met de historische ondergrond. Voor het overige opgaande werk 
werd er een kalkmortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk en een kalkgebonden verfsysteem 
(100 % mineraal verfsysteem) geadviseerd. 
 
Het voorstel is om het probleem van de wanden eerst op te lossen, zodat deze niet ieder jaar 

opnieuw gestuukt hoefden te worden.Ook wordt de vloer vervangen door een nieuwe vloer. Alle 

leidingen, kabels en alle verwarmingsbuizen van de nieuwe radiatoren worden onder de vloer 

gelegd. De ruimte wordt hierdoor ‘schoon’ van storende elementen. 

 

Concepts & Images maakt een ontwerp waarin 4 ruimtes worden gecreëerd in één bestaande ruimte, 

door het plaatsen van stalen kozijnen met daarin geïntegreerd akoestisch materiaal en glas. Het 

akoestisch materiaal voor de onderlaag aan beide kanten van de wanden (dubbeldik). Deze 

akoestische panelen worden aan één zijde voorzien van historische foto’s van Doesburg (archief 

Doesburg). De andere wand wordt voorzien van een gekleurd textiel dat overeenkomt met de kleur 

van de grote achterwand van de vergaderruimte. De werkruimtes blijven open aan de bovenzijde en 

transparant aan de voorzijde. 

Boven de ruimtes komen ronde platen van Ecophon in verschillende maten en in verschillende 

hoogtes om het geluid zoveel mogelijk op te vangen. In deze platen worden spots en geplaatst voor 

het aanlichten van de werkplek en de fotowanden. 

Duurzaamheid  

Waarom heb ik gekozen voor het verdelen van de ruimte door middel van stalen kozijnen? 
Waarom de keuze voor dit duurzame meubilair en akoestische elementen? 
Allereerst is de keuze gevallen op het creëren van ruimte in ruimte. Het maken van 3 werkplekken en 
een vergaderruimte/overlegruimte. 

• Door de  grote ruimte te verdelen in kleinere ruimtes, zijn de ruimtes beter te verwarmen. 
Men kan zijn of haar eigen radiator instellen op de juiste warmte, dit scheelt energie 

• Het geluid wordt sterk gereduceerd door de stalen wanden waarin de akoestische panelen. 
Ook de akoestische panelen boven de werkplekken zorgen voor geluidsreductie. Dit werkt 
veel prettiger omdat geluid afleidt. Er ontstaat een stillere werkplek, het biedt betere 
concentratiemogelijkheden. 

• De verlichting is beter te regelen. Men kan per werkplek zijn of haar lichtsterkte zelf regelen 
d.m.v. een afstandsbediening waardoor de verlichting op het bureau veel prettiger is. Ook 
hiervoor geldt; wanneer men niet aanwezig is wordt de verlichting niet gebruikt. De 
verlichtingsrail en de spots bestaan uit LED armaturen en lichtbronnen. Het verbruik is dus 
vele malen minder dat de huidige halogeenspot. 

• De beleving, het gevoel is totaal anders. Ondanks dat de ruimtes niet groot zijn maar wel 
transparant, is de beleving prettig; men heeft zijn eigen ruimte, kan de deur dicht doen maar 
blijft zichtbaar. 
 

De stalen kozijnen komen van G. de Rooy Metaaldesign. Dit is een modern metaalbewerkingsbedrijf 
waar ambachtelijke kennis en vaardigheid hand in hand gaan met moderne materialen en 



gereedschappen. Zesentwintig jaar ervaring in metaal, van vader op zoon. De medewerkers zijn 
meester in het bewerken van staal en smeedijzer.  

Een stalen deur word vaak als binnendeur toegepast. Van een mooie glazen binnendeur waarbij de 
ruimte wel wordt afgesloten voor  geluid en temperaturen maar de zichtlijn intact blijft. 
Een stalen designdeur met glas geeft openheid en uitstraling.. De ruimte lijkt veel groter dankzij het 

doorkijk effect dat men creëert met een glazen wand en glazen deuren. Het staal van de binnendeur 

is robuust terwijl het glas en de doorkijk het geheel weer elegant maakt.  

Akoestiek 

Door gebruik te maken van akoestische panelen in dit stalen kozijn in de onderlaag aan beide zijden, 

zorgen we voor een goede akoestiek. Het paneel is opgebouwd uit een dikke katoenen vulling 

(gerecycled katoen)  waarover een print van een foto op textiel wordt gespannen. 

