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Themaroutes Vriendendag 17 april 
 

Route: Voor de Liefhebber.  (fietsroute) 
 
Een reisje op de fiets door Gorinchem. We beginnen de route aan het stadhuisplein 
bij, hoe kan het ook anders, het Stadhuis. Gebouw en plein liggen enkele minuten 
van het Station, Daar vertrekken elk kwartier de treinen naar Gorinchem en 
Geldermalsen. Ook daar vindt de automobilist een plekje voor zijn voertuig. Meestal 
gemakkelijk. 
De route voert langs statige woonhuizen, kantoren en winkels naar tot 
appartementen verbouwde opslagplaatsen voor affuiten en ander militair materieel. 
Binnen en buiten de oude stadskern. De variatie geeft aan deze route een bijzonder 
karakter. Dit is Gorinchem. Voor de liefhebber dus. Daarmee geeft deze fietstocht 
niet alleen volop gelegenheid om te ervaren hoe gevarieerd de bebouwing zich 
buiten de stadswallen ontwikkeld heeft; Ook de binnenstad is opnieuw tot bloei 
gekomen door restauratie, vervanging en aanvulling van gevarieerde architectuur. Dit 
alles op het nog steeds bestaande middeleeuwse straten- en pleinenpatroon. 
 

0 Het Stadhuis 
1 De Wijnkoper 
2 De Fontein 
3 De Bannehof 
4 De Kleine Landtong 
5 Courtine Den Haan 
6 Het Tuighuis 
7 Woonwinkel Palissade  
8 De Affuitloods 
9 Het 7e Bastion 
10 De Kruitmagazijnen  
 

       
1 De Wijnkoper   2 De Fontein    3 De Bannehof 

 

      
 4 De Kleine Landtong   5 Courtine Den Haan       6 Het Tuighuis 
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7 Woonwinkel Palissade   8 De Affuitloods    9 Het 7e Bastion 

 

 
11 De Kruitmagazijne 

 
 

Alle routes starten steeds voor het stadhuis.  
Bij deze route links langs het stadhuis - rechtsaf de Banneweg op. Over de spoorweg bij het 
eerste stoplicht links de Vroedschapstraat in. De derde straat rechtsaf (Schepenenstraat). 
Aan de linkerhand de Brede School ‘het Gildenplein”. 
Aan het eind links af de Wijnkoperstraat in. Aan de rechterhand loopt de route langs de 3 
gebouwen van De Wijnkoper. Aan het eind links De Fontein met de koperen gevelbekleding. 
Links af de Gildenweg op. Twee straten verder rechtsaf de Schilderstraat in. Aan het eind 
linksaf de Gruttershof in. Met wat bochten rechtdoor naar de Weverstraat en daarna de 
Voermanstraat. Een eindje verder eerst aan de  linkerhand Kremlin 2 en dan langs de 
Frisoflat. Rechts ligt De Bannehof met daarna rechts nog twee Hoven gebouwen aan de 
Voermanstraat. Aan het eind een smal voetpad (recht vooruit) op naar de Banneweg. 
Daarna rechtsaf spoorbaan over langs Attema aan de rechterhand en het stadhuis aan de 
linkerhand op de rotonde rechtsaf de brug over. Bij de volgende rotonde derde afslag  
rechtsaf. Hier is de Kleine Landtong. Terug naar de rotonde en de derde afslag de volgende 
brug over. Meteen binnen de wallen rechts af het voet/fietspad op omhoog. Een klein eindje 
verder links het pad vervolgen langs het water voor de gebouwen. Aan het eind links af het 
brugje over en links voorlangs de huizen van Courtine Den Haan tot het eind. Dan rechtsaf. 
Daar op de helling naar beneden. Meteen scherp naar rechts en onder langs de gebouwen 
naar het Cavaleriepad. Hier links af en aan het eind rechts af de Pompstraat in en links af de 
Torenstraat in. Na de Hipper rechtsaf de Schuttersgracht in. Langs Het Tuighuis  op nummer 
39 - 59 links waarna linksaf de Affuithof door. Links af de Boerenstraat in en op het kruispunt 
voor de Grote Kerk rechtsaf het Zusterhuis op. Voorbij de kerk zie je meteen links aan de 
overkant van het plein Woonwinkel Palissade ( nu van Poort6). Doorrijden en aan het eind 
rechtsaf de Molenstraat in. Aan het eind staat het Tolhuis met links daarvoor de Affuitloods. 
De plaquette hangt aan de zijkant aan de Tolsteeg. Bovenaan de Tolsteeg linksaf het Eind 
op. Aan het eind rechts de brug over. Rechtdoor de Robberstraat in en aan het eind rechts 
aan de overkant het 7e Bastion. 
Linksaf de Kalkhaven op en dan daarna rechtsaf de Lombardstraat in. Doorrijden langs de 
Dalempoort waarna bovenaan de Dalemwal waar beide Kruitmagazijnen staan 
Hierna via de Dalemwal richting het stadhuis, langs het Kruithuis, de Luisterpost en daar 
links de vijfde Uitgang op en meteen rechts de Korenbrug over, Walstraat, Nieuwe Walstraat, 
Bagijnenwalstraat, Heerenlaantje en rechtsaf de Westwagenstraat en doorrijden tot het 
stadhuis.  
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De Wijnkoper 
 
Aan de Wijnkoperstraat realiseerde Palissade drie woongebouwen met de toepasselijke 
namen: Beaujolais, Bourgogne en Bordeaux. Samen heten ze De Wijnkoper. Deze drie 
woongebouwen herbergen zorgvoorziening en koop- en huurappartementen. In 
Beaujolais zijn 18 eenheden met gemeenschappelijke voorzieningen voor cliënten van 
Philadelphia Zorg. Bourgogne bestaat uit zes huur- en twee koopappartementen. 
Bordeaux bestaat uit acht koopappartementen. De penthouses op de bovenverdiepingen 
hebben riante dakterrassen. 
De smaakvol ontworpen appartementen zijn geschikt voor jong en oud en zijn flexibel 
indeelbaar. Ze bevatten ook extra voorzieningen die ze geschikt maakt voor bewoners 
die minder goed ter been zijn en extra’s zoals een videofoonintercom tussen woning en 
voordeur. Bij iedere woning hoort een ruime parkeerplaats onder het betreffende 
gebouw. 
 
