
Uitbreiding van het gemeentehuis 

G.D. Marringa 

Er werd een werkgroep ingesteld welke tot taak 
kreeg de besluitvorming van de uitbreiding van 
het gemeentehuis voor te bereiden. In deze 
werkgroep kregen zitting: 
- wethouder F. Mulder, voorzitter 
- gemeentesecretaris G.D. Marringa 
- directeur van Gemeentewerken F. Schmidt 
- architect J. de Jong. 
Als secretaris werd aan de werkgroep toege
voegd A.F. van Leur, waarnemend chef van de 
afdeling algemene zaken ter gemeentesecreta
rie. 
De eerste bespreking van de werkgroep had 
plaats op 2 juni 1981. Alle gemeenteambtena
ren, die in het gebouw zouden worden gehuis
vest, kregen inspraak in het ontwerp van de 
architect. Tijdens een informele bijeenkomst is 
op 14 januari 1982 het schetsontwerp aan de 
gemeenteraad getoond. De daaruit voort
vloeiende reacties van de raadsleden heeft de 
werkgroep mede in het ontwerp betrokken. 
Er werd een voorlichtingsavond gehouden met 
de buren aan de Parklaan en naaste omgeving. 
Tegen de bestemmingswijziging van een ge
deelte van het De Beaufortpark 'openbaar 
groen' tot 'gemeentehuis' werden geen bezwa
ren ingediend en de goedkeuring van hoger
hand werd vrij snel verkregen. 
Evenals dit het geval was met de bouw van het 
gemeentehuis in 1936 moest ook nu weer toe
stemming worden gevraagd om in afwijking van 
de inhoud van de schenkingsakte van 1932 de 
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Afb. 20. Op 27 maart 1984 wordt de 'eerste' 
paal voor de nieuwbouw bij het gemeentehuis 
geslagen. (Coll. Stichting Oud Woudenberg; 
foto BDU, Barneveld; 1984) 

uitbreiding in het De Beaufortpark te kunnen 
realiseren. De medewerking werd verkregen en 
het servituut kon worden afgekocht voor een 
bedrag van ƒ 62.500,-

In de raadsvergadering van 15 juli 1982 kwam 
het voorstel van burgemeester en wethouders 
tot het instemmen met het schetsontwerp en 
het beschikbaar stellen van een crediet voor de 
uitbreiding van het gemeentehuis aan de orde. 
Hieronder volgt een overzicht van de gemaakte 
kostenraming: 

Bouwkosten nieuw gedeelte 
Verbouwingskosten, inclusief de voormalige bodewoning 
Advieskostenelectra, verwarming, beton-en staalconstructies, 
honorarium architect 
18% omzetbelasting (BTW) over ƒ 1.931.950,-
Afkoop servituut voor het bouwen in het De Beaufortpark 
Bijkomende kosten, o.a. aanvulling inventaris, overdrachtskosten, 
taxatatiekostenetc. 
Afronding 

ƒ 1.466.950,-
- 225.000, 

- 240.000,-
- 347.750,-

62.500, 

87.500, 
20.300, 

Totale benaderde kosten ƒ 2.450.000,-
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Alb. 2t. Het hoogste punt van het nieuwe kantoor is bereikt.Op 17 september 1984 hijst burgemees
ter J. de Pree de vlag. V.l.n.r. electrotechnisch adviseur IJ. Spelbrink, electrotechnisch installateur 
H. Mandersloot, A. Morren, architect J. de Jong, burgemeester J. de Pree, wethouder N. Bijl, 
aannemer J. Morren en K. Mons, ambtenaar Bouw- en woningtoezicht. (Coll. Stichting Oud Wou
denberg; foto BDU, Barneveld; 1984) 

De kosten zijn betaald uit de gemeentelijke re
serves. 

Besluitvorming in de gemeenteraad 
De fraktie van de Partij van de Arbeid in de ge
meenteraad had een alternatief plan ingediend, 
waarbij een besparing van plm. een miljoen gul
den zou kunnen worden verkregen. Dit plan vol
deed echter niet aan de vastgestelde uitgangs
punten en werd niet door de gemeenteraad 
overgenomen. 

De fraktie van Gemeentebelangen in de ge
meenteraad deed een poging om te proberen 
binnen een half jaar de onduidelijkheden wat 
betreft prognose's en op financieel en tech
nisch terrein weg te nemen. Daarom stelde 
deze fraktie voor het voorstel van burgemeester 
en wethouders terug te nemen voor nader be
raad in een raadscommissie, waarbij ook de 
architect zou moeten worden betrokken. 

Dit voorstel kreeg de steun van de frakties van 
de PvdA en de WD. Esthetisch vond men het 
een goed schetsontwerp, doch vooral de bin
nenplaats - de vide - vond men ruim opgezet 
en de minderheid in de gemeenteraad vroeg 
zich af of de geplande uitbreiding niet wat een
voudiger kon worden uitgevoerd. 

