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Renovatie en tijdelijke uitbreiding
gemeentehuis Brummen
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Locatie   
Brummen

Opdrachtgever   
Gemeente Brummen

Opdracht  
Semi-permanente huisvesting met 
levensduur van minimaal 20 jaar

Oplevering  
Maart 2013

Oppervlakte  
3.300 m2

Kernwoorden  
Gemeentehuis
Renovatie
Herbestemming
Transparant
Demontabel
Grondstoffendepot

Het in maart 2013 opgeleverde Gemeentehuis Brummen komt 
naar onze mening in aanmerking voor ARC 13 Architectuur 
Award omdat zeer actuele thema’s als herbestemmen / 
renovatie, nieuwbouw, duurzaamheid en design & build 
samenwerkingen hier bij elkaar komen. Het project is daarmee 
een goed voorbeeld van de actuele ontwikkelingen die zich 
afspelen binnen de Nederlandse architectuur- en bouwwereld.

De gemeente Brummen vroeg in de aanbesteding om een 
semi-permanente huisvesting met een levensduur van minimaal 
20 jaar. RAU bood samen met Turntoo hiervoor de oplossing: 
door ervoor te zorgen dat de materialen aan het einde van de 
gebruiksduur weer opnieuw gebruikt kunnen worden, kan er 
kwalitatief hoogwaardig doch tijdelijk gebouwd worden. 

RAU Architecten heeft ervoor gekozen om de monumentale 
villa uit 1890 in oude luister te herstellen en daar een U -vormige 
tweelaagse uitbreiding omheen te plaatsen. De nieuwbouw 
vervangt de bestaande uitbreiding uit de jaren ’80. 

Gemeentehuis Brummen
tijdelijke uitbreiding omarmt monumentale villa



3

1:500 Doorsnede

1:500 Aanzicht villa

1:500 Aanzicht entree

B R U M E NB

De compacte en flexibel indeelbare nieuwbouw omarmt de 
monumentale villa. Door een terughoudende, transparante 
vormgeving worden de kwaliteiten van het historische gebouw 
versterkt. Het omringende en momenteel sterk versnipperde 
terrein wordt als hoogwaardig park nieuw ingericht.

De ruimtelijke organisatie in het nieuwe ensemble is 
gegroepeerd rondom het monument, waarbij een continue 
interactie tussen beide bouwdelen mogelijk is. De compacte 
opzet zorgt voor korte looplijnen en bevordert samenwerking 
tussen medewerkers. Een mix van teamwerkplekken, open en 
gesloten kantoren en overlegplekken legt de basis voor nieuwe, 
eigentijdse manieren van werken. 

vooraanzicht 1:500
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begane grond 1:500
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1:500 1e Verdieping

1:500 Begane grond
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1:500 1e Verdieping

1:500 Begane grond

eerste verdieping 1:500
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RAU is een in Amsterdam gevestigd architectenbureau dat 
zich al sinds 1992 inzet voor een duurzamere gebouwde 
samenleving. Turntoo is eveneens door Thomas Rau opgericht 
en streeft naast hergebruik en waardebehoud van materialen 
ook naar cross-sectorale ketensamenwerking. Doordat 
producenten verantwoordelijk voor en eigenaar van de 
grondstoffen blijven, zijn ze in de keten onmisbaar.

Omdat RAU en Turntoo geen concessies wilden doen aan 
de kwaliteit van het gebouw en de werkomgeving, hebben 
zij ervoor gekozen om vanuit een ander bewustzijn met de 
gebruikte grondstoffen om te gaan. Door ervoor te zorgen dat 
de gebruikte grondstoffen bewaard blijven, de materialen aan 
het einde van de gebruiksduur weer opnieuw gebruikt kunnen 
worden, kon er kwalitatief hoogwaardig doch tijdelijk gebouwd 
worden. 