De Fontein 
 
Huurappartementen omarmd door koopwoningen. Ziedaar een fraaie samensmelting van 
woonvormen op deze karakteristieke hoek. Een project van Palissade (nu Poort6) voor 
mensen die eindelijk wel eens een koopwoning in de Gildenwijk wilden. En voor mensen 
die onder de vleugels van Philadelphia, één van onze maatschappelijke partners in de 
zorg, zo zelfstandig mogelijk willen functioneren. Goed wonen hoort daar natuurlijk bij. 
Het markante gebouw fungeert zo als een sprankelende hoeksteen. 
 
De Bannehof 
 
De Rivas Zorggroep laat hier opnieuw zien hoe verkleining tot eigentijdse zorgconcepten 
leidt. Grootstedelijk en groen gaan hier samen met kleinschaligheid en zorg op maat. Het 
uitgangspunt dat je zorg thuis krijgt als het kan vindt hier zijn vertaling in een waardige 
opvolger van het voormalige verzorgingshuis De Bannehof. Alleen de naam is gelijk 
gebleven. Alle voorzieningen in de directe omgeving en twee aanpalende gebouwen in 
gelijke stijl (de Gildenhof en de Binnehof) vormen de nieuwe Bannehof - een woonmilieu 

hofdames waardig. 
 
De Kleine Landtong 
 
Een fraai punt waar het Kanaal van Steenenhoek begint en met Merwedekanaal (bijna) 
eindigt. De bouw is even messcherp als de vorm van de locatie. Dat is dan ook het enige 
scherpe aan deze vriendelijke werkomgeving gelegen tussen de oude binnenstad en het 
Stadhuisplein. Duurzaam en levensloopbestendig werken maken deze plek naast haar 
bijzondere ligging uniek. 
 
Courtine Den Haan 
 
Op het voormalige fabrieksterrein gelegen aan de verbindingswal (courtine) tussen het 
vierde en vijfde bastion van de vesting Gorinchem werd door de architectenbureaus 
Scala en de Zwarte Hond gezamenlijk het plan Courtine den Haan ontworpen. Het plan 
omvat 134 appartementen en 39 grondgebonden woningen. Waarbij in de architectuur 
klassiek modern ontmoet. De appartementen zijn gegroepeerd in z.g. residenties 
bovenop een parkeerdek aan de teen van de stadswal waaronder ruimte voor 275 
parkeerplaatsen. Het plan werd ontwikkeld door Ballast Nedam Ontwikkeling. De 
langgerekte structuur van het basement met de parkeeroplossing volgt uit het beloop van 
de stadswal en verwijst naar de middeleeuwse touwbaan en zeilmakerij en de moderne 
kabel trekbaan van de voormalige staalkabelfabriek Den Haan, welke in de in de jaren 
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’90 is gesloopt. Via de verlengde Torenstraat, het Cavaleriepad en de Wolpherenhof is 
aangesloten op het stratenpatroon van de historische binnenstad van Gorinchem. 
Het Tuighuis 
 
Het achttiende-eeuwse (1755) Tuighuis, eens het wapenarsenaal van de militairen in 
Gorinchem, werd in 1996 in oude luister hersteld. Memorabel is dat in de Tweede 
Wereldoorlog het Tuighuis nog werd getroffen door een vliegtuigbom, met een fikse 
schade als gevolg. Het monument is gebouwd in carrévorm en omsluit een vierkante 
binnenplaats die nu door de bewoners als binnenplaats wordt gebruikt. Twee 
monumentale poorten geven toegang tot deze binnenruimte. Oude kanonnen die 
jarenlang als palen naast de poorten in de grond hebben gestaan, zijn inmiddels in oude 
luister hersteld en op de stadswallen geplaatst. Na de restauratie in 1996 is het complex 
opgedeeld in achttien appartementen en vier ateliers. 
 
De Affuitloods 
 
De Affuitloodsen maken onderdeel uit van een complex waaronder ook het Tolhuis. Het 
Tolhuis of Tolkazerne maakte deel uit van de kasteelgronden van het kasteel de Blauwe 
Toren, tegelijkertijd met de aanleg van de wallen in 1598. In het Tolhuis werden vroeger 
de tolgelden geïnd van de op de rivier passerende schepen. Tot 1965 waren in het 
Tolhuis militairen gevestigd. De Affuitloodsen dienden voor opslag van de onderstellen 
(Affuiten) van de kanonnen. Het Tolhuis is in eigendom van de stichting Hendrick de 
Keijser, de Affuitloodsen zijn aangekocht door de gemeente Gorinchem samen met de 
oude Doelen. Na enige moderniseringen is het pand nu verhuurd aan een interieur 
architectuur adviseur. 
 
Het 7e Bastion 

 
Op het zevende bastion van de verdedigingwallen om Gorinchem is in 2013 op een 
nieuwe parkeergarage een nieuw ensemble gereed gekomen. 
Deze nieuwbouw vervangt het verpleeghuis uit de jaren 60. In stedenbouwkundig opzicht 
is de grote schaal daarvan deels vervangen door de kenmerkende schaal van de 
binnenstad: die van de individuele woning. Op het bastion is de herinnering aan het 
garnizoensverleden in grotere gebouwen afleesbaar. Tezamen vormen zij een beschutte 
binnenplaats. In architectonisch opzicht is de omringende bebouwing de directe 
inspiratiebron. Het kleurenschema, de steenkeuze, de ornamenten in het metselwerk en 
de detaillering van het beton zijn nieuwe leden van de architectonische familie die de 
binnenstad haar bijzondere karakter geeft. 
 
