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Vooraf 
De afgelopen maanden hebben Happel Cornelisse Verhoeven (HCVA) met ondersteuning van 
architectenbureau Fritz gewerkt aan het Concept Voorontwerp (VO) voor de revitalisering van het 
stadhuis Groningen. Om tot een integraal VO te komen is technisch advies ingewonnen op het 
gebied van constructie, technische installaties, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.  
 
Dit Concept VO is een doorwerking van het prijsvraag ontwerp uit februari 2018 en het 
ontwerpend onderzoek uit oktober 2016. Hierbij is het uitgangspunt dat de nieuwe raadzaal op 
zolder gesitueerd wordt. Het dossier laat een volledig beeld zien. Voor een volwaardig VO wordt 
reactie en besluitvorming van de opdrachtgever nog verwerkt. 
 
Tijdens het VO-proces is de aandacht uitgegaan naar een drietal aspecten: 
 

1. Erfgoed; In een drietal constructieve gesprekken met het Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE), de monumentencommissie en vakgroep erfgoed van de gemeente 
Groningen is er uitvoering en inhoudelijk van gedachten gewisseld over de positie van de 
nieuwe raadzaal. Er is gesproken over gevoeligheden voor de verdere uitwerking vanuit de 
erfgoedwaarde en de bouwhistorische gelaagdheid. Deze aspecten zullen nader worden 
uitgewerkt en/of belicht in het vervolgproces om tot stukken te komen ter definitieve 
plantoetsing. 

2. Logistiek en gebruik; Het programma van eisen werd op functiegroep niveau afgestemd 
met de gebruikersgroepen en waar nodig aangepast.  

3. Integraal ontwerp; De uitgangspunten met betrekking tot de installaties, constructie, 
bouwfysica en brandveiligheid zijn verkend en waar mogelijk vastgelegd.  
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1. Erfgoed 
 
1. 1 Restauratie en onderhoud 
De restauratievisie van architectenbureau Fritz benadrukt de chaotische geschiedenis van de 
totstandkoming van het stadhuis en de twee gezichten die het gebouw daardoor kent. Van buiten 
presenteert het zich als een geslaagd neoclassicistisch monument. Maar het interieur is echter het 
resultaat van vele verbouwingen zonder een richtinggevende visie. Architect Husly kon een 
voldragen ontwerp volgens de neoclassicistische principes door de zeer lange periode van 
ontwikkeling, politieke veranderingen en het overlijden van de architect niet maken voor Stadhuis 
Groningen. Het semi-publieke gebouw heeft daardoor van binnen geen patina en bovendien een 
naar huidige maatstaven ondermaats gebruiksgemak.  
 
Met dit in het achterhoofd en op basis van de cultuurhistorische waardestelling stelt 
architectenbureau Fritz het gebouw van stad tot interieur in afnemende mate op waarde en koppelt 
daar ook eenduidige restauratiemaatregelen aan: 

• De stad; De gevel en het dak worden gerestaureerd waarbij de kolossale orde weer leesbaar 
wordt gemaakt. Het achterstallige onderhoud aan de gevel en het dak zal op restauratieve 
manier worden uitgevoerd. Het gevelmetselwerk en de natuursteen zullen met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid worden gereinigd. Het voegwerk en de natuurstenen ornamenten 
worden hersteld waar nodig. De houten geveldelen worden opnieuw geschilderd en de 
kroonlijst met timpaan worden weer in harmonie met elkaar gebracht. Ook het dak wordt 
onderworpen aan een onderhoudsbeurt. De waterdichting wordt hersteld waar nodig, het 
doorslaan van vocht ter plaatse van de schoorstenen wordt hersteld en resterende 
asbesthoudend materiaal wordt verwijderd.  

• De ontsluiting; Dit is de ruggengraat van het gebouw. De ruimtes worden stijlvast 
gerestaureerd. Het kleur- en bouwhistorisch onderzoek bieden daar veel praktische 
handvaten voor.  