Burgemeester en wethouders namen hun voor
stel niet terug. De meerderheid van de gemeen
teraad wilde geen stagnatie meer en wenste 
over te gaan tot besluitvorming. 
De frakties van het CDA en de SGP stemden 
tegen het voorstel van de minderheid in de ge
meenteraad, zodat dit voorstel met zes stem
men voor en zeven stemmen tegen werd ver
worpen. 
Het voorstel van burgemeester en wethouders 
tot vaststelling van het schetsontwerp van ar
chitect J. de Jong met bijbehorende kostenbe-
groting van bijna 21/2 miljoen gulden werd 

83 



Afb. 22. Plattegrond gemeentehuis, 1985. (Architectenburo J. de Jong, Woudenberg) 



daarna door de gemeenteraad met de kleinst 
mogelijke meerderheid van zeven stemmen 
voor en zes stemmen tegen aangenomen. 
Voor stemden de raadsleden N. Bijl, A. van Ee, 
C.J. van Ekris, J. van der Kooy en G.J. van de 
Lagemaat (fraktie van het CDA), G.J. ter Maaten 
en F. Mulder (fractie van de SGP). 
Tegen stemden de raadsleden M.J. Hendrikse 
en H.A.B. Koops (fraktie van Gemeentebelan
gen), B. van Egten en N.J.W. Beijleveld (fraktie 
van de PvdA), M.A. Slagboom - Klootwijk en 
J.C.J. van Vliet (fraktie van de WD). 
Voorzitter van de gemeenteraad: burgemeester 
J. de Pree. 
Gemeentesecretaris: G.D. Marringa. 

Keuze bouwstijl en indeling van de aan
bouw 
Men ziet tegenwoordig vaak dat men bij gebou
wen, die moeten worden uitgebreid, aansluit 
met een totaal andere bouwstijl. Architect J. de 
Jong was daar geen voorstander van. Men 
houdt dan vaak een 'allegaartje' over. Beter, 
maar tevens moeilijker, is de methode om aan 
te sluiten in dezelfde bouwstijl en dan toch te 
voldoen aan de normen, die nu gelden. 
De architect is daarom in zijn ontwerp terugge
vallen op de neo-renaissance stijl om de een
heid van bouwstijlen van het bestaande ge
deelte en het nieuwe gedeelte te bewaren. Wel 
is er vanwege de kosten gezocht naar een ver
simpelde vorm van deze bouwstijl. 

De hoofdingang ligt aan de Parklaanzijde. Als 
ingangspartij is gebruik gemaakt van de reeds 
aanwezige trapgevel van de voormalige bode
woning. Door de bodewoning als koppelings
element te gebruiken tussen oud en nieuw ge
deelte is er een goedkope en logische oplossing 
verkregen. 

Bij de uitbreiding is gebruik gemaakt van kruis
kozijnen zoals in het bestaande gedeelte van 
1936. De muren zijn qua steen zoveel mogelijk 
als bestaand werk uitgevoerd. Dit geldt ook 
voor de luiken, de dakkapellen, de dakgoot, 
klossen en kleuren. 
De aanbouw is nogal vlak uitgevoerd. Dit komt 
voort uit de vereenvoudiging van de bouwstijl 
en sluit tevens aan bij de gedachte om het be
stuurlijk gedeelte als representatief gedeelte te 

houden en de nieuwbouw als administratief ge
deelte. Tegenover de kleinschaligheid van het 
bestaande gedeelte heeft de architect door de 
rust in het nieuwe gedeelte een toestand van 
evenwicht weten te bereiken. 
De karakteristieke schoorstenen met smeed
werken zijn ook op de nieuwbouw geplaatst. 
De schoorstenen worden gebruikt voor afvoer 
van rookgassen van de centrale verwarmings
installatie en voor de ventilatie van het gebouw. 
De vitrages hebben evenals in het bestaand ge
bouw de vorm van een zandloper. 
De beplanting rondom de aanbouw sluit aan 
op de reeds aanwezige begroeiing in het De 
Beaufortpark. De zeker 100 jaar oude statige 
moeras-cypres is in z'n volle glorie blijven staan. 

