
Gebouwen voor het openbaar bestuur van Dirk Jan Postel (1957) 
(met jaartallen van gunning en oplevering) 
1998 – 2006 stadhuis Den Bosch (restauratie, renovatie en nieuwbouw) 
2001 -  2005 stadhuis Meppel 
2002 -  2008 provinciehuis Overijssel (renovatie) 
2004 – 2009 stadsdeelhuis Oost, Amsterdam 
2005 – 2007 stadswinkel Dordrecht (renovatie) 
2006 – 2011 stadskantoor Utrecht  
2008 - 2010 gemeentehuis Haren 
2009 - 2011 provinciehuis Noord-Holland (renovatie en uitbreiding) 
2009 gunning stadhuis Vlaardingen 
2010 geselecteerd voor het provinciehuis Groningen (renovatie) 

 

Interieurs voor het openbaar bestuur van Daniela Schelle (1965) 
1998 – 2006 stadhuis Den Bosch 
2002- 2008 provinciehuis Overijssel (renovatie) 
2005 – 2009 gemeentehuis Boxmeer (ontwerp Hans Goverde) 
2008 - 2009 kantoor deelgemeente Prins Alexander, Rotterdam (renovatie, met Paul 
Schurink) 
2009 stadskantoor Venlo (ontwerp Hans Goverde) 

 

De burger wil een rond en groen stadhuis 
 
verschenen in Binnenlands Bestuur, 22 oktober 2010 
copyright Carien Overdijk 

 

Een publieksenquête om het nieuwe stadhuis te kiezen! Als architect 
Dirk Jan Postel érgens een broertje dood aan heeft, dan is dát het. 
‘Bestuurders dekken zich ermee in, maar als architect word ik erop 
afgerekend.’  
Wat is er mis mee als burgers meebeslissen? ‘Ze kiezen een buitenkant, een plaatje. 
Ze kunnen ook niet anders.’ Cynisch somt Postel de heersende smaak op: ‘Rond is 
beter dan recht, groen is beter dan rood, baksteen gaat boven andere materialen. 
Het is een beauty contest.’ 
Toch spreekt hier de winnaar van de publieksenquête (in 2008) voor het 
gemeentehuis van Haren, dat eind dit jaar wordt opgeleverd. En natuurlijk heeft hij 
voor Haren rekening gehouden met bovengenoemde cliché’s. Zijn winnende ontwerp 
heeft een ronde glasgevel, op elke etage belijnd met balkons die grote plantenvazen 
dragen. ‘Geen baksteen, nee’, grijnst hij. ‘Maar het ontwerp met de meeste baksteen 
kreeg bijna evenveel stemmen als het mijne.’ 
Bureau Kraaijvanger Urbis, waar Postel partner is, heeft een flinke staat van dienst in 
het (her)ontwerp van gemeente- en provinciehuizen. Kraaijvanger-partner Hans 
Goverde bedacht de nieuwe bestuurszetel voor Boxmeer en heeft net de gunning 
voor het stadhuis van Venlo binnengesleept. Postel tekende in 1998 voor Den Bosch 
zijn eerste gemeentehuis, een kunstige binnenstedelijke inpassing, die bekroond 
werd met de Brabantse welstandsprijs. Vijf stads(deel)kantoren en de renovatie van 
twee provinciehuizen zouden volgen.  



Samen met collega Daniela Schelle, die als interieurarchitect een reeks 
Kraaijvangerprojecten voor het openbaar bestuur inrichtte, deelt Postel zijn 
ervaringen met Binnenlands Bestuur. 
 