• Het interieur: De interieurs van de diverse ruimtes kennen een grotere mate van vrijheid 
en eigenheid binnen de restauratie strategie, omdat de oorspronkelijk gewenste 
uitmonstering nimmer is aangebracht. Natuurlijk worden latere interieurafwerkingen 
gerespecteerd als onderdeel van de ontwikkelingsgeschiedenis en gelaagdheid. Met het 
wijzigen van functie en de inpassing van nieuwe technische installaties zullen de bestaande 
ruimtes van het stadhuis waar nodig worden voorzien van een nieuwe (restauratieve) 
afwerking. De trouwzaal, de hoofdentree, de commissievergaderingenzaal en de 
ontsluiting op de verschillende verdiepingen verdienen daarbij bijzondere restauratieve 
aandacht. In het bijgevoegde demarcatieplan worden deze ruimtes grafisch weergegeven. 
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1.2  De raad op zolder vanuit bouwhistorisch perspectief 
Het stadhuis Groningen is diverse malen verbouwd onder invloed van veranderende 
gebruikswensen. De twee meest zichtbare wijzigingen aan het gebouw zijn:  

• De aanpassing van 1869, waarin het oorspronkelijke U-vormige gebouw werd dichtgezet en 
het centrale lichthof ontstond. Het betrof een wezenlijke, typologische wijziging; van u-
vormig tot o-vormig gebouw. Het advies is om die laag, net als die van het oorspronkelijke 
stadhuis uit 1793-1810 ook zoveel mogelijk intact te laten.  

• En de latere verbouwing in de jaren ‘90 van de vorige eeuw waarbij de huidige raadzaal op 
de begane grond werd ingepast en het lichthof werd overkapt met een glazen dak. De 
verbouwing uit de jaren ’90 betreft vooral een interieure verbouwing en heeft geen 
bijzondere bouwhistorische waarde. 

 
Door het positioneren van de raadzaal op zolder wordt een nieuwe tijdlaag toegevoegd aan de zo 
boeiende en complexe ontwikkelgeschiedenis van het stadhuis. Het ontwerp gaat uit van zoveel 
mogelijk zichtbaar houden van die geschiedenis. De slimme positionering van de nieuwe raadzaal 
laat een groot deel van de dakspanten onaangetast, de 19e -eeuwse uitbreiding (het dichtzetten van 
de U) blijft leesbaar en het voormalig lichthof wordt omgevormd tot een aangename binnenruimte, 
‘De Nieuwe Burgerzaal’, die bijdraagt aan het representatieve karakter van de bel-etage. 
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2.0 Logistiek en gebruik 
Op basis van diverse gesprekken met gebruikers zijn de verschillende gebruiksfuncties uit het 
programma van eisen ingepast in het ontwerp. In de toekomstige gebruikersgroepen zal de indeling 
op kamerniveau nader worden afgestemd. Op gebruiksfunctie niveau ziet de indeling van het 
gebouw er als volgt uit: 
 
Begane Grond  
Op de begane grond bevinden zich de fracties en de trouwzaal. De werkplekken van de griffie zijn 
nabij de fractiekamers georganiseerd. Doordat de raadszaal naar boven verhuist, komt er centraal 
op de begane grond waardevolle ruimte vrij voor ontmoeting en ontspanning die gebruikt kan 
worden als ontvangstruimte voor de trouwzaal, ontspanningsruimte van de werknemers óf als 
foyer tijdens raadsvergaderingen. Rondom deze centrale ruimte worden aan de gevel ruime 
fractiekamers en de werkplekken van de griffie geplaatst. De trouwzaal, het sanitair (voorzien van 
nieuwe afwerking), het afvallokaal en de transformatorruimte blijven behouden op hun huidige 
positie. Er worden nieuwe trappen op de bestaande plekken voorzien en er worden twee nieuwe 
liften ingepast aan de zuidzijde van het gebouw. 
 
Eerste verdieping  
De eerste verdieping, van oudsher de hoofdverdieping wordt ingezet als representatieve laag voor 
ontvangsten. Hier worden een reeks nieuwe representatieve publieksruimtes en vergaderzalen 
ingepast. Het voormalige lichthof zal in het hart van het gebouw dienst doen als ‘De Nieuwe 
Burgerzaal’. In het DO zullen aanvullende studies worden gedaan naar daglichttoetreding/ 
simulatie in de burgerzaal en de omliggende gangen. De oude raadzaal (huidige 
commissievergaderingenzaal) zal worden ingezet als representatieve ruimte en kan worden 
gebruikt als ontvangstruimte voor hoog bezoek en buitenlandse delegaties. De overige ruimtes 
worden gebruikt als flexplekken en vergaderruimtes. Nieuw sanitair en een nieuwe pantry worden 
ingepast tussen het hoofdtrappenhuis en de liften.  
 
