
Ingrijpende restauratie en 
 verduurzaming stadhuis

Utrecht

Revitalisering Stadhuis Utrecht • Utrecht Tekst: Astrid Berkhout

Het prachtige monumentale stadhuis in Utrecht stamt uit de 
middeleeuwen en werd rond 1826-1830 verbouwd naar een 
ontwerp van de Utrechtse stadarchitect Johannes van Embden, 
in neoclassicistische stijl. In de jaren daarna is het verschillende 
keren uitgebouwd en gerenoveerd. Het gebouw was dan ook 
toe aan een grondige renovatie om het te transformeren tot 
een volwaardig ‘huis van de stad’ met dezelfde glorie van 
weleer. Restauratieaannemer Burgy Bouwbedrijf slaagde erin 
om de klus binnen tien maanden te klaren.

Het gebouw was toe aan een grondige 
renovatie om het te transformeren tot 
een volwaardig ‘huis van de stad’ met 
dezelfde glorie van weleer.
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Met het platform voordeinstallateur.com maken 
wij het de installateurs nóg gemakkelijker. 
Een website vol acties, kennis en inspiratie, 
omdat we onze kennis graag delen!

Ga naar voordeinstallateur.com

TRILUX voor
de installateur

Madridstraat 9-19 • 1175 RK Lijnden 
020-616 4331  •  info@aaglas.nl • www.aaglas.nl

Historische uitstraling, moderne toepassing

Vakwerk in glaswerk 
Old-Style glas is in eigen beheer ontwikkeld 

door AA Glas. Sinds 1953 is AA glas 

uitgegroeid tot een moderne glashandel met 

oog en zorg voor monumentale panden. 

Onze eigen monteurs weten hoe om te 

gaan bij oudere panden, en met welke zorg 

er gewerkt en gerenoveerd dient te worden.

Old-Style glas kan worden toegepast in 

bestaande kozijnen, met de authentieke 

uitstraling. Kwaliteit en duurzaamheid staan 

keer op keer op nr. 1 bij Old-Style glas.

Verschillende referentie projecten:
• Project het schip te Amsterdam

• Hotel the Grand te Amsterdam

• Stadhuis Utrecht te Utrecht

• Spoorweg museum te Utrecht

• En nog heel veel woningen

 welke wij voorzien van Old-Style glas.

De laatste grote verbouwing vond plaats 
in 2000 en werd uitgevoerd naar een 
ontwerp in deconstructivistische stijl 
van de Spaanse architect Enric Miralles. 
Van Hoogevest Architecten is verant-
woordelijk voor het ontwerp van de 
huidige renovatie. Echter, uit respect 
voor het werk van de inmiddels overle-
den Miralles is zijn partner Benadetta 
Tagliabue van architectenbureau EMBT 
uit Barcelona er intensief bij betrokken.

Bouwdeel voor bouwdeel
“Het stadhuis bestaat in totaal uit zeven 
bouwdelen”, aldus Merijn Stuifzand van 
Burgy Bouwbedrijf. “In 2000 is het laatste 
deel erbij gekomen. Er is toen geprobeerd 
om er meer een geheel van te maken, 
in de enigszins onsamenhangende stijl 
die zo kenmerkend is voor Miralles. We 
hebben ons best gedaan om het oor-
spronkelijke ontwerp – dat gezien wordt 
als kunst – zo veel mogelijk te behou-
den, ook als het gaat om het interieur.” 

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht

Architect
Van Hoogevest Architecten, Amersfoort

Hoofdaannemer
Burgy Bouwbedrijf, Leiden

Bouwdirectie
Building for Tomorrow, Amsterdam

Architect interieur
Miralles Tagliabue EMBT, Barcelona

Adviseur installatie
DWA, Bodegraven

Adviseur huisvesting
VasteState, Rotterdam

E-installaties
Endenburg, Rotterdam

W-installaties
Technisch bureau Massier, Den Haag

Verlichting
TRILUX Benelux, Amersfoort

Glaswerk
Glashandel A&A, Lijnden

Smeed- en constructiewerk
Van der Vegt, Bleskensgraaf

Dakwerk
Ridder, Zwaag

Schilderwerk
Schildersbedrijf Hoogstraten 
 Haarzuilens BV, Vleuten

Stucwerk
Monks, Leiderdorp 

Steigerwerk
Broeke, Utrecht

Vloerbedekking én binnen- en 
buitenzonwering
Erkamp Projekt Service B.V., Heiloo