Telefonerende collega’s, spontaan overleg tussen kantoorgenoten, apparatuur die aanstaat; we 

hebben heel wat geluid te verduren op de werkvloer. Voor de productiviteit en het welbevinden van 

de mens is goede akoestiek van groot belang.. Door de toepassing van de akoestische panelen in de 

onderlaag van het stalen kozijn zorgen we voor een prettige akoestische duurzame ruimte. De 

afbeeldingen worden zorgvuldig gekozen, maar kunnen na verloop van tijd ook veranderd worden. 

Door een kleine ingreep ontstaat er een totaal nieuwe uitstraling, een nieuwe beleving. Ruimtes zijn 

belangrijk. De inrichting van een ruimte vervult een essentiële rol in de beleving van het werk, het 

onderlinge contact en het persoonlijk welzijn. 

Ook de tapijten op de vloer werken akoestisch. We gebruiken hiervoor een bijzonder duurzaam 

tapijt. De leverancier houdt zich bezig met a better world through safe and sustainable products. Ze 

gaan uit van een ‘zero waste’ programma en hergebruik van materialen. Ze bouwen op hun positie  

als 's werelds grootste fabrikant van vloeren en werken aan groei op een manier die 

milieuvriendelijk, maatschappelijk verantwoord en zinvol is. In de afgelopen vijf jaar heeft Mohawk 

Industries gewerkt in de richting van zinvolle en meetbare vermindering van onze energie (tot 30%), 

emissies, water en afval footprint, geleid door een set van 2020 doelen. 

 

Het meubilair Voor het bijzondere meubilair heb ik Michiel Lelivelt benaderd; een meubelmaker uit 

Arnhem, die samen met ons het meubilair heeft vormgegeven en een tijdloos bureau en 

vergadertafel heeft gemaakt. De bureau- en vergadertafel bestaan uit een frame van massief hout en 

een berkenplex blad met (verdikt) fineer.

 



In het bijpassende ladenkastje onder het bureau is de electra bedrading 

weggewerkt.  

De stevige maar toch lichte en flexibele constructie zorgt er voor dat de 
tafel zich op ongelijke ondergronden eenvoudig aanpast. De lijnen van 
de tafel zijn verwant aan de stijl Art Nouveau en het Deens design. De 
tafel heeft een hedendaagse uitstraling die zowel in klassieke als in 
moderne interieurs past. De tafel wordt uitgevoerd in Amerikaans 
noten.  
Voor de stoelen in de wethouderskamers hebben we de stoelen van 

Artifort, de mood active van de ontwerper Réne Holten, gekozen. Een 

mooie actieve stoel voor achter het bureau met een heerlijke zit. Ook 

geschikt voor aan de vergadertafel. Een strak gestoffeerde kuipstoel 

met 2 verschillende onderstellen. Een 5-teens onderstel en een 

onderstel met houten poten.De stoelen achter het bureau hebben een 

5-teens voet op wieltjes. Een makkelijke wendbare stoel in hoogte 

verstelbaar. De stof waarmee de stoel bekleed wordt is een stof van Kvadrat, een wollen stof, wat 

bestaat uit 70% wol en 30% viscose. Het is een enorm sterke stof; 100.000 Martindale,  

De kleurstelling is per stoel verschillend, zodat iedere ruimte zijn eigen uitstraling heeft. Alle kleuren 

zijn weer op elkaar afgestemd. De stoelen zijn allemaal in 2 kleuren bekleed.  

 

De verlichting 

Wij hebben boven de ruimtes een rail aangebracht met grote LED spots van Erco light. Deze spots 

lichten de 4 (buiten)wanden aan van de ruimte. Hierdoor ontstaat er een mooi lichtspel met 

lichtaccenten.  De historische foto’s worden vanuit de ronde akoestische schijven aangelicht. 

Op het ganggedeelte hebben we een loper gelegd in een mosgroene kleur. Dezelfde kleur tapijten 

worden in de wethouderskamers en vergaderkamer gelegd. 

De vloer bestaat uit houten eiken planken die verouderd zijn en gespijkerd zijn met nagels. De vloer 

is op kleur gebracht , zodat de vloer dezelfde uitstraling heeft als de trouwzaal/raadzaal (de ruimte 

naast deze wethouderskamers).De kolomradiatoren zijn vernieuwd maar de nieuwe kolomradiatoren 

passen qua uitstraling exact binnen het geheel.

  



                    

 

  



 

 

 

 
Ontwerp, renderingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Realisatie

de 3 kamers voor de wethouders met historische foto’s op de akoestische wandpanelen

 
De 4 ruimtes met gangpad 



 
Verlichting via rail en via akoestische ronde panelen 

 
Akoestisch paneel met historische foto Doesburg 



  
Bureau en ladenblok speciaal ontworpen voor stadhuis Doesburg 

 

Frisse kleurstelling passend bij het geheel. http://www.co-im.nl/project/wethouder-kamers-

doesburg/ 