RAU / Turntoo heeft in samenwerking met verschillende 
leveranciers ervoor gezorgd dat het gemeentehuis Brummen 
nu als een grondstoffendepot kan worden gezien. Tijdens het 
ontwerpproces hebben verschillende leveranciers meegedacht 
hoe na 20 jaar verschillende onderdelen van het gebouw weer 
uit elkaar kunnen worden gehaald, waarna de onderdelen/
grondstoffen terug worden genomen door de leveranciers en 
fabrikanten. 

Uiteindelijk is ruim 90% van het ontwerp demontabel 
opgeleverd.

Op de volgende pagina staat een overzicht van de overige 
toegepaste maatregelen in het gebouw. 
Hieronder een overzicht van de betrokken leveranciers.

Glaskap:   Brakel Atmos
Groendak:   Mostert de Winter
Inbouw:   Van Brakel interieur
Houtcontructie:   GLC
Gevel:   Oskomera
Installaties:   BAM Techniek

Gemeentehuis Brummen: grondstoffendepot

glaskap - Brakel Atmos

groendak - Mostert de Winter

inbouw - Van Brakel Interieur

houtconstructie - GLC

gevel - Oskomera

installaties - BAM Techniek

gemeentehuis Brummen - gebouw als grondstoffenbank

glaskap - Brakel Atmos

groendak - Mostert de Winter

inbouw - Van Brakel Interieur

houtconstructie - GLC

gevel - Oskomera

installaties - BAM Techniek

gemeentehuis Brummen - gebouw als grondstoffenbank

+

+

Gebouw als grondstoffendepot
nieuwbouw is voor ruim 90% demontabel opgeleverd
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6   demontabele houten constructie (FSC)
11  stilte werkplekken / gesloten overleg
12  C2C vloerbedekking

1   mos-sedum dak
2   maximale daglicht toetreding
3   groene wand
4   natuurlijke ventilatie via hal
5   passieve zonwering

7   schanskorven met steen van oudbouw
8   installaties staan onder gebouw
9   drielaags glas
10   open teamwerkplekken

13  aanwezigheidsdetectie / LED verlichting 
14  flexibele wand indeling
15  balie van karton
16   
  

Gemeentehuis Brummen
duurzame maatregelen
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herbestemming monumentale villa
Overzicht van de toegepaste duurzame maatregelen

1  mos-sedum dak
2  maximale daglicht toetreding
3  groene wand
4  natuurlijke ventilatie via hal
5  passieve zonwering
6  demontabele houten constructie (FSC)

7  schanskorven met steen van oudbouw
8  intallaties staan onder gebouw
9  drielaags glas
10  open teamwerkplekken
11  stilte werkplekken / gesloten overleg
12  C2C vloerbedekking

13  aanwezigheidsdetectie / LED verlichting
14  flexibele wand indeling
15  balie van karton
16  herbestemming monumentale villa

1:500 Doorsnede

1:500 Aanzicht villa

1:500 Aanzicht entree

B R U M E NB

doorsnede 1:500
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Nu en straks
van 2013 naar 2033

oude situatie

monumentale villa in ere hersteld

tijdelijke nieuwbouw omarmt villa

transparante publieke ruimte   
tussen villa en uitbreiding

twintig jaar later: villa in park
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1:1000 Situatie Nieuw

nieuwe situatie 1:1000
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Project data
Adres Engelenburgerlaan 31 
 6971 BV Brummen 
Datum oplevering  31 maart 2013 
Opdrachtgever Gemeente Brummen
Gebruiker Gemeente Brummen
Contactpersoon Ellen Hanzens
 Coördinator nieuwbouw  
 e.hanzens@brummen.nl
 (0575) 56 82 33
Samenwerking Design & Build
Aannemer BAM Utiliteitsbouw
Constructeur IBZ Raadgevend Ingenieursburo
Installaties BAM Installatietechniek

Architect
Bedrijf  RAU
Contactpersoon Bas Berck 
Functie PR
E-mail pr@rau.eu
Telefoon 020 419 02 02
Bezoekadres KNSM-Laan 65 
 1019 LB Amsterdam 
Postadres Postbus 564
 1000 AN Amsterdam
Website www.rau.eu
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