Bouwprogramma
Revitalisatie Stadhuis Utrecht   
(binnen- en buitenkant)

Bouwperiode
Juli 2018 – april 2019

Bruto vloeroppervlakte
Ca. 8000 m2
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http://www.vanhoogevest.nl/
http://www.utrecht.nl/
http://www.vanhoogevest.nl/
http://www.burgy.nl/
https://www.buildingfortomorrow.nl/
http://www.mirallestagliabue.com/
https://www.dwa.nl/
https://vastestate.nl/
https://www.endenburg.nl/
http://massier.nl/
http://www.trilux.com/
http://www.aaglas.nl/
http://www.vandervegt.nl/
http://www.riddersystems.nl/ridder-skins-for-buildings/ridder/
http://www.schildersbedrijfhoogstraten.nl/
http://www.schildersbedrijfhoogstraten.nl/
http://www.monks.nl/
https://broekesteigerbouw.nl/
http://www.erkamp.nl/


Wij vinden niets belangrijker dan uw herinneringen te behouden 
en nieuwe belevenissen te creëren.   

Manmakerweg 2 | 2971 VP Bleskensgraaf | 088 1652000 | www.vandervegt.nl  

 

Van der Vegt staat al meer dan 100 
jaar voor kwaliteit, duurzaamheid 
en vakmanschap. Door deze ele-
menten te combineren met de 
passie van,  Van der Vegt zijn wij in 
staat om uw monumenten in de 
originele staat te herstellen.  

De authentieke stoeltjesprofiel puien gemaakt door Van der Vegt 
bieden kwaliteit, lange levensduur en een unieke uitstraling.  Het 
proces van idee tot eindproduct gebeurd bij ons in de werkplaats 

(Bleskensgraaf) op traditionele wijze.  

Al 40 jaar
mooi
met...

t 071 301 62 39
info@monks.nl
www.monks.nl

schildersbedrijf 
HOOGSTRATEN 
HAARZUILENS BV

schildersbedrijfhoogstraten.nl

2012
SchildersVAKprijs
Nationale

Winnaar Juryprijs

Met behoud van de 
oorspronkelijke details
Voor het restaureren van het stucwerk van het stadhuis is 

een specialist op dit gebied, Monks uit Leiderdorp, in de arm 

genomen. Zij zetten graag hun tanden in projecten die net 

iets ingewikkelder zijn dan andere projecten.

“We nemen onze verantwoordelijkheid en doen van tevo-

ren goed onderzoek, om vervolgens vanuit onze technische 

kennis een plan van aanpak op te stellen”, aldus Rob Monks, 

eigenaar van het familiebedrijf. Iets om in Utrecht rekening 

mee te houden, was het feit dat het gebouw in de loop der 

tijd diverse keren is verbouwd, waardoor het uit verschillende 

delen bestaat. “Buiten hebben we het merendeel van de mo-

numentale buitengevels opnieuw gestukt, daarbij gebruikma-

kend van kalkgebonden mortel. Ook binnen is het stucwerk 

aangepakt. In de kelder hebben we een uniek systeem 

gehanteerd, bestaande uit een zestal stuclagen, dat voorkomt 

dat vocht in de kelder schade veroorzaakt. Ook trots zijn we 

op het prachtige monumentale plafond in de Grote Zaal, dat 

hebben we gefixeerd en volledig gerestaureerd, met behoud 

van de oorspronkelijke details. Een echte eyecatcher!”

Oud ontmoet 
nieuw
Erkamp Projectservice uit Heiloo voor-
zag het stadhuis van nieuwe vloer-
bedekking én binnen- en buitenzon-
wering (in totaal 3.000 m2 ). Daarbij 
kwamen ze een aantal interessante 
uitdagingen tegen.

