RESTAURATIE EN
HERBESTEMMING OUDE
STADHUIS HARDERWIJK
De gemeente Harderwijk heeft het
Oude Stadhuis herbestemd met een
eigentijdse culturele functie, en het
pand weer open gesteld voor publiek.
De ambitie van het ontwerpteam
was om het historische pand weer
beter leesbaar én tegelijkertijd beter
bruikbaar te maken voor zijn nieuwe
functies.
Voor het ontwerp is er grondig
onderzoek gedaan op technisch en
bouwhistorisch vlak. De bevindingen
zijn, samen met de wensen van de
toekomstige gebruikers, vertaald
naar een ontwerp waarbij historische
en hedendaagse elementen niet als
tegenstelling worden gezien, maar
waarbij is gezocht om deze juist met
elkaar te verzoenen. Deze subtiele
integratie van heden en verleden is
toegepast op het ruimtelijk ontwerp,
de technische detaillering én het
interieurontwerp.

Electrisch en eventueel centraal te bedienen buitenzonwering tbv
controle binnenklimaat aanbrengen op oorspronkelijke positie, zie ook
historische foto’s en tekening nr. 04BA512. Omkasting poedercoaten in
zelfde kleur als kozijnen, zie onder. Kleur doek aanpassen aan deze kleur.
Alle houtwerk (nu F2.20.70) aanpassen naar de oorspronkelijk
voorgeschreven kleur Sikkens F2.15.65 (zandsteengeel);
Invullingen: Sikkens LO.20.15 (standgroen);
Natuurstenen vensterbanken Sikkens F2.15.45 als bestaand.

Merk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8:
Bestaande bovenlichten en ramen voorzichtig verwijderen, deze worden
vervangen conform tekeningen MIR architecten/Jan Hartmann.
Halfrond raam verdieping en voordeur met bovenlicht:
géén wijziging! Niet aankomen!
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V04 lesruimte piano
31 m2

300mm

V01
overloop
80 m2

VRF

lift zie tek.
fabrikant

V06 coordinator
12m2
V02
toilet
2m2

V07 lesruimte
26 m2

VRF

Van oorsprong was er sprake van
drie (gedeeltelijk) middeleeuwse
panden, met het oudste pand in het
midden. De drie panden zijn talloze
keren verbouwd, en uiteindelijk
samengevoegd tot één stadhuis. De
huidige voorgevel met monumentale
portico is pas in de 19e eeuw voor
het pand gezet. Toen zijn ook
de verdiepingsvloeren radicaal
aangepakt en is er een boogstelling
met een centrale statietrap in de
nieuwe vestibule geplaatst. Die
boogstelling was gedurende de 20e
eeuw verdwenen.

VRF

HM

BSH

V12 trphal
8 m2

BSH

V03 lesruimte zang
47 m2

V08 lesruimte
29 m2
V10 kast
3 m2

V13
portaal
3 m2

V02 lesruimte
38 m2

LEGENDA
brandslanghaspel
brandblusser

V09 lesruimte
27m2

14b

761

vluchtrichtingen

767

noodverlichting transparant vluchtweg
noodverlichting transparant uitgang

761
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1e bestaand

Met de huidige verbouwing is de
oorspronkelijke ruimtelijkheid zo veel
mogelijk hersteld en zijn nieuwere
tijdslagen uit het pand verwijderd om
zo de ruimtebeleving te ‘ontstoren.’
De nieuwe representatieve vestibule
is hersteld in de geest van de situatie
van begin 19e eeuw. De vestibule,
welke dateert naar een radicaal
herontwerp uit 1837, is hersteld als
centrale draaischijf van het pand.
Ook de monumentale voordeur staat
nu weer open.

project

datum

Herbestemming Oude Stadhuis

06.06.2017

opdrachtgever

schaal

gewijzgd

formaat

Gemeente Harderwijk

1:100

onderwerp

werk

blad

1e verdieping bestaand

MIR 151

04BA200V

A3

1e nieuw

T02 toilet
4 m2

T01 bordes
10 m2
T03 traphal
10 m2

T04 berging
13 m2
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brandslanghaspel
brandblusser
vluchtrichtingen
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- B01, B04 en B08 op KNX
- trusses voor evenementenverlichting ntb;
- alle roosters bemonsteren en markeren o
directie;
- alle lichtpunten uit voeren als draad uit wa
centraaldozen!

12

12
12

2
3

12
12

v 5
6
7

12

definitief ontwerp, besteksfase
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K09 lesruimte slagwerk
37 m2

bg nieuw
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radiator

K12 ber.
4 m2

?

hergebruik

zoldertrap)

radiator

trap (evtl.