De administratieve ruimtes groeperen zich 
rondom een vide. De lichtinval van de binnen
plaats komt geheel van boven, waaruit een be
paalde symboliek spreekt. De afdelingen Bur
gerzaken, Welzijnszaken en Algemene zaken -
de meest publiek gerichte secretarie-afdelin
gen - bevinden zich op de begane grond. 
Op de eerste verdieping is de kamer van de 
gemeentesecretaris en bevinden zich ook de 
secretarie-afdelingen Financiën, Onderwijs en 
Personeelszaken, alsmede Interne zaken en de 
ruimte voor de typistes/telefoniste. 
De afdelingen hebben geen loketten. Het pu
bliek kan via een toegangsdeur in de vide de 
werkruimtes betreden. 
Op de tweede verdieping is het magazijn annex 
archiefruimte. Voorts bevindt zich op deze ver
dieping een niet aangeklede ruimte welke zich 
bijzonder leent nog eens te worden ingericht 
als burgerzaal voor het houden van grote bij
eenkomsten annex een kantine voor het ge
meentepersoneel, wanneer daarvoor financiële 
middelen beschikbaar worden gesteld. 
Een lift zorgt er voor dat ook minder validen het 
gehele gebouw kunnen bereiken. In de hal is 
plaats voor exposities, terwijl tussen het be
staande en het nieuwe gedeelte een expositie
ruimte is gecreëerd voor de Stichting Oud Wou
denberg, kunstenaars en andere belangstellen
den. 
In het bestaande gedeelte van 1936 blijven de 
burgemeesterskamer en ook de raadzaal, 
waarvan de publieke tribune is vergroot. De 
beide wethouders hebben ieder een eigen ka-
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mer gekregen in het bestuurlijk gedeelte. In het 
souterrain, centraal ten opzichte van het be
stuurlijk en administratief gedeelte, heeft de 
bode werkruimte gekregen. De overige ruimte 
van het souterrain is benut voor allerlei andere 
noodzakelijke opberg- en werkruimtes. 
Ongeveer de helft van de zolderruimte boven 
het bestaand gedeelte zal door de Stichting 
Oud Woudenberg worden ingericht als werk
en opslagruimte. 

De conclusie is dat de architect erin is geslaagd 
van beide gebouwen een eenheid te maken. 

Aannemers en leveranciers 
Nadat het bestek met tekeningen door archi
tect J. de Jong in overleg met de werkgroep 
gereed waren gemaakt kon de aanbesteding 
worden gehouden. 

De uitslagen van de op 13 december 1983 ge
houden bestedingen zijn als volgt: 

A. Bouwkundige werkzaamheden, besteed 
onder Woudenbergse aannemersbedrijven: 
- Morren B.V. ƒ 1.516.000,-
- Gebr. van Voorthuizen ƒ 1.586.000,-
- Legemaat en van Eist ƒ 1.593.000,-
- HendrikseB.V. ƒ 1.639.000,-

B. Electrotechnische installatie: 
H.Manderslootte 
Scherpenzeel 
G.BIokhuiste 
Woudenberg 
NettenbouwB.V.te 
Amersfoort 
Legemaat B.V. te Zeist 

ƒ 164.670, 

ƒ 173.000,-

ƒ 177.000, 
ƒ 178.850, 

C. Centrale verwarming/afzuiginstalia tie: 
Korstanje B.V. te Zeist ƒ 141.300, 
T.I.B.M. te Maarsbergen ƒ 142.000, 
van Harn B.V. te 
Veenendaal ƒ 144.800, 

Na toepassing van een aantal vereenvoudigin
gen in het bouwplan werden de werken gegund 
aan: 
- Bouwkundige werkzaamheden aan het 

Aannemersbedrijf Morren B.V. te Wouden
berg voor een bedrag van ƒ 1.333.450.-. 

- Electrotechnische installatie aan het Elec-
trotechnisch Bedrijf H. Mandersloot te 
Scherpenzeel voor een bedrag van 
ƒ 132.373,-. 

- Centrale verwarming en afzuiginstallatie 
aan het bedrijf Korstanje B.V. te Zeist voor 
een bedrag van ƒ 138.920,-. 

D. Stoffering 
In een later stadium is aanbesteed aan de vloer
bedekking, gordijnen en vitrage onder de Wou
denbergse woninginrichters. Ingeschreven is 
door: 
- Woninginrichting 

M. Veenendaal ƒ 51.001,-
- DalhuysenB.V. 

Interieurverzorging ƒ 55.054,-

Gegund aan Woninginrichting M. Veenendaal 
te Woudenberg voor een bedrag van 
ƒ 52.275,-inclusief meerwerk. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 19% 
omzetbelasting (BTW). 

Na de uitslag van de aanbestedingen en de toe
gepaste vereenvoudigingen blijkt er een over
schrijding van het toegekende budget te zijn 
ontstaan van ƒ 62.903,- als gevolg van onder 
andere de noodzakelijke geachte paalfunde-
ring, extra advieskosten en de verhoging van 
het BTW tarief van 18% naar 19%, waardoor 
de totale kosten op ruim 2V2 miljoen gulden 
komen te liggen. 