“Omdat er feitelijk sprake is van een 
zevental afzonderlijke gebouwen, 
stuitten we op allerlei verschillende 
ondervloersystemen”, aldus Wim 
Leering van het 30-jarige Erkamp 
Projectservice. “En dan waren er ook 
nog aanzienlijke hoogteverschillen. 
We hebben al onze kennis en ervaring 
moeten inzetten om hier een oplos-
sing voor te vinden, zodat we toch een 
vlakke, naadloos aansluitende vloer 
konden realiseren.”

Noviteiten

In de Raadzaal lag een bijzonder pa-
troontapijt dat toe was aan restauratie. 
“Hiertoe hebben we in Denemarken 
speciaal een stuk laten bijmaken om 
het patroon zo dicht mogelijk te bena-
deren.” Naast 1.100 m2 tapijttegels en 
700 m2 marmoleum zijn 1.200 m2 zoge-
naamde LiquidDesign vloeren gelegd. 
“Deze zijn ideaal in oude panden als 
deze omdat ze elastisch zijn, ze scheu-
ren dus niet op de lange termijn.” In de 
marmoleum en LiquidDesign vloeren 
werden op exact dezelfde locatie als 
in de originele vloeren – conform het 
oorspronkelijke ontwerp – kleurac-
centen (in rood en groen) aangebracht. 
Een leuke noviteit is bovendien dat 
de motoren van de binnenzonwering 
opgeladen worden door zonnecellen. 
Oud ontmoet nieuw!

 Dankzij kleurenonderzoek konden de 
kozijnen van de ramen van de verschil-
lende geveldelen in de originele kleurstel-
ling worden geverfd. Daardoor zijn de 
afzonderlijke gebouwen weer als zodanig 
herkenbaar. “De complete renovatie heb-
ben we opgedeeld in bouwfases. We heb-
ben het geheel bouwdeel voor bouwdeel 
opgeleverd.”

Verduurzaming
De renovatie is aangegrepen om het ge-
bouw zo veel mogelijk te verduurzamen. 
“We hebben onder andere de klimaatin-
stallatie aangepast, isolerende beglazing 
aangebracht in de buitengevel, het dak 
opnieuw geïsoleerd en de goten ver-
nieuwd. Onverwacht bleek het ook moge-
lijk om zonnepanelen te installeren. Door 
deze op de binnendaken te positioneren, 
onzichtbaar vanaf de straatzijde, kregen 
we hiervoor de benodigde vergunning.”

Nieuwe installaties
Aan de binnenkant van het pand is 
vooral groot onderhoud gepleegd. Zo is 
de vloerbedekking vernieuwd, is alles 
opnieuw geschilderd, zijn de platen in de 
plafonds vervangen om de akoestiek te 
verbeteren, en is ledverlichting gereali-
seerd. Bovendien zijn nieuwe installaties 
aangebracht. “Het was nog een hele klus 
om alle draadloze installaties – van zon-
wering tot verwarming – te integreren in 
één centraal bestuurbaar systeem.” Op 
de begane grond is verder de indeling 
enigszins aangepast. We hebben een en 
ander doorgebroken waardoor er andere 

zichtlijnen zijn ontstaan en het mogelijk 
was om ook de deur aan de kant van de 
Oudegracht te openen. Daardoor lopen 
mensen net wat makkelijker binnen.”

Strakke planning
De bouwperiode bedroeg tien maanden, 
een korte periode gezien de grote hoe-
veelheid werk. 
“Tegen het eind moesten we alle zeilen 
bijzetten en waren we met 120 man tege-
lijk aan het werk. Maar we zijn super trots 
op het eindresultaat. Binnen ziet alles er 
weer helemaal fris uit en de buitenkant 
van het pand is wat ons betreft weer de 
blikvanger die het ook hoort te zijn!”
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Vanuit passie 
voor het 
ambacht
Het staal- en smeedwerk is uitgevoerd door het 

112-jarige smeed- en constructiebedrijf Van der Vegt uit 

Bleskensgraaf. Uiteraard op een ambachtelijke manier, 

terwijl tegelijkertijd is voldaan aan de eisen van nu op 

het gebied van onder andere isolatie.

