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OPDRACHTGEVER:

- Gastvrij en informeel

- We doen het samen

- Grote ambitie op het gebied van 
duurzaamheid

- Koploper en voorbeeld willen zijn 

OPGAVE:

- Compleet &  Circulair  interieurontwerp

- Het Nieuwe Werken toepassen

Intro



Ontwerpvisie

De vernieuwbouw van het stadhuis en het invoeren 

van de principes van het nieuwe werken en de 

circulaire economie, vragen om een andere aanpak.

In het ‘Wageningse werken’ staan gezondheid, 

dynamiek, interactie, duurzaamheid en flexibiliteit 

voorop in een open contact met de omgeving.

Het interieurplan inspireert en activeert.



Gebouwdelen

Diverse gebouwen zijn aan elkaar verbonden door 

middel van een overdekte binnenplaats. De bezoeker 

komt binnen in een lichte centrale hal.

A: jaren ‘80 deel.

B: Voormalig stadhuis

C: Voormalig postkantoor

D: Nieuwbouw (raadzaal en fietsenstalling)

E: Centrale hal / Atrium
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Openbare ruimtes



Centrale hal



Restaurant



stadhuis foto’s raadzaal restaurant

Raadzaal



Schuifwand met Willem Alexander



Werkplekken



Diverse werkplekken



Huiskamers voor informeel overleg



Dynamisch vergaderen concept



Spelend en hangend vergaderen



Monumentale ruimtes



Trouwzaal: oud vs nieuw



Gang - nieuwe kleuren houtwerk



Hergebruik & Circulair



Balie met oude gymzaaltouwen



Massief rubberwood (gekapt na 

einde levensduur van rubber-

aftapping) in maatwerk meubilair 

toegepast, zoals lockers.

Hergebruikte tapijttegels van Interface 

uit een ander kantoor.

Nieuw (circulair 

ingekocht) meubilair 

met terug te 

herleiden materialen 

zoals rotan en staal, 

met oog op recycling 

in toekomst.

Duurzame kantoorinrichting



Hergebruik lokaal hout



concept met trap erin

Kunstwerken collage

De mooiste kunst is opgehangen 
in het trappenhuis. Zo worden de 
ambtenaren gestimuleerd wat 
extra te bewegen door de trap te 
nemen.



Grondstoffen-paspoorten meubels



Circulaire 
economie

“Ontwerpproces gaat uit van 
hergebruik van reststromen en bestaand 
meubilair”

Circulair interieur door:

- grondstoffenpaspoorten

- circulaire materialen toegepast

- circulaire inkoop van nieuw 
meubilair

- circulair ontwerp van vast meubilair 



2e prijs
Procura awards!

- Runner-up voor duurzame inkoop

- Europees duurzaam inkoop netwerk

- Voorbeeldproject door hoge ambities



Over



Ontwerpteam Blossom A R C H I T E C T U R E

Ontwerper: Maartje van den Berg 

Projectmedewerker: Leyla Godoy

Projectmedewerker: Laura Vellinga



Ketenpartners
Ketenpartners welke vanaf beginfase zijn meegenomen in 
het ontwerpproces:

- IBP interieurbouw

- Intermontage

- SBS seating (RH)

- Dijkgraaf - Rijsdorp / Satelliet

- Hovek

- Stichting Kantoormeubelrecycling

Leveranciers die via  circulaire aanbesteding (er)bij zijn 
gekomen:

- Gispen

- Binthout

- Interface (vloeren)




