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1.0 Inleiding

D
voormalig stadhuis | Generaal Spoorlaan 2 | Rijswijk

eze rapportage over het voormalig stadhuis, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk, is opgesteld in opdracht van de gemeente Rijswijk. Ten behoeve van een
mogelijke herbestemming van het gebouw is een bouwhistorische opname uitgevoerd. Doel van het onderzoek is het vastleggen van de huidige situatie en
informatie te geven over de cultuurhistorische waarden van het pand.
Deze rapportage omvat een historisch overzicht met betrekking tot de bouw van het voormalig stadhuis, een chronologisch overzicht van belangrijke bouwfasen en een beschrijving van het huidige exterieur en -interieur. Bij de beschrijving ligt de nadruk op de monumentale structuren en elementen van het gebouw.
Aansluitend op bovenstaande wordt een monumentenwaardering en -advies gegeven.
Met betrekking tot de terminologie worden in de rapportage de woorden stadhuis, raadhuis en gemeentehuis toegepast. Voor Rijswijk is de term stadhuis
gebruikelijk terwijl in publicaties en beschrijvingen veelal de algemene term raadhuis wordt gebruikt. Bij het kader over naoorlogse raadhuisbouw komt ook de
omvattende term gemeentehuis voor.

Luchtfoto: Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk, anno 2015 (vogelvlucht)
(Afbeelding: Bing Maps)
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2.0 Bouwgeschiedenis

D

it overzicht is een samenvatting en interpretatie van de historische informatie betreffend het voormalige stadshuis van Rijswijk.
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Stedelijke ontwikkeling
Ontwerp en bouw stadhuis
Herinrichting
Renovatie gevels
Leegstand

Stedelijke ontwikkeling

Rijswijk heeft zich na de Tweede Wereldoorlog in hoog tempo ontwikkeld van een dorp met veel groen en buitenplaatsen tot een stedelijke gemeente met
alle bijbehorende voorzieningen. Deze ontwikkeling kwam op gang als reactie op de toenmalige woningnood in het naastgelegen Den Haag. Om annexatie als
stadsuitbreiding door Den Haag te voorkomen, begon Rijswijk grootschalige woningbouwprojecten. Het inwonersaantal groeide van 23.000 naar het dubbele
in de jaren zeventig.(1) Door het groeiend aantal inwoners en de mogelijkheid voor bewoners van Den Haag om in aanmerking te komen voor de nieuwe woningen, wist Rijswijk een zelfstandige gemeente te blijven. Onder aanvoering van het burgemeester Bogaardt (ambtperiode 1952-1973) kwamen er naast het
grote aantal woningen, industrieterreinen, winkelcentra en sportcomplexen.