 

“Wij zien het als een eer om dit soort projecten te 

mogen doen”, vertelt directeur Wesco Wijnen. “Monu-

menten als het stadhuis in Utrecht zijn gebouwd met 

eeuwenoude technieken, die moet je koesteren.” Een 

houten verdiepingsvloer is verstevigd met een enorme 

staalconstructie van maar liefst 13.000 kilo. Daarnaast 

zijn de stalen puien aangepakt. Ze zijn voorzien van 

veiligheidsglas en elektrisch te openen. Trapleuningen 

buiten konden helaas niet behouden blijven en zijn 

vervangen door roestvrijstalen exemplaren. “Deze zijn 

behandeld met een speciale verftechniek, waardoor 

ze precies dezelfde kleur en uitstraling hebben als de 

oorspronkelijke trapleuningen.”

 

Smeedijzeren hekwerken

De drie imposante dubbele smeedijzeren poorten aan de 

zijkant van het gebouw zijn helemaal in ere hersteld. “Hier 

zie je ons ambachtelijk werk het sterkst in terug. Al het 

smeedwerk gebeurt door onze eigen smeden. We stoken 

op kolen om het materiaal op de juiste temperatuur te 

krijgen en restaureren direct op de hekwerken zelf. Poeder-

coaten is niet aan ons besteed, we doen het nog echt met 

de kwast. Alles om ervoor te zorgen dat de karakteristieke 

ornamenten weer volledig tot hun recht komen.”

Herstel van 
oude grandeur
In het kader van de revitalisatie is uitgebreid kleurhisto-

risch onderzoek gedaan om te achterhalen wat de oor-

spronkelijke verfkleuren van de kozijnen zijn geweest 

in vroeger tijden. Aan Schildersbedrijf Hoogstraten 

Haarzuilens BV de schone taak om het stadhuis weer 

terug te brengen naar deze oude kleurstelling.

“We hebben de kozijnen en de ramen onder handen 

genomen. Daardoor kun je straks vanaf de buitenkant 

precies zien uit hoeveel afzonderlijke delen het stad-

huis eigenlijk is opgebouwd”, vertelt Wim Hoogstraten 

van Schildersbedrijf Hoogstraten Haarzuilens BV. “Het 

gebouw is daarmee weer in oude glorie hersteld.” 

Inclusief de details, want het bedrijf heeft ook de letters 

handmatig opnieuw aangebracht op de gootlijsten, ook 

vergulde letters (met bladgoud).

Ambachtelijk vakwerk

“Buiten betrof het echt een restauratie. Binnen hebben 

we eigenlijk meer een revitalisatie uitgevoerd. We heb-

ben alle deuren en muren opnieuw gesausd, gewoon 

wit, maar wel met een kwalitatief goede, duurzame 

verf. Verder was er veel blank lakwerk. De oude trappen 

hebben we ook weer netjes in de boenwas gezet.” Hun 

ambachtelijk vakmanschap kunnen ze verder helemaal 

kwijt in de Raadzaal. “Hier creëren we een marmer-

imitatie op de muur. De deuren worden bovendien ge-

schilderd in imitatie-eikenhout, niet van echt te onder-

scheiden. Dit soort renovatieprojecten zijn natuurlijk de 

krenten in de pap. Het stadhuis is een prachtig gebouw, 

midden in de stad. Iedereen kent het. Het is geweldig 

om eraan mee te hebben mogen werken.”

Revitalisering Stadhuis Utrecht • Utrecht

Aan de binnenkant van 
het pand is vooral groot 
onderhoud gepleegd. Zo is de 
vloerbedekking vernieuwd, 
is alles opnieuw geschilderd, 
zijn de platen in de 
plafonds vervangen om de 
akoestiek te verbeteren, en is 
ledverlichting gerealiseerd.
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De kunst van verlichting
Tijdens de laatste grote verbouwing in 2000 zijn door architect Enric Miralles bijzondere armatu-

ren ontworpen. Omdat men deze graag wilde hergebruiken, werd aan TRILUX  gevraagd om mee 

te denken over een update ervan.