De Kruitmagazijnen  

 
Deze wal vormt samen met de Dalempoort een onderdeel van de in de jaren tachtig van 
de 16e eeuw als antwoord op de Spaanse dreiging aangelegde vesting van Gorinchem. 
Omstreeks 1600 was de vesting Gorinchem geheel aangepast aan de eisen van de 
toenmalige oorlogvoering en vormde samen met Loevestein en Woudrichem een 
belangrijke vestingdriehoek voor de verdediging van Holland. De vesting bleef in gebruik 
tot in het begin van de 20e eeuw, tot veranderingen in de wijze van oorlogvoering en 
defensie een einde aan de eeuwenoude militaire betekenis maakten van vestingsteden 
als Gorinchem. De in de binnenste wal aangebrachte kruithuisjes deden dienst als 
bomvrije kruitmagazijnen. Na een grondige restauratie begin 2000 zijn de kruithuisjes nu 
verhuurd aan de stichting Symposion. Zij worden gebruikt als werkplaats/atelier door 
verschillende kunstenaars. Geregeld zijn de kruithuisjes opengesteld zodat passerende 
wandelaars een kijkje kunnen nemen in de kruithuisjes. 
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Route:  Van Gisteren (wandelroute) 
 
Een wandelroute voor vandaag natuurlijk, door de binnenstad van Gorinchem. 
Smeltkroes en staalkaart van uiteenlopende architectuurstijlen. Dat maakt 
nieuwsgierig. Morgen zal vandaag het gisteren zijn waar je nu zo benieuwd naar 
bent, doch dit terzijde. Van het stadhuis (aan het Stadhuisplein, dicht bij het station 
met parkeergelegenheid voor de auto) voert de wandeling naar de binnenstad. De 
enkele centrale assen in het stratenpatroon maken de stad overzichtelijk. De overige 
straten, kades en stegen geven volop gelegenheid tot wandelavontuur. 
De binnenstad van Gorinchem, is qua structuur middeleeuws maar in haar 
verschijning niet uitsluitend van gisteren. De wandeling leent zich bij uitstek om te 
ervaren hoe we vandaag met de gebouwde geschiedenis van gisteren omgaan. Met 
het oog op morgen, dat natuurlijk wel. Ook de (potentieel) aanwezige plekken, 
plaatsjes en pleinen vormen, zoals zo vaak, de verbinding tussen gisteren en 
vandaag. Zij dienen als rustpunt voor verpozing en ontmoeting. De beste aanleiding 
voor een wandeling. 
 

0 Stadhuis 
1 De Waterstaatkerk 
2 Het Bleu Bandhuis 
3 Bagijnenwal 
4 De Vissersdijk 
5 Van Zuilen Mode 
6 Kapel Arkelstraat 
7 De Oude Doelen 
8 Het Gorcums Museum 
9 Het Oude Postkantoor 
10 De 3 Zusters 
 

        
   1 Waterstaat Kerk   2 Reconstructie Bleu Band huis  3 reconstructie Bagijnenwal 
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4 De Vissersdijk  5 Van Zuijlen Mode    6 Kapel Arkelstraat 

 

      
7 De Oude Doelen           8 Het Gorcums Museum   9 Het Oude Postkantoor 
 

 
 10 De Drie Zusters 

 

 
Het Stadhuis is weer de startplaats. Tegenover het stadhuis de 2 bruggen over en rechtdoor 
de Westwagenstraat in. Doorlopen tot de Haarstraat en deze links ingaan. Een eindje verder 
aan de linkerzijde De Waterstaatkerk. (Op nummer) De Haarstraat uitlopen en daar staat aan 
de overkant het BleuBandhuis. Linksaf de Arkelstraat in en dan rechts de Walstraat in 
bovenaan links ligt de gerestaureerde Bagijnenwal. 
Verder rechtdoor langs de Korenbrugstraat en de Korenbrug over en op het kruispunt 
rechtdoor de Blauwe Torenstraat in. Tweede straat rechts de Vissersdijk op. Aan de overkant 
links staan de gerenoveerde woningen van de Vissersdijk 84 t/m 76. Omdraaien en linksaf  
de Blauw Torenstraat in. De Korenbrug weer over en dan eerste straat links (de Kortendijk). 
Een stukje voorbij de Rosmolensteeg staat het Hamelhuis. Voor dit pand hopen we ook op 
een Plaquette. Rechtsaf de Broerensteeg in tot de Arkelstraat. Meteen links ziet u Van 
Zuijlen Mode met daaraan vast de Kapel Arkelstraat. Doorlopen en aan het eind even rechts 
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en dan links de Kelenstraat in. Doorlopen over de Grote Markt de Molenstraat in. Op de 
Hoek rechts het Beren restaurant dat binnenkort ook voorzien wordt van een plaquette. Op 
nummer 15 staat links het oude Weeshuis met aan de zijkant nog het vondelingenluikje. Een 
eindje verder aan de rechterzijde (nummer 32) staat  De Oude Doelen. We keren terug naar 
de de Grote Markt waar het Gorcums Museum staat. Het museum langs links af en daar 
staat op de hoek van een klein steegje (Tinnegietersteeg) Het Oude Postkantoor. Intussen 
ben je op de Groenmarkt. Deze schuin oversteken en de Zustersteeg in aan net eind rechts 
de 3 Zusters. 
Omkeren (terug naar het stadhuis) links af het Zusterhuis in, de Hoge Torenstraat door, 
rechtsaf Struisvogelstraat, linksaf de oude  
Kazernepoort door naar het Kazerneplein met de tegelstructuur van Zdenek Sýkora, 
oversteken naar de Pompstraat dan rechtsaf langs het Leeuwenhofje en dan linksaf de 
Westwagenstraat op, twee bruggen over en u ziet het stadhuis voor u. 
      

De Waterstaatkerk 
 
Sinds 1838 is de voormalige rooms-katholieke kerk aan de Haarstraat een 
gezichtsbepalend gebouw in de binnenstad. De officiële naam van deze waterstaatskerk 
is de R.K. kerk “ H. Maagd Maria Onbevlekt Ontvangen en de H.H. Nicolaas Pieck en 
Gezellen, sinds 1936 verkort tot R.K. kerk “H. Nicolaas Pieck en Gezellen. Toen de 
functie als kerk in 1984 ophield, zijn in het gebouw 44 wooneenheden voor jongeren 
ingericht. Dat gebeurde zonder de uiterlijke karakteristieken van de waterstaatskerk aan 
te tasten. Het gebouw wordt zorgvuldig onderhouden en jaarlijks geïnspecteerd door de 
Monumentenwacht. 
 
Het Bleu Bandhuis 
 
In 1934 verbouwde architect Aart Nieuwpoort op deze plaats een 19e eeuws pand tot 
een ‘modern flatgebouw’ met vijf appartementen. Het pand viel op door zijn 
verschijningsvorm, een voorbeeld van Het Nieuwe Bouwen, een contrast met zijn directe 
omgeving. Door een plint van ultramarijn blauwe tegels werd het pand al snel aangeduid 
als het Bluebandhuis. Na verloop van tijd bleek de originele fundering het verhoogde 
gebouw niet meer te kunnen dragen en vertoonde het grote bouwkundige gebreken. Na 
langdurig onderzoek met als doelstelling om tot restauratie te komen, is uiteindelijk 
besloten het gebouw gedetailleerd in kaart te brengen en het te reconstrueren. Hierbij 
zijn de wooneisen van heden verwerkt in het oorspronkelijke ontwerp. Op deze wijze is 
de verschijning van een kenmerkend gebouw voor Gorinchem bewaard gebleven. 
 