Makette stedelijke ontwikkeling Rijswijk, anno
(Afbeelding: Bouw 1959)
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Samenvatting belangrijkste bouwfasen:
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Bij dergelijke ontwikkelingen hoorde ook een nieuw stadhuis. Met het groeiend aantal inwoners ontstond de noodzaak voor een grotere gemeentelijke organisatie en een nieuw gemeentehuis. Naast de geografische ontwikkeling van Rijswijk veranderde namelijk ook de wijze waarop gemeentebesturen en ambtelijke
organisaties in Nederland gingen functioneren. Door uitbreiding van het aantal taken en bevoegdheden van gemeenten direct na de Tweede Wereldoorlog,
ontstond er vooral tijdens de Wederopbouwperiode vraag naar meer capaciteit en daarmee grotere raad- of gemeentehuizen.
Los van de noodzakelijke groei ten behoeve van meer ambtelijke capaciteit, droeg de wijze waarop de stedelijke ontwikkelingen van Rijswijk tot stand kwamen,
bij aan de realisatie van het stadhuis. Bij het streven naar behoud van zelfstandigheid door groei, behoorde het nieuwe stadhuis de uitstraling te hebben van
een zelfstandige gemeente of beter een zelfstandige ‘stad’. Dit uitgangpunt zal van invloed zijn geweest bij het ontwerp. In 1953 werd besloten een nieuw
raadhuis te bouwen. Architect werd Ir. J.C. van Buijtenen uit Eindhoven.
Wat eveneens een factor is geweest bij de totstandkoming van het stadhuis is de aanwezigheid van burgemeester Bogaardt. Archibald Theodoor Bogaardt was
afkomstig uit het voormalig Nederlands Indië en kwam in 1950 naar Nederland. Op 17 oktober 1952 werd hij geïnstalleerd als burgemeester. De ambitieuze
Bogaardt had goede contacten met voormalig gemeentesecretaris van Rijswijk en later minister Binnenlandse zaken Henk Beernink. Het ministerie was van
belang voor het verkrijgen van bouwcontingenten, voor de uitvoering was de vriendschap met de ontwikkelaar Reinder Zwolsman (EMS) en Pietro Ursone van
de Hollandse Beton Groep belangrijk. In samenwerking met deze personen wist de burgemeester landbouwgrond aan te kopen en te verkopen als bouwgrond
om de gewenste woningbouw te realiseren. Hij kreeg de bijnaam ‘Bouwburgemeester’ vanwege de aansprekende resultaten met betrekking tot de woning- en
utiliteitsbouw in Rijswijk. Bogaardt was direct betrokken bij de bouw van het stadhuis. Op zijn aandringen werd de ontworpen crèmekleurige baksteen voor de
gevels vervangen door natuursteen.(2)

Burgemeester Boogaardt presenteert op 23 juli 1954 het bestemmingsplan
Te Werve - West aan alle collega-bestuurders uit de buurt.
1.
mr. J. van Aartsen, wethouder Den Haag
2.
H. Beernink, gemeentesecretaris Rijswijk
3.
J. van Zwijndregt, wethouder Den Haag
4.
C.H.P.W. aan de Oever, wethouder Den Haag
5.
Onbekend
6.
Th. M. Dresmé, wethouder Den Haag
7.
mr. W. Verheul, wethouder Rijswijk
8.
M. Brederode, wethouder Rijswijk
9.
L.J.M. Feber, wethouder Den Haag
10.
mr. A.A. v.d. Wilde, wethouder Rijswijk
11.
Burgemeester Bogaardt
12.
dr. J.W. Nootenboom, burgemeester Voorhburg
(Afbeelding: publicatie ‘In amper 25 jaar ....’, Historische Vereniging Rijswijk 1984 - 2009)
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Algemene naoorlogse ontwikkelingen van raadhuizen in Nederland

Kadastrale minuutkaart detail blad A detail 1811-1823
(Afbeelding: www.watwaswaar.nl)

Voor nieuwe raadhuizen bestonden er na de Tweede Wereldoorlog geen
vastgestelde voorwaarden waaraan voldaan moest worden. De Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) bracht in 1961 een ‘Leidraad inzake
Raadhuisbouw’ uit. In de leidraad stonden slechts richtlijnen, geen bouwvoorwaarden. Een nieuw raadhuis behoorde volgens de leidraad minimaal
te beschikken over een raadzaal, een trouwgelegenheid, een burgemeesterkamer, een kluis, een archiefruimte, een secretariskamer, een secretarie en
vergaderruimte. Hoe dit werd ingevuld was voor elke gemeente vrij.
Traditioneel werd een raadhuis centraal in een gemeente gesitueerd. Door
de functie en de veelal monumentale uitstraling vormde een raadhuis een
zwaartepunt op de betreffende locatie. Bij de grote stadsuitbreidingen in de
jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw kon een nieuw raadhuis een impuls geven aan de kwaliteit en uitstraling van de omliggende bebouwing.
Sommige raadhuizen werden bewust als ‘landmark’ gebruikt voor nieuwe
stadsuitbreidingen. Nieuwe raadhuizen werden bij voorkeur in een ruime
omgeving gelokaliseerd met voldoende parkeermogelijkheden.
De traditionele representatieve raadhuisbouw van vóór de Tweede Wereldoorlog voldeed na de oorlog niet meer volledig aan het beeld dat lokale
overheden wilden uitdragen. Openheid en toegankelijkheid werden voor gemeentebesturen belangrijk gevonden, zowel in bestuurlijke zin als in architectonisch opzicht. Raadhuizen moesten een huis van de bevolking worden,
een centrale ontmoetingsplek met zicht op de activiteiten die in het gebouw
plaatsvonden.
Tot aan het begin van de jaren vijftig werden de meeste opdrachten voor
raadhuizen toegekend aan traditionalistisch werkende architecten, met name
bij lokale overheden in kleine gemeenten. In die periode was er een ontwikkeling zichtbaar naar een nieuwe manier van bouwen, waarbij traditionele
vormen met moderne materialen werden uitgevoerd of juist andersom. Architect W. Van Tijen duidde deze ontwikkeling aan als ‘shake hands’ architectuur, de toenadering van behoudende en vooruitstrevende architecten.
Eind jaren vijftig waren het vooral de vooruitstrevende architecten die opdrachten kregen voor raadhuizen. De moderne ontwerpen kenmerkten zich
door strakke, vaak sobere gevelwanden en de toepassing van vliesgevels.
Representatieve elementen als torens, buitentrappen en dergelijke bleven
veelal achterwege. Uiteindelijk werd de traditionele vormentaal losgelaten
bouwhistorische opname