Tweede verdieping 
Op de tweede verdieping wordt de bestaande kamerstructuur volledig gehandhaafd. Hier bevinden 
zich de werkomgeving van B&W en GMT. Verschillende flexibele werk- en vergaderruimtes bieden 
voldoende ruimte voor gelijktijdig overleg. De vaste werkplekken van de secretariaten bevinden zich 
centraal tussen de werk- en overlegvertrekken.  
 
Derde verdieping 
Met het verplaatsen van de raadzaal zal de zolderverdieping ingrijpend veranderen. De Raadzaal 
wordt symmetrisch ingepast in het gebouw. Hierdoor is het mogelijk een groot deel van de 
bestaande dakspanten te behouden. De zaal bestaat uit een omloop met een normale 
verdiepingshoogte en een centrale dubbelhoge ruimte waar de raadstafel wordt opgesteld. Aan de 
rand van deze dubbelhoge ruimte worden de bestaande spanten ingepakt waardoor er nissen 
ontstaan. Deze nissen vormen de verbinding tussen de zaal en de omloop. In het vervolgtraject 
zullen er aanvullende ontwerp studies worden gedaan naar vorm, afwerking en indeling van de 
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raadzaal. Op deze verdieping worden eveneens een nieuwe toiletgroep, pantry en de technische 
ruimtes ingepast. 
 
Aanpassingen aan de ontsluiting 
De gangen en trappen vormen belangrijke structurerende elementen in het gebouw en blijven 
behouden op de historische plek. Ze zijn immers nooit van positie gewijzigd ten opzichte van het 
oorspronkelijke ontwerp van Husly. Wel worden er een aantal organisatorische of bouwkundige 
wijzigingen voorgesteld. 
 
Aan de zuidzijde wordt de huidige mindervalide entree omgevormd tot avondentree tijdens 
raadsvergaderingen. Deze entreehal is geschikt voor avondopeningen omdat deze makkelijk is af te 
sluiten van de rest van het gebouw.  
 
Rechts van deze nieuwe entreehal bevindt zich het bestaande hoofdtrappenhuis. De bestaande lift 
wordt verwijderd uit de kern van het trappenhuis waardoor de originele breedte en 
monumentaliteit van de trap kan worden hersteld. Er worden twee nieuwe liften geplaatst aan de 
linkerzijde van de nieuwe entreehal.  
 
De toiletgroepen worden verwijderd uit het secundaire trappenhuis waardoor er ruimte ontstaat 
om een volwaardige en vluchtveilige trap te plaatsen. 
 
De hoofdentree wordt in het nieuwe plan voorzien van een tochtsluis. In de wand tussen de entree 
en de bodekamer wordt een passend raam geplaatst, waardoor de bodes zicht hebben op de 
vestibule en naar behoefte met bezoekers in gesprek kunnen treden. 
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3. Integraal ontwerp 
 
3.1 Constructie 
Bestaande constructie 
Bestaande funderingen, wanden en vloeren dienen tijdens de uitvoeringsfase onderzocht te worden 
op hun huidige sterkte en draagvermogen en worden versterkt wanneer de nieuwe ingrepen dat 
vragen. 
 
Nieuwe constructieve ingrepen 
De constructieve maatregelen aan het bestaande gebouw zijn overzichtelijk. Door het plaatsen van 
de raad op zolder vindt er een lastenverzwaring plaats op de bestaande draaglijnen. De volgende 
constructieve maatregelen worden onderscheiden: 
 
Ter plaatse van nieuwe openingen in bestaande wanden, worden de belastingen boven de 
wanddoorbreking door een zorgvuldig ingepaste latei overgebracht op de gedeelten van de wand 
naast de opening.    
 
Ter plaatse van de nieuwe liften wordt de bestaande vloer geopend. Bestaande balken worden 
ingekort en opgevangen door een nieuw aan te brengen raveling. De nieuwe liftschacht wordt 
gevormd door zelfdragende wanden. De mogelijkheid van een nieuwe liftput tussen de bestaande 
fundering zal tijdens het vervolgproces onderzocht worden. Eventueel zijn er speciale liften met 
geringe putdiepte kunnen worden toegepast.  
 