Bagijnenwal 
 
Renoveren, restaureren, door passende toevoegingen aansluiting te vinden met 
bestaande bouw. Zie daar een stadvernieuwingsproject bijuitstek. Eén van de vele 
corporatieprojecten waar de stad terecht trots op is. Op deze wijze blijven de fijnmazige 
structuren van de historische binnenstad bewaard en daarmee haar karakteristieke vorm. 
De corporatie laat als opdrachtgever graag haar bevlogen sporen na. 
 
De Vissersdijk 

In 2005 heeft woningcorporatie Palissade aan de Vissersdijk een kleinschalig 
appartementengebouw gerealiseerd. 
Het gaat om drie ruime koopwoningen en twee huurwoningen. Oude stadswoningen 
hebben hier plaats gemaakt voor een nieuw bijzonder gebouw. Het nieuwe gebouw past 
helemaal in het historische straatbeeld: compleet met klassieke voorgevel, waarvan de 
originele onderdelen exact zijn nagemaakt. Maar ook de vorm van het complex benadert 
die van het oude woningcomplex dat hier stond. 
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Van Zuilen Mode 
 
Met een uitgebreide renovatie en restauratie van de drie winkelpanden Arkelstraat 34-36 
en 38 en de pakhuizen Broerensteeg 6 tot 10 is een aanzienlijk stuk van de 
karakteristieke historische binnenstad van Gorinchem behouden. Door een creatieve 
samenvoeging van deze panden heeft in het kernwinkelgebied van de oude binnenstad 
een bijzonder winkelconcept de modezaak Van Zuilen gestalte gekregen. Er is 
nadrukkelijk voor gekozen om authentieke details welke zich in de panden bevonden 
zichtbaar te maken en onderdeel te laten worden van deze totale winkelbeleving. Ook in 
het gevelbeeld is elk pand herkenbaar. Wel zijn de panden onderling verbonden. De 
panden zijn als beeldbepalend gewaardeerd in het kader van het beschermde 
stadsgezicht van de gemeente Gorinchem sinds 1988. 
Samen met het later in 2010 toegevoegde pand Arkelstraat 30-32 en de voormalige 
Heilige geest kapel (Arkelstraat 28) vormen deze panden een totaal winkelconcept. 
 
Kapel Arkelstraat 
 
Op deze plaats stond vroeger rond 1300 de Heilige Geest kapel. De toren welke dateert 
uit 1522 is daarvan een restant. In 1835 is de kapel gesloopt en vervangen door een 
vleeshal. Na diverse verschillende functies was het pand tot het begin van de 21e eeuw 
in gebruik als kerkruimte. In 2010 is het pand gerestaureerd en samen met het 
winkelpand Arkelstraat 30-32 toegevoegd aan de aangrenzende modezaak. De panden 
zijn als afzonderlijke panden herkenbaar en beleefbaar gebleven maar zijn wel onderling 
verbonden. Oorspronkelijke bouwkundige details zijn in het interieur opgenomen. De 
resterende toren van de v.m. Heilige geestkapel is rijksmonument evenals het uurwerk 
van de klok op de toren. De panden zijn beeldbepalend in het kader van het beschermde 
stadsgezicht van de gemeente Gorinchem sinds 1988. 
 
De Oude Doelen 
 
Het pand ligt midden in het centrum en werd al sinds 1589 gebruikt door de schutters van 
het Sint Joris Gilde. Zij oefenden in de tuinen met hand- en kruisbogen. 
Vanuit de Boerenstraat is zicht op de achterzijde van de oude Doelen, zoals het pand 
genoemd wordt, met een torentje voorzien van een uikoepel. Op het torentje staat als 
herinnering aan het Sint Joris-gilde een oude windwijzer die Sint Joris voorstelt vechtend 
tegen de draak. Lang heeft het pand samen met het Tolhuis onderdeel uitgemaakt van 
het kantorencomplex van het Hoogheemraadschap. De gemeente heeft in 2003 zowel dit 
complex als de Affuitloodsen (gelegen op het terrein van het Tolhuis) aangekocht van het 
Hoogheemraadschap. Nu wordt het monumentale deel verhuurd aan een ICT bedrijf en 
is in gebruik als kantoor. 
 
Het Gorcums Museum 
 
Vele eeuwen stond er op de Grote Markt van Gorinchem een stadhuis. Op nummer 17 
huist tegenwoordig het Gorcums Museum, een van de attracties van de historische 
binnenstad. In dit monumentale, uit 1860 daterende voormalige stadhuis zetelde tot 1994 
het gemeentebestuur. Het door Van Dam getekende neo-classisistische gebouw is 
overigens het tweede stadhuis op deze locatie. Behalve het museum bevinden zich er 
tegenwoordig ook de Artoteek, het VVV-kantoor en eetcafé ‘t Oude Stadthuys. 
 
Het Oude Postkantoor 
 
Op de hoek van de Tinnegietersteeg en de Groenmarkt ontwierp gemeentearchitect C.J. 
Loeven in 1866 dit karakteristieke pand. Het was tot 1914 postkantoor. Later had het 
diverse bestemmingen. Ook de rijksbelastingdienst heeft langjarig van het pand gebruik 
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gemaakt. De inspectie directe belastingen heeft er zijn intrek gehad. In 1981 zijn er in het 
pand 10 kleine appartementen gebouwd met gezamenlijk gebruik van een wasmachine 
die werkt op bij de verhuurder te verkrijgen wasmunten. Er wordt inmiddels aan een plan 
gewerkt om op de begane grond mogelijk een horecabestemming te realiseren en twee 
luxe appartementen op de verdiepingen. 
 
