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Gemeentehuis, bibliotheek en parkeergarage Heerhugowaard
Uitbreiding en algehele renovatie van het gemeentehuis alsmede nieuwbouw van een openbare bibliotheek en openbare parkeerkelder onder het stadsplein Het centrum van Heerhugowaard beleeft een metamorfose. Het hart daarvan is een nieuw stadsplein pal naast het uit 1982 stammende gemeentehuis. Een
nieuwe vleugel met informatie en dienstverlening aan de burger opent het gebouw naar buiten en zet het
plein door naar binnen. De ingang verwelkomt ook bezoekers van de artotheek en nieuwe bibliotheek.
Door een vervlechting van publieke functies ontstaat een drukbezocht stadswarenhuis waarin de identiteit
van de onderdelen herkenbaar blijft. De bestaande baksteengevels krijgen gezelschap van hardsteen voor
de gemeentelijke publieksdiensten en hout voor de bibliotheek.
De 10 meter hoge ingangshal zorgt voor de samenhang. Een omloop rond de patio die daar aan grenst verbindt de bestaande vierkante raadszaal met de nieuwe vrij gevormde volumes van de gemeentelijke balies,
de bibliotheek met leescafé en internetcafé, de trouwzaal en de artotheek. Een koepel met insteekverdieping op het dak van de bibliotheek biedt uitzicht op het nieuwe hart en stadspark van Heerhugowaard.

City Hall, Library and Parking Garage Heerhugowaard
Extension and complete renovation of the existing town hall and development of a new public library
and public underground parking under the city square The center of Heerhugowaard, 30 miles north of
Amsterdam, is changing dramatically. Central to the metamorphosis is a new city plaza right next to the
Town Hall which dates from 1982. A new wing with information and social services for the public opens up
the building to the outside world and invites it to come inside. A busy urban department store is created by
interweaving public functions, where various services remain recognizable. The existing brick buildings are
joined by two distinctly recognizable wings: a municipal department, clad in bluestone and a library with a
wooden exterior.
The 30 feet high entrance hall provides spatial coherence. An ambulatory around the adjacent courtyard
connects the existing cube of the meeting hall with the new free-form spaces containing service counters,
the book library with cafés for reading and surfing the web, the art lending library and the wedding room. A
cupola topped with a mezzanine offers a splendid view of this new heart of Heerhugowaard.

Voorgevel met hoofdentree.
Front facade and main entrance.
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Project
Function
Location
Client
Design
Construction
GFA

Renovation and Expansion City Hall, New Library and Parking Garage
Offices, Culture
Parelhof 1, Heerhugowaard
Municipality Heerhugowaard
2003 - 2004
2004 - 2007
19.000 m2
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De entree hall tussen de bibliotheek en gemeentehuis in.
The entrance hall between the library and city hall.
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Nieuwe hoofdingang tussen de bibliotheek en gemeentehuis.
New main entrance between the library and city hall.

Een electrisch te bedienen trap sluit de bibliotheek als een ophaalbrug af van de entree hall.
The electrical stairs close the library like a drawbridge from the entrance hall.
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Begane grond.
Ground floor.
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Raadzaal en trouwzaal.
Council hall and wedding hall.
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Het interieur van de kantoren van het gemeentehuis.
Interior design of the offices of the city hall.

Eerste verdieping.
First floor.
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Het interieur van de bibliotheek bestaat uit de boekenkasten, leesplekken, de balie en een internetcafé.
Interior design of the library consists of the bookshelves, lounge areas for reading, the reception desk and an internet café.
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Het interieur van de kantoren in het gemeentehuis.
Interior design of the offices in the city hall.
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