De vloer van het huidige binnenhof ligt hoger dan de overige vertrekken. Om de nieuwe burgerzaal 
goed aan te laten sluiten op de omringende ruimtes en daarmee beter toegankelijk te maken (o.a. 
voor rolstoelgebruikers) wordt de bestaande vloer vervangen door een nieuwe betonvloer zonder 
opstap. De bestaande vloerconstructie dient hiervoor te worden aangepast en verlaagd. 
 
De nieuwe zoldervloer ter plaatse van het lichthof kan opgebouwd worden uit een lichte constructie 
van stalen liggers Stalen kolommen en windverbanden vormen constructieve portalen in de langs 
richting van de nieuwe raadzaal. Hiertussen worden lichte, niet steenachtige wanden opgetrokken. 
De kolommen worden rechtstreeks op de bestaande dragende wanden gemonteerd. Stalen liggers 
overspannen de zaal in de breedte richting.   
 
Door een staalconstructie met lichte vloer- en wandopbouw toe te passen blijft de lastenverzwaring 
op de bestaande wanden beperkt. Staal heeft als bijkomend voordeel dat het ‘droog’ en daarmee 
reversibel gemonteerd kan worden. 
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3.2 Technische installaties 
De inpassing van technische installaties verdient bijzondere aandacht binnen de monumentale 
status van het gebouw. Naast de vraag naar verbeterd comfort is door het ontwerpteam gekeken 
naar de bouwkundige mogelijkheden om toekomstgerichte nieuwe installaties op een verantwoorde 
manier in te passen in het monumentale weefsel. 
 
Verwarming en koeling. 
Met een gasloze toekomst in het achterhoofd wordt ingezet op lage-temperatuur verwarmen en 
hoog temperatuur koelen. De warmteopwekking gebeurt met een gesloten gasketel of een 
elektrische warmtepomp aangesloten op het bronnensysteem van de warmte koudeopslag.  
 
Het stadhuis is te klein voor een eigen open bronnensysteem. De impact van een gesloten 
bronnensysteem op de omgeving is problematisch. Het ontwerpteam kan zich echter voorstellen 
dat het mogelijk is het gebouw in de toekomst aan te sluiten op een bronnensysteem waar andere 
gebouwen ook gebruik van maken, bijvoorbeeld de WKO van het Forum, maar ook het toepassen 
van stadsverwarming in de monumentale binnenstad behoort tot de mogelijkheden. Omdat 
besluitvorming rondom dit vraagstuk vaak enige tijd vraagt, is ons advies om los van dat besluit de 
planvorming door te laten lopen, maar wel geschikt te maken voor aanpassing in de toekomst. 
 
Om het systeem op deze wijze toekomstbestendig te maken is het enkel mogelijk om de huidige 
radiatoren te vervangen door ventilator convectoren die zowel voor verwarming als voor koeling 
kunnen worden ingezet. Omdat deze ventilator convectoren meer ruimte vragen dan de huidige 
radiatoren, zal in de vervolgfase worden onderzocht hoe ze kunnen worden weggewerkt achter een 
horizontale lambrisering passend bij het monumentale karakter van het interieur. 
 
Elektra 
De bestaande transformatoren en hoofdverdeelinrichting van de elektrotechnische installatie 
blijven behouden. Om het inslijpen van leidingwerk in bestaande (monumentale) wanden zoveel 
mogelijk te voorkomen zetten we waar mogelijk in op gebruik van bestaande leidingtracés. Om 
beschadiging aan nieuwe bedrading te voorkomen wordt bij bestaande stalen buizen gebruik 
gemaakt van geïsoleerde buitenbekabeling. Nieuwe kabeltracés kunnen eveneens worden 
weggewerkt achter de nieuwe lambrisering. In het vervolgtraject zal per ruimte worden bepaald wat 
de meest passende oplossing is.  
 
In het huidige ontwerp wordt uitgegaan van de toepassing van 160m2 PV-panelen op het dak van 
de nieuwe raadzaal. De exacte hoeveelheid te plaatsen panelen hangt samen met het ontwerp van 
de raadzaal en wordt in het vervolgtraject verder onderzocht.  
 