De 3 Zusters 
 
Een aantal panden in de binnenstad van Gorinchem, waaronder een voormalig 
schoolgebouw, zijn verbouwd voor de Stichting Evangelische Zorg (SEZ). Deze stichting 
is een zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische 
problemen. Het gebouw is gelegen aan de Zusterhuis, Zustersteeg en Zusterstraat. Hier 
komt de benaming “De Drie Zusters” vandaan. Het gebouw heeft 15 appartementen voor 
de cliënten van SEZ aan de Zusterstraat en Zustersteeg. Op de begane grond van het 
Zusterhuis is een ruimte voor dagbesteding. Ook is er een woonruimte voor het 
toezichthoudende echtpaar. 
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Route: Lopende Zaken (wandelroute) 
 
Wie loopt blijft in beweging. Het is bij uitstek een manier om kennis te nemen van een 
zich almaar ontwikkelende stad. Niet alleen uitbreiding, vervanging en, soms, krimp, 
maar ook bestemmingswijziging en verandering van de gebruiksfunctie, zowel van 
het gebouwde als van de omgeving. Dat geldt zowel voor de binnenstad als voor de 
daarbuiten gelegen bebouwing. 
In de Gildenwijk bijvoorbeeld, daar worden oude namen verbonden met nieuwe 
gebieden en gebouwen. Zo gebeurt er altijd wat in wijken die ogenschijnlijk steeds 
dezelfde blijven. Al wandelend ontdek je hoe het heden de verbinding vormt tussen 
gisteren en morgen. 
De wandeling begint bij het Stadhuis aan he Stadhuisplein op een enkele minuut van 
het station. Daar is parkeerplek voor fiets en voertuig. Halverwege de route passeert 
u het Piazzacenter, een van de plekken geschikt voor versterking van de in- en 
uitwendige mens.  
 

1 Stadhuis 
2 Stadsarchief / Werkplein 
3 Attema Kunststoffenindustrie 
4 Stadsvilla van Kilian 
5 Het WLZ gebouw / gymnasium 
6 Frisoflat 
7 Brede School Gildenplein 
8 Gezondheidscentrum Colvenier 
9 Kremlin 1 
10 De Schutse 

 
 

        
  1 Stadhuis   2 Regionaal Archief / Werkplein        3 kunststoffenindustrie Attema 
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        4 stadsvilla fam.Kilian              5 WLZ gebouw / Gymnasium     6 renovatie / nieuwbouw Frisoflat 
 

     
 7 Brede School Gildeplein         8 Gezondheidscentrum Colvenier   9 Kremlin 1 
 

 
       10 Zorgcentrum De Schutse 

 
Voor het Stadhuis wordt gestart. Rechts staat Stadsarchief en  Werkplein. 
Terug langs langs het stadhuis rechtsaf de Banneweg op. Aan de overzijde ziet u Attema 
Kunststoffenindustrie. Rechtdoor de spoorbaan over en bij het eerste stoplicht rechts op de 
hoek van de Vlietlaan de Stadvilla van Kilian. Terug naar het stoplicht en dan rechtdoor de 
Vroedschapstraat in. Na de eerste straat links ligt links het WLZ gebouw / Gymnasium. 
Linksaf de Bakkerstraat in (door het WLZ-gebouw) naar de andere zijde waar rechts de 
gerenoveerde Frisoflat staat. Terug en verder linksaf de Vroedschapstraat in en vervolgens 
rechtsaf de Schepenenstraat in. Hier aan de linkerzijde de Brede School Gildenplein. Voor 
deze school langslopen en dan rechtsaf de Wijnkoperstraat in. Voor het Piazza Centrum 
naar links en dan de Banneweg oversteken. Meteen naar links en dan het eerst voetpad 
rechtsaf naar de Boogschutterstraat. Daar eerst naar links Gezondheidscentrum de 
Colvenier.  
Weer terug nar de Boogschutterstraat voorlangs Kremlin 1. Halverwege gaan we linksaf over 
de straat door het complex. Aan het eind rechtsaf de Busschieterstraat in met aan het eind 
verzorgingsjuis De Schutse.. Hier vandaan de kortste weg naar het stadhuis via de 
Banneweg. 
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Het Stadhuis 
 
Het besluit om een nieuw stadhuis te bouwen is door de gemeenteraad unaniem 
genomen, hoewel er vanwege het vertrek van het gemeentebestuur uit de binnenstad 
wel wat emoties meespeelden. De noodzaak tot nieuwbouw was echter overduidelijk. De 
gemeentelijke afdelingen (buitendiensten niet meegerekend) waren op vijf locaties en in 
een tijdelijke uitbreiding gehuisvest. In die periode stond Gorinchem aan de vooravond 
van een ingrijpende bezuinigingsoperatie. Het college heeft toen, in het 
Loevesteinakkoord, de centrale huisvesting als voorwaarde gesteld voor het succesvol 
uitvoeren van deze bezuinigingsoperatie. 
Naast optimale werkruimte voor bestuur en organisatie heeft het college bij de uitwerking 
van de plannen voortdurend benadrukt dat het ook het huis van en voor de burgers is. 
Het stadhuis is dan ook laagdrempelig en uitnodigend. De burger voelt zich er thuis. 

 
Stadsarchief / Werkplein 
 
De accommodatie van het stadsarchief voldeed al jaren niet meer aan de technische 
eisen en de toegankelijkheid van het gebouw was niet meer van deze tijd. Er is lang 
gezocht naar een oplossing en vele varianten zijn onderzocht. Echter zonder resultaat. 
Op het moment dat de plannen voor een nieuw stadsarchief tot na 2010 leken te worden 
doorgeschoven, deed zich een nieuwe kans voor. Als kerngemeente was Gorinchem 
verantwoordelijk voor de oprichting van een Centrum voor Werk en Inkomen. Het 
gemeentebestuur heeft vanaf het begin gesteld dat in of vlakbij het stadhuis gerealiseerd 
moest worden. Duidelijkheid voor de burger was het motief. Door het creëren van een 
(werk)plein tussen het stadhuis en kantoorgebouw Stadhuisplein was er ook een 
mogelijkheid om het stadsarchief hierin op te nemen. Jan Decker is er als architect in 
geslaagd om de verbrede dienstverlening onder een dak te brengen in een nog 
aangenamer verblijfsklimaat. 
 