“De originele armaturen hebben we omgebouwd en voorzien van intelligente ledverlichting”, 

vertelt Kees van der Slik van TRILUX Benelux. “Samen met onze partner Chess Wise hebben we 

een wireless verlichtingsnetwerk gerealiseerd. Ruim 2000 armaturen zijn voorzien van een ‘node’ 

waarmee armaturen onderling draadloos communiceren. Je kunt op deze manier niet alleen 

het licht op afstand in- en uitschakelen maar ook relevante informatie registreren, waaronder 

het aantal branduren. Daarnaast zijn in de kantoorruimten sensoren geplaatst die bij aanwezig-

heid het licht inschakelen en bij voldoende daglicht terug dimmen. Aan dit draadloze netwerk is 

bovendien de zon-/lichtwering gekoppeld.”

Human Centric Lighting

De Raadzaal en de Stadszaal stellen compleet andere eisen aan de verlichting. Om die reden zijn 

hier nieuwe armaturen geïnstalleerd. Van der Slik vervolgt: “Het verlichtingsniveau moet zeker 

in de Raadzaal optimaal zijn omdat hier ook televisieopnamen worden gemaakt. Hier – en in de 

Stadszaal – hebben we gekozen voor Human Centric Lighting, waarbij een zo natuurlijk moge-

lijke daglichtsituatie wordt nagebootst, wat bijdraagt aan het welzijn. Verder is er een koppeling 

gemaakt met het audiovisuele systeem, zodat alles centraal kan worden bediend. Gezien de 

publieke functie van de Stadszaal is er ook een mogelijkheid om met gekleurd licht extra sfeer te 

creëren. In de gebieden waar exposities plaatsvinden, zijn regelbare spots aangebracht waarmee 

kunstobjecten desgewenst extra kunnen worden uitgelicht.”

Met beleid, zorg en gevoel
Het glaswerk in het stadhuis is door Glashandel A&A zorgvuldig teruggebracht in oude stijl, daarbij 

gebruikmakend van moderne producten en materialen. Daarmee voldoet het glaswerk tegelijkertijd 

aan de eisen van deze tijd.

Old Style monumentaal glas

“Je moet met beleid, zorg en gevoel omgaan met kozijnen, schuiframen en draaibare raamdelen van 

panden als deze die meer dan honderd jaar oud zijn”, vertelt Niels Hoffman van Glashandel A&A. 

Het bedrijf heeft dan ook een speciaal soort glas, Old Style monumentaal glas, laten ontwikkelen 

dat geschikt is voor de restauratie van monumentale gebouwen. In het verleden was het glas niet zo 

strak en vlak als tegenwoordig, door het gebruik van andere technieken bevatte het trekstrepen met 

een zachte reflectie als gevolg. In Old Style monumentaal glas zit dezelfde vertekening waardoor de 

authentieke uitstraling – ook van het straatbeeld – blijft behouden.

Een duurzaam product

“Het glas is verder op dezelfde manier teruggezet als honderd jaar geleden, in dit geval met behulp 

van stopverf vervanger. Echt ambachtelijk handwerk dus. Overigens hebben we bij het stadhuis geko-

zen voor de ultradunne variant Old Style met isolerende werking. Daarmee is er geen risico op con-

densvorming of koudebrug, wat de duurzaamheid van het gebouw ten goede komt.”

Arbeidsintensief

In totaal zijn maar liefst 1.600 Old Style ruitjes geplaatst in het hele pand. Deze zijn individueel inge-

meten omdat ze allemaal net iets andere afmetingen hebben, een enorm arbeidsintensieve klus. Aan 

de binnenzijde is waar nodig letselgevoelig en brandwerend glas (150 ruiten) geplaatst om aan de 

NEN-normen te voldoen. Ten slotte zijn de glazen in de bijzondere lichtstraten in het kantoorgedeelte 

vervangen. “We leggen de lat hoog, maar we zijn zeer tevreden over het eindresultaat!”
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