K02 wachtruimte
30 m2

radiator

BSH

K01
vluchtrap
9 m2

radiator

K06 gang
15 m2

K03 studio
31 m2

radiator

LEGENDA

radiator

radiator

K04 lesruimte slagwerk
47 m2

brandslanghaspel
brandblusser
vluchtrichtingen
radiator

noodverlichting transparant vluchtweg
radiator

opdrachtgever: Gemeente
Harderwijk
het ontwerpteam:
Claudia Schmidt, MIR architecten
ism Mira ter Braak, Buro Mos
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old town hall Harderwĳk
restoration and repurposing
realisation: 2019
client: municipality of Harderwĳk, NL
project architect: Claudia Schmidt
team: Wanwan Gu, Maciek Kozal,
Vincent Kuĳer, Marco Marinelli,
Wenfei Du
When the municipality of Harderwĳk
decided in 2016 to repurpose the
vacant Old Town Hall, MIR
architecten started out with a
feasibility study to explore the
challenges and possibilities of the
building. The ambition was to restore
the spatial setup of the historical
building and render it more useable
for new public functions. MIR
architecten set out, analyzed and
integrated extensive historical and
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old town hall Harderwĳk
restoration and repurposing
realisation: 2019
client: municipality of Harderwĳk, NL
project architect: Claudia Schmidt
team: Wanwan Gu, Maciek Kozal,
Vincent Kuĳer, Marco Marinelli,
Wenfei Du
When the municipality of Harderwĳk
decided in 2016 to repurpose the
vacant Old Town Hall, MIR
architecten started out with a
feasibility study to explore the
challenges and possibilities of the
building. The ambition was to restore
the spatial setup of the historical
building and render it more useable
for new public functions. MIR
architecten set out, analyzed and
integrated extensive historical and
technical research, wrote a clear
schedule of requirements and
developed an integrated design with
the future users– a local cultural
institution, pop school, wedding venue
and the local tourist information.

De historische raadszaal - begin
18e eeuw rijk versierd met
houtsnijwerk en goudleren behang
- ging gedurende het proces steeds
meer onderdeel uitmaken van een
integrale ruimtelijke visie.
De raadszaal uit 1727 is het barokke
pronkstuk van het pand en is voor de
restauratie geheel uit elkaar gehaald
en weer in elkaar gezet. Samen met
Stichting Restauratieatelier Limburg
en het RCE is gewerkt aan een plan
om de zaal weer terug te brengen
naar een kloppend beeld met al zijn
rijkdom. De restauratie was nogal
ingrijpend, maar je ziet er nu eigenlijk
afgezien van de nieuwe oude vloer,
de stoelen en de verlichting niet zo
veel van. Daarom is het interessant
om de huidige raadszaal te gaan
vergelijken met de oude foto’s en om
de verschillen te gaan zoeken.

The underlying attitude of the design
process was to reconcile the complex
monumental, technical and functional
aspects into a harmonious and
coherent whole. Despite the
substantial structural and architectural
works carried out, from digging new
basements, restoring and replacing
windows, installing a lift and air
handling, the result seems so natural
that it is only at second sight that the
hand of the contemporary architect
becomes visible.
The historical showpiece is the
baroque interior of the council
chamber. Previous restorations had
compromised the logic of the interior
to such a degree that it looked rather
tired and messy. Together with the
RCA (National Monuments Services)
and a team of restorators, MIR
architecten made a plan to return the
space back to its original splendour,
integrating the restoration with the
technology required for a museum
environment, which also entailed
uncoupling and reinforcing a medieval
timber floor above the carved baroque
ceiling.