Attema Kunststoffenindustrie 

 
Op 11 februari 1998 is de eerste paal geslagen voor een nieuw hoofdkantoor van B.V. 
Kunststoffenindustrie Attema aan het Stadhuisplein in Gorinchem. Het kantoor kwam in 
de plaats van de voormalige garage van Van Mill aan de entree van het bedrijfsterrein 
Schelluinsestraat. Deze nieuwbouw was nodig, omdat het snel groeiende Attema op de 
locatie aan het einde van de Schelluinsestraat niet kon uitbreiden. De kantorenlocatie is 
ontwikkeld door de CV Stadhuisplein, een samenwerkingsverband van de Gemeente 
Gorinchem en Heijmans Projectontwikkeling. Het hoofdkantoor heeft een oppervlakte van 
3.000 m2 in vier bouwlagen, maar is zo gebouwd dat uitbreiding mogelijk is. 
 
Stadsvilla van Kilian 
 
Op de hoek van de Vlietlaan met de Oude Hoven staat deze stadsvilla als entree naar de 
wijk.Om de grootte van de villa aan te laten sluiten bij de maat welke voorkomt in de wijk 
is het geheel opgebouwd uit verschillende volumen. Dit is versterkt door de verschillende 
materiaaltoepassingen. De antracietgrijze muur aan de noord- en oostzijde geeft een 
duidelijk begrenzing aan waartegen het samenspel van volumen geplaatst is. Door het 
pannendak op het hoofdvolume een voor deze wijk kenmerkende knik te geven, ontstaat 
er samen met de puivulling in de zuidgevel een informele gevel als privézijde welke 
ontsloten is aan de Oude Hoven. De noordgevel is als tegenhanger de formele zijde en is 
ontsloten aan de Vlietlaan. Het interieur van de woning wordt gekenmerkt door lange 
zichtlijnen waarmee de verschillende ruimten met elkaar verbonden worden en de gehele 
woning vanuit diverse posities beleefd wordt. 
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Het WLZ gebouw / gymnasium 
 
WLZ Het Gebouw is de fysieke vorm van het concept Wonen, Leren en Zorg en biedt als 
multifunctioneel gebouw de ruimten voor de invulling van het concept. Dit ten behoeve 
van de bewoners in de wijk en van de in het complex opgenomen en daarmee verbonden 
appartementen. Het Gebouw biedt onderdak aan het gymnasium Camphusianum, de 
mediatheek voor de school en de wijk, zorg- en welzijnsfunctie van de Rivas Zorggroep 
en het Grand-café Het Lokaal. Daarnaast zijn in Het Gebouw een groepspraktijk voor 
manuele- en fysiotherapie en een tandartsenpraktijk opgenomen. In de stichting WLZ en 
de CV WLZ werken de partners gemeente Gorinchem, woningcorporatie Palissade, 
stichting Openbaar Verenigd Onderwijs en de Rivas Zorggroep samen om inhoud aan 
het concept te geven. Daarnaast exploiteren de partners gezamenlijk Het Gebouw. 
 
Frisoflat 
 
Een flat waar je U tegen zegt. Niet alleen vanwege zijn vorm, maar ook door zijn vorm. 
Een vorm die, door aanhaking met Het Gebouw, alleen nog maar krachtiger is geworden. 
Het gebouw heeft een hoed gekregen in de vorm van twaalf fraaie penthouses. Elegante 
geraniums in de nieuwe gevel geven een nieuwe dimensie aan zilvergrijs wonen. De 
omgeving biedt voldoende gelegenheid om met beide benen op de grond te staan. Alle 
voor het wonen noodzakelijke functies zijn in de onmiddellijke nabijheid aanwezig. Zelfs 
het belastingkantoor. 
 
Brede School Gildenplein 
 

Uit de raadsopdracht Brede scholen:  “Alles begint bij het kind: ondersteunen van 

opvoeden, opgroeien en ontwikkelen” (citaat uit het coalitieakkoord). De ontwikkeling van 
het kind staat centraal bij de vormgeving van onderwijshuisvesting. Daarbij spelen 
diverse organisaties in het onderwijsveld, kinderopvang, peuterspeelzalen, voor- en 
naschoolse opvang, zorginstellingen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, sociaal cultureel 
werk, sportvoorzieningen e.d. een belangrijke rol, iedere instelling op zijn eigen wijze 

maar nadrukkelijk in samenwerking en afstemming met elkaar.  De brede school-

gedachte vormt de basisfilosofie van waaruit de ontwikkeling van onderwijshuisvesting 
vorm krijgt. Naast het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen (doorgaande leerlijn) 
heeft een brede school immers ook een belangrijke functie te vervullen voor de sociale 
cohesie en leefbaarheid in de wijk of het stadsdeel.” 
 
Gezondheidscentrum Colvenier 
 
Huisartsen, apotheek en fysiotherapie onder één dak. Het voormalig arbeidsbureau is na 
een intensieve ingreep (verbouwing gecombineerd met uitbreiding) voor dit doel geschikt 
gemaakt. Zo heeft Bevo (nu Poort6) een adequate maatschappelijke voorziening 
gerealiseerd die er mag zijn. Goede functies op een fraaie plek. Zo verenigen de 
maatschappelijke partners het nuttige met het aangename. 
 
Kremlin 1 
 
Deze karakteristieke bouw uit de jaren 50 van de vorige eeuw heeft vanaf het begin van 
haar bestaan de aandacht getrokken. In zijn majestueuze soberheid vertoont het 
desondanks vele karakteristieke details: de ornamenten bij de entrees, verschillende 
balkons per verdieping en mooie binnenstraten maken dat er destijds al gesproken werd 
van een dissidente opvatting in een tijd van modernisering en weglating. Dat oordeel gold 
nog volop toen dit gebouw als hét karakteristieke voorbeeld uit de jaren 1951 tot 1960 bij 
de festiviteiten ter ere van h et honderdjarig bestaan van de Woningwet 1901 werd 
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gekozen. Het gesloten bouwblok biedt een fraai alternatief voor de groene tuinstad met 
woningbouw in een open strokenverkaveling. 
 