en werd het raadhuis in navolging van andere gebouwtypen modernistisch
van architectuur. Typerend voor het eind van de jaren vijftig en begin jaren
zestig waren de carré-vormige raadhuizen met een centrale hal of binnenhof.
Een verschijnsel dat in de jaren vijftig en zestig opkwam was de flexibele gebouwindeling waarbij verschillende ruimte konden worden samengevoegd
of juist opgedeeld. Vanwege de groei en wijzigen van de ambtelijke taken,
werd maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van herindeling. In
alle gevallen behield de burgemeester echter een aparte kamer. Andere vaststaande gegevens waren de secretarie die zich altijd op de begane grond
bevond en de raadzaal die over het algemeen op de verdieping werd gerealiseerd. Om aan de gewenste laagdrempeligheid te voldoen kregen raadhuizen
meerdere ingangen. De structuur van de gebouwen werd door deze extra
toegangen soms onoverzichtelijk.
Al voor de Tweede Wereldoorlog ontstond er een scheiding tussen het representatieve en administratieve deel van een raadhuis. Deze scheiding werd
na de oorlog verder vergroot ondanks bezwaren van onder andere van H.T.
Zwiers, die aangaf dat ‘een raadhuis niet een ‘gewoon’ bouwwerk was maar
een waardige zetel van het gemeentebestuur, dat men als één geheel kon zien
en begrijpen’. De verdergaande scheiding leidde vanaf de jaren zestig van
de vorige eeuw tot de ontwikkeling van het fenomeen ‘stadskantoren’. Voor
representatieve taken werd meestal een aansprekende locatie behouden maar
de administratieve taken werden meer en meer in ‘gewone’ kantoorpanden
uitgevoerd zonder representativiteit. Bij raadhuizen waarbij de verschillende
functies binnen één gebouw ondergebracht werden, vervielen veelal de open
binnenruimten en ontstonden er aaneengeschakelde bouwdelen.
In de jaren vijftig en begin jaren zestig beleefde de monumentale‘kunst’
een grote bloeitijd. Veel kunstenaars zagen de toepassing van monumentale
kunst in openbare gebouwen als het geëigende middel om kunst dichter bij
de bevolking te brengen. Dit werd gestimuleerd door de‘percentageregeling’
van de overheid waarbij een deel van de bouwsom besteed moest worden
aan kunst. In de naoorlogse periode waren bepaalde kunstvormen zeer populair met gebruik van nieuwe materialen op wanden zoals betonreliëf, mozaïek of sgraffito.
p.c. meijers | bnb | bouwhistorie | restauratie
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Deze beknopte notitie is gebaseerd op een categoriaal onderzoek naar raadhuizen tijdens de wederopbouwperiode 1940-1965, aangevuld met voor het stadhuis van Rijswijk
relevante informatie afkomstig uit overige bronnen.(3)
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Stadhuis Generaal Spoorlaan 2, anno 1967
(Afbeelding: BAB)
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Bouwfase II