Old Town Hall Whitby

www.mir.nl
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realisation: 2019
client: municipality of Harderwĳk, NL
project architect: Claudia Schmidt
team: Wanwan Gu, Maciek Kozal,
Vincent Kuĳer, Marco Marinelli,
Wenfei Du
When the municipality of Harderwĳk
decided in 2016 to repurpose the
vacant Old Town Hall, MIR
architecten started out with a
feasibility study to explore the
challenges and possibilities of the
building. The ambition was to restore
the spatial setup of the historical
building and render it more useable
for new public functions. MIR
architecten set out, analyzed and
integrated extensive historical and
technical research, wrote a clear
schedule of requirements and
developed an integrated design with
the future users– a local cultural
institution, pop school, wedding venue
and the local tourist information.
The underlying attitude of the design
process was to reconcile the complex
monumental, technical and functional
aspects into a harmonious and
coherent whole. Despite the
substantial structural and architectural
works carried out, from digging new
basements, restoring and replacing
windows, installing a lift and air
handling, the result seems so natural
that it is only at second sight that the
hand of the contemporary architect
becomes visible.
The
historical
is the
Op de
beganeshowpiece
grond is rechts
baroque
interior
of
the
council
de huiskamer gelegen als een
chamber.
Previous
restorations
hedendaagse
tegenhanger
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to such a degree that it looked rather
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vanthe
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is
RCA
(National Monuments
Services)
een ageabstraheerd
and
team of restorators, MIR
architecten made a plan to return the
space back to its original splendour,
integrating the restoration with the
technology required for a museum
environment, which also entailed
uncoupling and reinforcing a medieval
timber floor above the carved baroque
ceiling.
Experts:
Angelique Friedrichs, Bianca
van Velzen, SRAL (kleur- en
interieurhistorisch onderzoek en plan
van aanpak restauratie goudleer)
Old
Town
Hall goudleer)
Whitby
RNA
(advies
RCE (monumentenzorg)
Gelders Genootschap
(monumentenzorg)
Econsultancy (archeologie)
Jan van der Hoeve (bouwhistorisch
onderzoek)
d-light (verlichting)
Hulshof (restauratie metselwerk)

www.mir.nl
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PIR
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V04 MUZIEKLOKAAL GITAAR/BAS - AANZICHT I

V06 MUZIEKLOKAAL - AANZICHT E

V07 MUZIEKLOKAAL GITAAR - AANZICHT M

HEA260

raam 9

raam 21

PIR

B08 BARGEDEELTE - AANZICHT J

13b

hergebruik zoldertrap
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merk-D4

K01 PANTRY - AANZICHT M
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vacant Old Town Hall, MIR
architecten started out with a
feasibility study to explore the
challenges and possibilities of the
building. The ambition was to restore
the spatial setup of the historical
building and render it more useable
for new public functions. MIR
architecten set out, analyzed and
integrated extensive historical and
technical research, wrote a clear
schedule of requirements and
developed an integrated design with
the future users– a local cultural
institution, pop school, wedding venue
and the local tourist information.
The underlying attitude of the design
process was to reconcile the complex
monumental, technical and functional
aspects into a harmonious and
coherent whole. Despite the
substantial structural and architectural
works carried out, from digging new
basements, restoring and replacing
windows, installing a lift and air
handling, the result seems so natural
that it is only at second sight that the
hand of the contemporary architect
becomes visible.

Op de bovenverdieping zijn
theaterzalen en muziekkamers.
Uitgaande van de opzet van barokke
en klassicistische stijlkamers zijn
deze ingericht met elk een kleur
als drager. Details en sporen (oude
tekeningen, behang- en verfresten,
bouwsporen) die in het pand zijn
gevonden zijn daarbij als inspiratie
gebruikt.

The historical showpiece is the
baroque interior of the council
chamber. Previous restorations had
compromised the logic of the interior
to such a degree that it looked rather
tired and messy. Together with the
RCA (National Monuments Services)
and a team of restorators, MIR
architecten made a plan to return the
space back to its original splendour,
integrating the restoration with the
technology required for a museum
environment, which also entailed
uncoupling and reinforcing a medieval
timber floor above the carved baroque
ceiling.

Old Town Hall Whitby

www.mir.nl
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In het achterhuis zijn de
middeleeuwen weer zichtbaar
gemaakt. Hier zijn allerlei
bouwsporen gevonden, van gotische
spitsbogen, kopgevels, waterputten,
gewelfjes en sparingsbogen. En er
zijn enkele nieuwe boogramen en –
deuren bij gekomen. De achtergevel
ziet nu middeleeuwser uit dan
voor de verbouwing. Het is aan de
kijker om hier zelf een verhaal bij te
bedenken.

uitvoering
de directie: Paul Lohmeijer,
Gemeente Harderwijk
(opdrachtgever)
Claudia Schmidt, MIR architecten
(architect)
Jafeth Oosterloo, SURE vastgoed
(bouwcoordinator)
inrichting: Mira ter Braak, Buro Mos
opdrachtgever: Gemeente
Harderwijk
de begeleidingscommissie:
Annet Kock-Rood, Henk van
Spijkeren (en incidenteel de experts
Bernice Crijns, Mariel Polman en
Eloy Koldeweij) van de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed en Jeroen
Westerman, Gelders Genootschap
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