De Schutse 
 
Bewoners die vanwege een lichamelijke beperking niet meer zelfstandig thuis kunnen 
wonen, vinden in woonzorgcentrum De Schutse in Gorinchem hun nieuwe thuis. In De 
Schutse beschikken de bewoners over een eigen appartement met keuken, badkamer en 
een berging met een aansluiting voor de wasmachine en droger. Bewoners kunnen 
gebruikmaken van de gezamenlijke ruimte. Alle zorg en/of ondersteuning die nodig is, 
bevindt zich binnenshuis. 
In totaal zijn er 57 zorgappartementen. Deze zijn ook geschikt voor echtparen. Daarnaast 
is er een dagverzorging voor mensen waarvoor het belangrijk is structuur in hun leven te 
hebben. 
De Schutse vormt een spil in de wijk met een restaurant en activiteiten voor senioren. De 
locatie heeft een groot terras aan de achterzijde waar bewoners met bezoekers tijd 
kunnen doorbrengen. 
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Route: Architectuur op afstand  (fietsroute) 
 
Je moet er voor fietsen. Voor wie dat geen bezwaar vindt valt er veel te zien. Juist en 
ook buiten de binnenstad. Alle gebouwen op deze route zijn natuurlijk dragers van de 
bekende architectuurplaquette. Dat verdienen zij, vinden de eigenaren, de 
ontwerpers en/of de bouwers. En anders wij wel. Intussen valt op hoe groen 
Gorinchem eigenlijk is.  
Zo gaat Gorinchem met architectuur en de gebouwde omgeving om, of het nu gaat 
om bedrijven, scholen, instellingen, particulieren of de gemeente zelf. Iedereen dus. 
Dat maakt dat door de jaren heen dezelfde route van tijd tot tijd een wisselend beeld 
vertoont. Het beeld van een stad die steeds compleet maar nooit af is. 
Natuurlijk start de wandeling bij het stadhuis, een verzamelpunt in velerlei betekenis. 
Met het station op loopafstand. Uiteraard is het ook gemakkelijk te bereiken met auto 
en fiets. De meeste Gorcummers lopen er zo heen. 
 

0 Stadhuis 
1 Da Vinci College 
2 Scholengemeenschap Gomarus 
3 Gemeentelijke groenvoorziening 
4 Regionale afvalverwerking 
5 De Brandweerkazerne 
6 De Rotonde en schaftlokaal 
7 De Rabobanl 
8 Woonhuis van Hans de Booy 
 

     
  1 Da Vinci College   2 Scholengemeenschap Gomarus          3 gemeentelijke groenvoorziening 
 

     
 4 regionale afvalverwerking / werkplaats         5 Brandweer kazerne               6 Rotonde en Schaftlokaal  
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 7  Hoofdkantoor Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost        8 Woonhuis Biooij 

 
  

Starten voor het stadhuis en ga links langs het stadhuis rechtsaf de Banneweg op. Deze 
doorrijden  tot het tweede stoplicht. Rechtsaf gaan. Hier de Mollenburgseweg op en die 
helemaal uitrijden tot over het viaduct. Rechts ligt het Da Vinci College. Doorrijden tot het 
eerste fietspad rechts. Dit opgaan. Halverwege dit fietspad staat een zuiltje met de 
architectuurplaquette voor scholengemeenschap Gomarus. Doorrijden tot het einde en ga 
dan meteen rechtsaf richting de Turkse moskee. Dan voor de moskee linksaf en de straat 
helemaal uitrijden. U staat nu op de Haarsekade. Oversteken en linksaf. 100 meter verder 
naar rechts het terrein van de gemeentelijke Groenvoorziening op. 
Weer terug en rechtsaf de Kleine Haarsekade op en dan rechtsaf de Haarweg op. Langs de 
begraafplaats, over het spoor en de brug. Weg vervolgen tot afslag naar industrieterrein. De 
Boezem oprijden en vervolgen. Rechts langs de Regionale afvalverwerking. Doorrijden 
rechtsaf bruggetje over en de Kanaaldijk op naar links. Dijk langs het Merwedekanaal 
uitrijden. De Concordiaweg oversteken en linksaf gaan. Bij rotonde 2e afslag en Lingebrug 
op. Links ziet u de Brandweerkazerne met de GGD. Over de brug ziet u rechts het gebouw 
De Rotonde en het voormalig schaftlokaal van De Vries Robbé. De volgende rotonde de 2e 
afslag rechtsaf de Spijksedijk op en het fietspad volgen langs de Spijkse Poort en ander 
industriële bebouwing. Aan het eind rechtsaf het fietspad vervolgen de Newtonweg op. Tot 
het eind bij stoplichten rechtsaf en meteen links richting het gebouw van de Rabobank. 
Voorbij de Rabobank meteen rechtsaf en de Einsteinstraat inrijden tot eind, dan klein brugje 
over en rechtsaf de Griendweg op. De Spijksesteeg oversteken en het fietspad links op het 
Geldersepad, vervolgens Van Andel Spruytlaan en de Componistenstraat. Fietspad 
helemaal uitrijden tot linksaf de Linksesdijk op. Vlak voor het kerkje op de hoek staat het 
woonhuis van Hans de Booy aan de linkerkant. Doorrijden tot dijk daar rechtsaf richting de 
stad. Burgstraat door Visbrug over en rechtsaf de Kortedijk op doorrijden tot Rosmolensteeg. 
Hier linksaf naar beneden en rechtdoor de Haarstraat in rechtsaf Westwagenstraat op 
helemaal doorrijden over 2 bruggen en naar Stadhuis 
 

Da Vinci College 
 
Het Da Vinci College is een Regionaal Opleidingencentrum. De zes voormalige 
vestigingen in Gorinchem zijn in 2000 ondergebracht in een nieuw gebouw. 
De architect heeft de geluidshinder van de A-15 en Betuwelijn weten te ondervangen 
door het gebouw onder een groot geluidsschild te realiseren. Onder het lage dak 
bevinden zich de algemene ruimtes en praktijklokalen en onder de grote golf zijn de 
theorielokalen gesitueerd. 
Het geheel is opgehangen aan grote stalen masten waardoor het gebouw lijkt te zweven. 
Tevens is nagedacht over de verbinding tussen modern competentie onderwijs en de 
open ruimtes in het gebouw. Vele doorkijkjes en ruime open gangen, de grote 
glaspartijen maken het gebouw licht en luchtig. De binnenconstructies zijn eenvoudig te 
wijzigen of aan te passen. Jaarlijks vinden interne verbouwingen plaats om antwoord te 
geven aan de eisen die het zich steeds veranderende onderwijs stelt. 
 