openheid 

Over hun favoriete Nederlandse stadhuis hoeven ze maar een blik te wisselen: 
‘Hilversum, van Dudok’, zegt Schelle terwijl Postel knikt. Maar waarom? ‘Omdat de 
betekenis ervan, door de vorm en de positionering, in een klap duidelijk is’, vindt 
Postel. ‘Zelfs buitenlanders zien het onmiddellijk.’ Maar Dudoks creatie is toch heel 
gesloten en afstandelijk? ‘Het was een modern antwoord op de vraag van toen’, zegt 
Postel. ‘Voor eigentijdse openheid moet je naar Den Haag. Het stadhuis van Meier 
vind ik nog steeds geweldig.’ 
Daarmee zijn we bij een paradox in de actuele programma’s van eisen. 
Transparantie is een mantra in het decentraal bestuur, maar hoeveel fysieke 
openheid kan het stadhuis zich tegenwoordig permitteren? ‘Er is in Nederland weinig 
consensus over de inrichting van gemeentehuizen’, vertelt Schelle. ‘De verhoudingen 
tussen front-, mid- en backoffice worden overal anders ingevuld. En dan is er vaak 
ook nog intern verschil van mening, zoals nu bij het stadskantoor voor Utrecht (dat 
los van het bestuurscentrum zal staan, in nieuwbouw bij station Utrecht Centraal, co). 
De communicatiemanager wil een open gebouw, de facilitaire dienst wil alles dicht 
hebben.’ Spijtig: ‘De meeste opdrachtgevers zeggen: het gemeentehuis is géén 
verblijfsplek.’ Gemeenten belíjden slechts transparantie en openheid, vindt ook 
Postel. ‘Hoe open ben je trouwens als je balie elke dag om 13.00 u sluit en elke 
ambtenaar een eigen kamer krijgt?’ 
 
geschokt 
‘Je moet erover nadenken hóe een gemeentehuis openbaar kan zijn’, adviseert de 
architect. ‘Een grand café werkt in Amsterdam, het stadsdeelkantoor Oost heeft er 
een in de plint. In Meppel of Boxmeer kan zoiets niet. Maar tot waar mag de burger 
dan komen? In de kantine, de vergaderzalen, op de werkplekken?’ 
Ambtenaren reageren al geschokt bij de gedachte aan een beperkte 
drempelloosheid, ervaren de ontwerpers. ‘Maar veiligheid komt juist met gastvrijheid,’ 
onderwijst de Postel, die ook aan de TU Delft doceert. ‘In Den Bosch hebben we 
gekozen voor vergaande openheid en terughoudend toezicht: pas ingrijpen als het 
mis gaat. Gastvrijheid is de sleutel om agressie te voorkomen, effectiever dan 
camera’s en controlepoortjes.’ 
Het Bossche resultaat stemt hem tevreden. ‘Daar komt elke dag een oude man in 
een rolstoel de publiekshal binnen. Hij neemt de hellingbaan om boven een kopje 
koffie te halen, en dan vertrekt-ie weer. Dat gebouw is écht van de stad, letterlijk een 
townhall.’ Herhaalde Kraaijvanger-voorstellen om in gemeentehuizen ook het 
bedrijfsrestaurant – liefst op de hoogste etage, voor het uitzicht - open te stellen, 
haalden het echter nergens. ‘Daar zit een bourgondisch aspect aan’, merkt Schelle 
op. Postel kopt in: ‘een ambtenaar mag niet etend gezien worden. Daar rust een 
taboe op.’ 
 
duurzaamheid 

Een andere mantra voor nieuwe gemeente- én provinciehuizen is duurzaam en 
groen. Kraaijvanger hoopt in Venlo het eerste energieneutrale en volledig 
herbruikbare stadhuis neer te zetten, maar scoort bij andere aanbestedingen ook 



goed met hangende tuinen en grasdaken. En met de groene geveldecoratie in Haren 
dus. Is plantaardigheid onderhand geen cosmetisch trucje? 
‘Planten zijn lang niet altijd duurzaam’, knikt Postel. ‘In Vlaardingen hebben we het 
plan voor een grasdak alweer vervangen door zonnecellen, dat is zuiniger. Ik begrijp 
de behoefte aan groen wel, maar het moet ook functioneel zijn.’ Schelle kijkt vies. 
‘Stoffige kantoorplanten met kattenbakkorrels. Er zijn betere manieren om een ruimte 
te verlevendigen.’ Postel: ‘Voor het provinciehuis van Noord-Holland maken we 
vegetatiewanden, gevoed door regenwater. De planten zuiveren het water en werken 
als afscheiding tussen een drukke en een rustige ruimte.’ 
 