Ventilatie 
In het programma van eisen wordt uitgegaan van natuurlijke ventilatie voor alle vertrekken, waarbij 
enkel de raadzaal mechanisch wordt geventileerd en de toiletgroepen mechanisch worden 
afgezogen. Het openen van een raam bij meer zuurstofbehoefte past echter niet bij de vraag naar 
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een toekomstgericht en comfortabel gebouw met hoofdzakelijk een bijeenkomst- en 
vergaderfunctie. Zonder mechanische ventilatie kunnen er geen prestatie-uitgangspunten op 
comfort en duurzaamheid worden vastgelegd.  Het ontwerpteam adviseert dan ook om dit 
uitgangspunt te herzien.  
 
Een volledige mechanische ventilatie wordt aangestuurd door twee luchtbehandelingskasten die 
geplaatst worden op de zolderverdieping. Een ringleiding leidt de verse lucht vanaf de zolder naar 
de aansluitingen in de ruimten. Hierbij worden ook bestaande en/of nieuwe schoorsteenkanalen 
ingezet voor de afvoer en toevoer van lucht in de monumentale interieurs. 
 
Transport 
Twee nieuwe liften beschikken over voldoende capaciteit en flexibiliteit voor het verticale transport 
tijdens raadsvergaderingen. Eén van de twee liften zou, als goederenlift, groter uitgevoerd kunnen 
worden. Daarmee wordt aan het gevraagde hefvermogen van 1600kg voldaan. De nut en noodzaak 
hiervan is nog onduidelijk en zal nader afgestemd worden in de gebruikersgroep techniek. 
 
 
3.3. Bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid 
 
Bouwfysica 
Warmteverlies via de gevel wordt zoveel mogelijk beperkt door het toepassen van dubbel 
‘monumentenglas’ met geringe dikte. Bestaand raamhout en kozijnen blijven behouden, waarbij 
voor de inpassing van het dubbele glas wel de sponningen iets worden geruimd. De toepassing van 
glas met zonwerende eigenschap voorkomt dat het gebouw ’s zomers te snel opwarmt en beperkt 
daarmee de koelbehoefte.  
 
Door de grote glasoppervlakten in de gevel te voorzien van geïsoleerd glas is er energetisch veel 
winst te behalen. Daarnaast wordt met het plaatsen van een isolatieplaat achter de ventilator 
convectoren warmteverlies naar buiten voorkomen.  
 
De overige gevelvlakken blijven ongeïsoleerd, omdat na-isolatie aan de binnenzijde i.v.m. 
vochttransport naar binnen niet wenselijk is.  
 
Het bestaande dak wordt aan de binnenzijde geïsoleerd en zal aansluiten op de thermische schil van 
de nieuwe raadzaal. De juiste detaillering om condens problemen te voorkomen tussen de 
bestaande dakconstructie en de nieuw aan te brengen isolatie zal in het vervolgproces nader worden 
onderzocht. 
 
Tijdens één van onze rondgangen in het stadhuis merkten we bij de noordgevel op de begane grond 
op dat er sprake is van opkruipend vocht. Vervolgonderzoek is nodig om de omvang van dit 
probleem in kaart te brengen en om de benodigde maatregelen te adresseren. 
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Akoestiek 
In de bestaande kamers van het stadhuis worden geen aanvullende akoestische maatregelen 
genomen. Het akoestisch pleisterwerk wat in sommige ruimtes is aangebracht in het midden van de 
monumentale stuc-plafonds wordt vanuit restauratief oogpunt verwijderd en vervangen door een 
meer passende maatregel. De dubbelhoge burgerzaal heeft wel een akoestische maatregel nodig om 
hem geschikt te maken als publieke ruimte voor ontvangsten. Deze zal integraal worden 
meegenomen in het vervolgproces. 
 
Brandveiligheid 
Op dit moment bestaat het gebouw uit één brandcompartiment. De trappenhuizen vormen 
daarbinnen twee evacuatiezuilen. Het voorstel is om dit op deze manier te behouden. Beide 
trappenhuizen worden bouwkundig geïnspecteerd op brandwerende eigenschappen en waar nodig 
hersteld met de juiste detaillering en brandwerende materialen.  
Er wordt een branddetectiesysteem door middel van aspiratie geplaatst. Branddetectie door middel 
van aspiratie zal veel sneller rook detecteren dan de klassieke puntdetectiesystemen en is daarnaast 
veel beter weg te werken in het monumentale weefsel van het stadhuis. 
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