Scholengemeenschap Gomarus 
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In het ontwerp van de vmbo-lokalen van Gomarus Gorinchem staat de praktijk centraal. 
Het ontwerp is gemaakt door Van den Berg Architecten Houten. De leerlingen leren in 
een omgeving die de latere praktijksituatie bijna volledig nabootst. De architect heeft het 
gebouw daarom ook eerder op een werkplaats dan op een school doen lijken. Het 
nieuwe praktijkgebouw wordt door middel van twee loopbruggen verbonden met het 
bestaande theoriegebouw. De grote werkplaats op de begane grond, waar les in 
bouwtechniek wordt gegeven, is maar liefst zeven meter hoog. De afdelingen zorg en 
welzijn vormen samen één grote ruimte op de verdieping, die steeds opnieuw kan 
worden ingericht voor allerlei praktijkleersituaties. Het gebouw oogt robuust, maar is 
eigenlijk bijna geheel transparant. Er komt veel daglicht binnen door de bijzondere gevels 
van translucent kunststof, die afgeschermd worden met houten zonweringslamellen. 
 
Gemeentelijke groenvoorziening 
 
“Als je betere prestaties verlangt van de medewerkers, moet je hiervoor wel het juiste 
gereedschap beschikbaar stellen,” aldus een bekend citaat van burgemeester IJssels. 
Dat gereedschap bestaat niet alleen uit maaimachines, hogedrukreinigers, auto’s, 
schoffels etc. Het begint met goede huisvesting.  
Dit gebouw biedt onderdak aan de buitendienstmedewerkers van de afdelingen 
Groenvoorziening en Beheer en Onderhoud. Het gebouw vervult ook een 
voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam bouwen. Naast eigentijdse elementen als 
zonnepanelen en grijswaterbassin is het dak deels als vegetatiedak uitgevoerd. Een 
prima uitvalsbasis om met de zorg voor groen en grijs een bijdrage te leveren aan het 
verblijfsklimaat in de mooie stad Gorinchem. 
 
Regionale afvalverwerking 
 
Het gemeentelijk reinigingsbedrijf en de werkplaats op een modern bedrijventerrein. 
Deze combinatie functioneert vanaf de ingebruikneming naar volle tevredenheid. Een 
strak vormgegeven bedrijfspand vormt de scheiding tussen het publieke deel in de vorm 
van het afvalbrengstation en de stallings- en opslagruimten. Het complex is op de groei 
ontworpen. En de regionale inzet van het complex blijkt in de praktijk uitstekend uit te 
pakken. Sinds enkele jaren is het de Regionale Afvalverwerking.  
 
De Brandweerkazerne 
 
Gorinchem beschikt over een brandweerkorps met een geschiedenis die teruggaat tot 
1691. Sindsdien is de brandweer met gebouwen in allerlei delen van de stad aanwezig 
geweest. Tot 2001, het jaar waarin aan de oever van de Linge een hypermodern complex 
werd geopend op een strategische locatie. In het herkenbare gebouw huizen ook de 
GGD en de ambulancedienst. Architect Rob Ligtvoet refereerde in zijn koepelontwerp 
aan de brandweerhelm. Met die vorm werd ook een relatie gelegd met het ronde gebouw 
dat sinds 1940 op deze plaats stond: De Rotonde. 
 
De Rotonde en schaftlokaal 
 
De directie van het constructiebedrijf De Vries Robbé liet in 1941 een ontvangstruimte en 
een schaftlokaal voor de arbeiders bouwen. Ben Merkelbach tekende het ontwerp: een 
voorbeeld van het Nieuwe Bouwen, waar licht, lucht en fraaie vormgeving 
samengebracht werden met de eigen producten van het bedrijf: beton en staal. Na de 
teloorgang van De Vries Robbé dreigde met de aanleg van de Lingebrug de sloop. 
Op dat moment nam Kindunos Veiligheidskundig Adviesbureau het initiatief het complex 
te behouden, hiertoe geïnspireerd door de verplaatsing in 1994 van Dudok’s 
benzinestation van Vinkeveen naar Rosmalen. Kindunos liet de Rotonde in 1996 de 
Linge overvaren, alwaar het tegenover de oude locatie werd herplaatst. Het Schaftlokaal 
werd in onderdelen overgebracht. Het vergde tien jaar onderzoek en voorbereiding om 
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de herbouw te kunnen realiseren. Het complex werd in 2002 als jong industrieel 
rijksmonument erkend. De restauratie van Rotonde & Schaftlokaal werd in 2006 voltooid. 
 
De Rabobank 
 
Een regionaal hoofdkantoor voor de Rabobank. Gesitueerd op een zichtbare plek in de 
regio. Naast huisvesting van vitale financiële dienstverlening ook een marketing 
instrument voor een bank die zichtbaar wil zijn voor haar leden en cliënten. Integraal 
ontworpen om tot een zo duurzaam mogelijk gebouw te komen (GreenCalc label A) en 
als gids te dienen voor andere bouwprojecten. Het gebouw bevat naast 
kantoorwerkplekken voor ca. 120 personen een auditorium, spreek- en vergaderruimten 
en een befrijfsrestaurant.  
Parkeren vindt plaats op het maaiveld onder en rond het gebouw. Boven deze 
parkeerlaag bevinden zich een ontvangsverdieping en drie kantoorlagen. Op de 
dakverdieping is de techniek ondergebracht. De noordgevel vangt het daglicht dat ver in 
de kantoren doordringt door hoge raamstroken en over de zuidgevel hangt gedeeltelijk 
en voile van fotovoltage panelen. Voor warmte- en koude opslag zijn twee bronnen 
geslagen. 

 
Woonhuis van Hans de Booy 

Het woonhuis is opgebouwd uit eenvoudige volumes en uitgekiend tot in detail. 
Het is uitgevoerd als een dijkhuis, als vele huizen in de streek is het dicht aan de weg 
geplaatst. Een brug leidt vanaf de weg naar de entree.  
Privacy en de huiselijkheid van de woning concentreren zich om de grote patio en de 
daglichtrijke hal op de bovendijks gelegen woonverdieping.  
De hoofdtrap in de hal leidt naar de benedendijks gelegen slaapverdieping. Een smalle 
trap bij de keuken leidt naar het hoogst gelegen deel van het woonhuis het “Uylennest” 
dat binnen via de hal uitkijkt op de patio en rondom uitzicht biedt op het schitterende 
rivierenlandschap.  
In de architectuur is gekozen voor een eigentijdse vormentaal en gebruik van elementaire 
materialen zoals baksteen en hout, geen overgestyleerd design, maar een ontspannen 
leefhuis. 

 
 

   