representativiteit 

Gemeenten en provincies zijn niet de makkelijkste opdrachtgevers. ‘Ik snap dat de 
beheerder onderhoudsvrije materialen wil, terwijl het college om representativiteit 
vraagt’, zegt Postel. ‘Maar het wordt lastig als de opdracht niet centraal geleid wordt. 
Bij het eerste contact merk je het onmiddellijk: heeft de politiek of de ambtenarij de 
overhand? Als de politiek domineert, ontbreekt vaak de continuïteit en de coördinatie. 
De wethouder vertrekt vaak halverwege eem project.’ ‘Als de gemeente gespreid zit 
over dislocaties’, vult Schelle aan. ‘Zijn dat soms allemaal koninkrijkjes.’ Gemeenten 
leren ook weinig van elkaar, vinden de ontwerpers. ‘Ze gaan wel op excursie naar 
andere nieuwbouw, maar dan komen ze terug met het sfeertje en de kleuren die ze 
willen.’ 
‘Je moet dieper nadenken over wat je wilt’, pleit Postel. ‘Overheden lopen daarin 
achter op het bedrijfsleven. Het flexplekken-succes van verzekeraar Interpolis 
bestaat al twintig jaar. Gemeenten willen dat nu ook, maar beseffen te weinig dat het 
een cultuurverandering vereist. In Kerkrade en Enschede is het om die reden mislukt: 
die wilden alleen de flexplekken. Terwijl je eerst je werkprocessen moet aanpassen, 
topdown. Dán pas komen wij.’ 
 
flexplekken 

Toekomstgericht zijn hun overheidsopdrachtgevers wel, vinden Postel en Schelle. ‘Er 
wordt nagedacht over groei en krimp’, zegt Postel, ‘en over de onzekerheden die de 
politiek veroorzaakt. Op dit moment delegeert de rijksoverheid veel, maar niemand 
weet hoe het over tien jaar is. Daarom zijn flexplekken nu zo populair, dan heb je 
automatisch een extra capaciteit van tien tot vijftien procent. In Den Bosch hebben 
we destijds 752 plekken gemaakt voor elfhonderd ambtenaren. Nu zitten er al 
veertienhonderd. Dat is wel de voorbij limiet hoor.’ 
Schelle verwacht dat de publieksbalies door digitalisering grotendeels zullen 
verdwijnen. ‘Nu domineren die nog vaak de ontvangsthal. Dat kan anders.’ Postel 
denkt dat burgers het stadhuis wel blijven bezoeken voor gesprekken, 
raadsvergaderingen, ceremonies. Schelle beaamt dat. ‘Maar wat betekent het voor 
de entree? Met Utrecht spreek ik over de zelfredzaamheid van de burger. Wat kan de 
burger zélf in het gebouw, hoe verlopen straks de contacten? Wat voor sfeer schep 
je, is er een gastvrouw nodig?’ 
 
scherpste prijs 
De lokale en regionale aanbestedingsprocessen zijn Postel, ondanks het 
Kraaijvanger-koploperschap in dit deel van de publieke sector, een doorn in het oog. 
‘Rond het jaar 2000 verstrakte het’, blikt Postel terug. ‘Het bureaucratiseerde volgens 
de Reaganomics-wetten van de vrije markt, om de scherpste prijs te krijgen. Een 



schijnobjectivering, want architectonische kwaliteit kun je nauwelijks in een 
puntentelling stoppen.’ 
Hij stuit nog steeds op oneigenlijke criteria: ‘Dat je bijvoorbeeld lid moet zijn van een 
branchevereniging. Maar vooral dat er zo vaak een ontwerp wordt gevraagd in plaats 
van een visie. Ontwerpen is onze core-business, en die ontwerpen geven we dan 
weg. Zelfs ons bureau, dat met 45 mensen groot is in de branche, kan dit soort 
investeringen, tonnen vaak, niet volhouden. Bovendien, een ontwerpproces is intiem 
en onzeker. Daarvoor moet je een dialoog opzetten, een band opbouwen. Een 
opdrachtgever die vijf ontwerpen vraagt, wil gewoon taartjes kiezen uit een etalage. 
Het is als een huwelijk: ga je elkaar leren kennen en dan pas trouwen, of kies je op 
internet een Russische bloem uit?’ 
Bij Rijksopdrachten verloopt de aanbesteding beter, stelt Postel. ‘Het bureau 
Rijksbouwmeester vraagt altijd een visie, zoals de bedoeling is. Dat werkt, dat kun je 
in hun verslagen nalezen.’ 
Soms lukt het lokaal ook. Venlo heeft op visie gekozen, vertelt Postel. ‘Mijn collega 
Hans Goverde had het lef om met een reeks consultants en een verhaal te komen 
aanzetten. In de voorfase was hij al gaan praten met regionale bedrijven over 
gesloten materiaalcycli, voor papier en inkt bijvoorbeeld. Om de cradle-to-cradle 
doelstelling te onderzoeken. Fantastisch toch?’ 