Afb. 23. Het nieuwe kantoor in aanbouw. (Coll. 
Gemeente Woudenberg: foto BDU, Barneveld; 
1984) 



E. Ingeschakelde adviesburo 's 
- Technisch adviesburo T.A.S. te Scherpen-

zeel voor energiezuinige installaties ten be
hoeve van de verwarming en afzuiginstalla
tie. 

- Adviesburo Spelbrink te Eemnes voor de 
electrotechnische installatie. 

- Adviesburo Leijdes en Reijneveld te Scher-
penzeel voor een constructief ontwerp fun
deringsmethode, statische berekeningen, 
maken van beton- en staalconstructiebere-
kingen, vorm- en wapeningstekeningen. 

- Adviesburo Tjaden te Haarlem voor grond
onderzoek en funderingsadvies. 

F. Onderaannemers 
- Grondwerk: 

Gebr. Methorst te Scherpenzeel. 
- Heiwerk: 

Fa. deGraafteBleiswijk. 
- Vlechtwerk: 

H.C. Pfaff te Zegveld. 
- Metselwerk en tegelwerk: 

D.A. Verbeek te Austerlitz. 
- Stucadoorswerk: 

Th. Wouters te Leusden. 
- Loodgieterswerk: 

G. Hekte Woudenberg. 
- Staalconstructie en smeedwerk: 

Gebr. Geefshuysen te Scherpenzeel. 
- Afwerkvloeren: 

Cimarosti te Veenendaal. 
- Schilderwerk: 

G. Kramer te Woudenberg. 
- Plafondwerk: 

S. + R. Binnenafbouwte Soesterberg. 

G. Leveranciers: 
- Liftinstallatie: 

Starlift te Voorburg. 
- Geluidsinstallatie: 

H.W. Kuiter te Woudenberg. 
- Telefooninstallatie: 

Telefoondistrict Utrecht. 
- Buitenkozijnen: 

Houtindustrie Amersfoort B.V. 
- Natuursteen: 

Budding B.V. te Veenendaal. 
- Bliksemafleider: 

H.A. vanDuynenteIJmuiden. 

Afb. 24. V.l.n.r. A. Morren, aannemerJ. Morren, 
uitvoerder J. Veldhuizen. (Foto Arno Verkuil, 
Woudenberg; 1985) 

- Lichtkoepel vide: 
Dordsche Glashandel. 

- Balies: 
Inter Shop Center (I.S.C.) te Woudenberg. 

- Meubilair: 
Trompenburg B.V. te Haarlem. 

- Beplanting: 
Hoveniersbedrijf Sinke te Woudenberg. 

- Verharding/bestrating: 
Sterk Heukelum B.V. 

Nieuw meubilair 
De gemeenteraad heeft er twee commissiever
gaderingen en twee raadsvergaderingen voor 
nodig gehad om het verouderde kantoormeubi
lair te laten vervangen door een kantoorinrich
ting, afgestemd op de eisen van efficiency en 
moderne technieken. 
In de raadsvergadering van 31 januari 1985 
werd 'het licht op groen gezet' en kon er nieuw 
meubilair worden aangeschaft vooreen bedrag 
van ƒ 140.000,-voor een personeelsbezetting 
van 28 personen, de burgemeesterskamer en 
de kamers van de beide wethouders. 
De raadzaalstoelen kregen een opknapbeurt. 

Uitvoering nieuwbouw- en verbouwings
werken 
Op 12 maart 1984 werd met de bouwwerk
zaamheden gestart. De eerste paal werd gesla-
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gen op 27 maart 1984 door wethouder F. Mul
der. De werkzaamheden vorderden snel want 
op 17 september 1984 kon burgemeester J. 
de Pree de vlag hijsen ter gelegenheid van het 
bereiken van de hoogste punt van het gebouw. 

Voordat de winter z'n intrede deed was het ge
bouw water- en provisorisch glasdicht, zodat 
er met behulp van verwarming kon worden 
doorgewerkt. 

Op 22 februari 1985 verhuisden de burgemees
ter (tijdelijk), de gemeentesecretaris en de me
dewerkers op de afdelingen Burgerzaken en 
Welzijnszaken naar hun nieuwe onderkomens. 
Er kon nu voortgang worden gemaakt met de 
interne verbouwing van het bestaande ge
meentehuis. 
De houten dependance werd ontruimd op 11, 

12 en 13 april 1985 en de eerste oplevering van 
de nieuwbouw- en de verbouwingswerkzaam
heden had plaats op 17 april 1985. 

De werkgroep heeft intensief gewerkt. Gedu
rende een viertal jaren werd er eens in de twee 
à drie weken vergaderd teneinde alle facetten 
rondom de voorbereiding en uitvoering van de 
nieuwbouw- en verbouwingswerken te bespre
ken. 
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