1953-1967

Ontwerp en bouw stadhuis

Van Buijtenen bouwde veel kerken en veelal in traditionele bouwstijl. Bij zijn latere bouwwerken begon Van Buijtenen moderne bouwmaterialen als zichtwerk
toe te passen. Het raadhuis van Rijswijk wijkt af van zijn overige oeuvre, zowel in materiaal als toepassing van een losse ranke toren.
Hoogstraten kwam uit Deventer maar wordt als Rijswijkse architect genoemd. Zijn oeuvre is nog niet uitgewerkt, eventueel andere gerealiseerde projecten in
Rijswijk zijn onbekend. Hoogstraten overleed tijdens de bouwvoorbereidingen in 1956.(6)
Berghoef won in 1936 samen met ir. J.J.M. Vegter een raadhuisprijsvraag voor Amsterdam. Het bouwplan kwam door de Tweede Wereldoorlog echter niet tot
uitvoering. Na de oorlog werd een nieuw ontwerp gevraagd voor een andere locatie; het Waterlooplein. Opvallend zijn de overeenkomsten tussen het tweede
ontwerp van Berghoef en het ontwerp van Van Buijtenen voor Rijswijk. Op een afbeelding van het Amsterdamse model zijn de carré-vormige opzet en de vrijstaande campanile of klokkentoren zichtbaar.(7)

Ontwerp Berghoef voor stadhuis Amsterdam
(Afbeelding: Stadhuizen in Nederland, p. 53)

Ontwerp
Het nieuwe raadhuis werd gepositioneerd op een punt waar de stedelijke omgeving overgaat in meer landelijk gebied, ontstaan uit de landgoederenzone rond
Te Werve en het Rijswijkse bos. Tijdens de planvorming was dit deel van Rijswijk nog nauwelijks ontsloten, op basis van luchtfoto’s is de positie van het stadhuis bepaald. De architectonische opzet is bepaald door het programma van eisen en de gefixeerde locatie in het uitbreidingsplan. De architect werd bij het
bouwplan geïnspireerd door de waterpartij van Te Werve die hij terugbracht in de naastgelegen grote vijver die een overgang vormt van de bebouwing naar
het recreatieve gebied.(8)
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Architect
Zoals eerder vermeld werd in 1953 besloten een nieuw raadhuis te bouwen en werd Ir. J.C. van Buijtenen uit Eindhoven de architect.(4) Van Buijtenen werkte
voor dit project samen met de Rijswijkse architect B. Hoogstraten en met Professor ir. J.F. Berghoef. Van Buijtenen was verantwoordelijk voor de esthetische
kant van het ontwerp en Hoogstraten voor de bouwtechnische aspecten tijdens de ontwerpfase. Berghoef was adviseur en coördinator. Als interieurarchitect
was ir. Jan Piets uit Den Haag bij het bouwplan betrokken.(5)

De architect prefereerde een stadhuis dat niet door zijn afmetingen maar door zijn gaafheid en geslotenheid zou domineren. Een rechthoekig grondplan waarin
alle werk- en representatieve ruimten rond een open binnenhof werden gerealiseerd. Het relatief lage gebouw kreeg een duidelijk accent; de klokkentoren. In
eerdere ontwerpen was een hogere en zwaardere toren bedacht, maar het definitieve ontwerp betrof een ranke toren.(9)

bouwhistorische opname
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In het gebouw kwam een grote verscheidenheid aan functies en afdelingen verdeeld over de verschillende bouwlagen. In het ontwerp werd door het gebruik
van twee ingangen een scheiding aangebracht tussen de routinezaken aan loketten en de representatieve functies zoals de ontvangt van trouwparen, officiële
gasten en gezelschappen. Het onderscheid in uitstraling en afmetingen tussen de hoofdingang en ‘dienst’ingang geeft die scheiding duidelijk weer.
Hoewel het bouwplan akkoord was bevonden en in 1956 de eerste bouwfase (souterrain tot en met begane grond) kon worden aanbesteed kwam het project
nog niet tot uitvoering. Vanwege de door het Rijk opgelegde bestedingsbeperking op bouwmaterialen kon er niet voor 1963 begonnen worden. Inmiddels was
het takenpakket van de gemeentelijke diensten verder gegroeid evenals het inwonersaantal. Door deze groei diende het ontwerp vergroot te worden met een
extra bouwlaag. Deze verhoging is het beste zichtbaar aan de westelijke binnenplaatsgevel die boven de grote publiekshal terugspringt. In de doorsnedentekening is te zien dat de bovenste bouwlaag niet alleen laag is maar ook dat ten behoeve van de vensterindeling van de raadzaal een verhoogd vloerdeel noodzakelijk was. Deze bijzonderde oplossing is mogelijk veroorzaakt door aanpassingen op het oorspronkelijke bouwplan.

Uitvoeringstekening doorsnede anno 1966
(Afbeelding: Gem. Rijswijk)
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3

4
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1. Plattegrond souterrain
2. Plattegrond begane grond
3. Plattegrond 1e verdieping
4. Doorsneden A-A, B-B
(Afbeeldingen: BAB, anno 1967)
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Perspectief binnenplaats door Van Buijtenen, anno 1966
(Tekening: Gemeente Rijswijk)

Afbeelding binnenplaats anno 1967
(Afbeelding: BAB)
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De toren werd evenals het stadhuis geheel met natuursteen bekleed. In en rond het gebouw werden kunstvormen aangebracht. Het hele project werd inclusief
de toren in de tweede helft 1967 opgeleverd. De bouwkosten bedroegen 14 miljoen gulden.(11)
Bij de uitvoering waren onderstaande partijen betrokken(12):
Ontwerp: Architectenbureau Ir. J.C. van Buijtenen b.i., Eindhoven | Interieur: ir. J. Piets, Den Haag | Adviseur betonconstructies: Ir. J.G. Hageman, Rijswijk |
Adviseur technische installaties: Huygen n.v., ’s Hertogenbosch i.s.m. het GGEB, Rijswijk |Uitvoering: Amsterdamse Aanneming Mij. N.v., ’s Gravenhage | Installaties: Elektrotechnisch bureau Smit en Van der Linden N.V., Den Haag | Kunstvormen: Mozaïek: W.L. Wagemans, Rijswijk | Wandtapijt: N. Prins, Bronzen
lantaarns en balkonhek: A.C. van Buijtenen, Eindhoven Bronzen fontein: G.H. van Remmen, Voorburg.

Afbeelding links: Hoofdentree anno 1967
Afbeelding rechts: ‘Dienst’ ingang anno 1967
(Afbeeldingen: BAB)
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Uitvoering
Na de start van de bouw werd er snel gebouwd. Op 6 juli 1965, een jaar na de eerste paal, werd het hoogste punt al gevierd. De fundering kwam op voorgespannen betonpalen met spuitlans. Voor deze methode was gekozen omdat de palen door de eerste zandlaag heen moesten en de omliggende flats op die
laag stonden.
Vanwege de omvang van het gebouw en gekozen bouwsystematiek konden er gelijktijdig vier fasen van het bouwproces worden uitgevoerd. Waar het laatste
deel nog in de ruwbouwfase verkeerde werd bij de eerste fase al aan de afwerking gewerkt. Door prefabricage konden de gevels snel glas- en waterdicht worden gemaakt. De borstweringen werden samengesteld uit prefab betonplaten waarbij de Soladinostrips van de gevelbekleding in de mal waren opgenomen.
Door toepassing van houten stelkozijnen konden de stalen ramen eenvoudig worden geplaatst. Om het aanbrengen van de natuursteen gevelbekleding te
bespoedigen werden de natuursteen platen in zogenaamde goten voorgemonteerd, de voor- en zijplaten werden aan elkaar gelijmd.(10)
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Bouwfase III

1967-2003

Herinrichting

Deze bouwfase beslaat de geheel gebruiksperiode als stadhuis vanaf de oplevering tot het moment dat het stadhuis in 2003 wordt verlaten. In deze periode zijn
er constant kleinere en soms iets grotere wijzigingen aangebracht aan scheidingswanden, sanitair, installaties en voorzieningen. Omdat dergelijke wijzigingen
nauwelijks consequenties hebben gehad op de structuur of het karakter van het pand, worden slechts een paar opmerkelijke wijzigingen benoemd.

voormalig stadhuis | Generaal Spoorlaan 2 | Rijswijk

De herinrichting begon al vroeg in 1969 met gewijzigd gebruik van de voormalige schuilkelder.(13) Het feit dat in dat jaar al gesproken wordt over de voormalige
schuilkelder geeft aan dat de ruimte deze functie nauwelijks heeft vervuld. Lange tijd zijn een aantal ruimten als jongerencentrum in gebruik geweest.
In 1985 werden de ruimen naast de hoofdingang heringericht. Naast het bordes voor de ingang kwam een hefplateau. Ook in 1987 werden verschillende binnenwanden in het gebouw gewijzigd. De middelste dubbele openslaande deuren van de hoofdentree zijn in 1995 vervangen door een tourniquet.(14)

Diensttrappenhuis, anno 1967
(Afbeelding: BAB)
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1992-1994

Renovatie gevels

Een afzonderlijk te vermelden bouwfase is de renovatie van de buitengevels. In de periode december 1992 tot januari 1994 werden in opdracht van de gemeente Rijswijk de zuid- en westgevel van het stadhuis gerestaureerd. De verankering van de natuursteen gevelplaten diende vervangen te worden vanwege
verregaande carbonatatie van de betonconstructies en corrosie van de verankeringen. Tijdens de uitvoering bleek dat delen van de wapening in het beton
ontbraken. Door de aanwezigheid van natuursteen strips in de prefab mallen van de borstweringen was de beton tijdens de bouw niet getrild, wat funest was
voor de kwaliteit van deze elementen. Een deel van de prefab-elementen moest worden vervangen door metselwerk.
De natuursteen gevelstrips werden vervangen door Inkalite kunststofstrips. Inkalite is een 8 mm dikke, met glasvezel versterkte plaat van polyesterhars met
ingestorte natuursteenkorrels. De originele gevelornamenten, die al eerder, tien jaar na oplevering, waren verwijderd omdat de messing ankers onvoldoende
draagkracht hadden, waren bij de renovatie verdwenen. Deze 188 stuks ornamenten werden vernieuwd in kunststeen. De kunststeen bestond uit een mengel
van gemalen gesteente in een synthetische kunsthars waarvan de kleurstoffen onvolledig werden gemengd om het marmerachtige uiterlijk van het origineel te
bereiken. Gelijktijdig met het stadhuis werd ook de toren gerestaureerd. De hergebruikte natuursteen panelen van de toren werden opnieuw gepolijst.
De renovatiekosten bedroegen circa vier miljoen gulden. Vanwege het beschikbare budget zijn van de overige gevels alleen de natuursteen strips vervangen.
Adviseur voor het project was Diepenhorst de Vos en Partners bv uit Den Haag. Het werk werd uitgevoerd door Bouw- en Aannemingsmij. L. Dijxhoorn BV uit
Den Haag. De betonreparaties werden uitgevoerd door Vitec BV uit De Bilt. De kunststeen ornamenten werden gemaakt door Custom Made Products uit Wijk
bij Duurstede.(14)
Bouwfase V

2003

Leegstand

In 2003 werd het stadhuis verlaten en staat met uitzondering van anti-kraakwacht tot op heden leeg.

bouwhistorische opname

p.c. meijers | bnb | bouwhistorie | restauratie

voormalig stadhuis | Generaal Spoorlaan 2 | Rijswijk
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