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Gemeentehuis Lansingerland
Per 1 januari 2007 zijn Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek samengegaan in de gemeente
Lansingerland. Naar ‘Lansingh’, de landscheiding tussen Delfland en Schieland. Er was een nieuw gemeentehuis nodig. Geheel in de geest van de omgeving werd dat een buitenhuis op een landgoed. Het nieuwe gemeentehuis voor Lansingerland bestaat uit twee gebouwdelen, het publieksgebouw en het kantoorgebouw.
Omringd door bomen met bloesem in het voorjaar, staat een transparant bestuursgebouw. Openbaar en
toegankelijk voor iedereen die deelneemt aan de gemeentelijke democratie, gaat trouwen of een geboorte
aan wil geven.
Van alle kanten valt licht in de centrale hal van het openbare gebouw, geïnspireerd door kassenbouw in de
directe omgeving. Rechts van de licht hellende oprijlaan flankeert het gemeentelijk kantoorgebouw.
Geparkeerde auto’s verdwijnen uit het zicht. Het kantoorgebouw wordt door middel van een luchtbrug
verbonden aan het bestuursgebouw. De kantoren zijn meer gesloten maar flexibel, waardoor deze in onderdelen te verhuren zijn.
			

Lansingerland Town Hall
Three rural communities north of Rotterdam merged in 2007 to become the municipality of Lansingerland.
A new town hall and municipal offices were commissioned. In keeping with its environment this became a
country house on an estate. The new town hall for Lansingerland consists of two buildings, a public building
and an office building. A transparent government building is surrounded by trees that blossom in springtime. Public, and accessible for everyone who participates in the local democracy, gets married or wants
to register a birth. The slightly sloping drive to the entrance is flanked on the right by municipal offices
situated on a finger of land encircled by water. Parked cars disappear from sight.
Daylight from all sides fills the central hall of the public building, inspired by the greenhouses in the surrounding district. Offices are reached by an elevated bridge. Their character is enclosed and yet flexible
since - if necessary - sections can be sublet.

Het publieksgebouw is de blikvanger van de gemeente en de plek waar het publiek ontvangen wordt, maar ook waar de
politiek en het bestuur zijn ondergebracht.
The public building is the focal point of the assembly and the place where the public is received. This is also the place
where the municipal councils and policy staff are housed.
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Centrale hal in het publieksgebouw. In dit bouwdeel bevinden zich de publiekshal, trouwzaal, raadzaal, vergaderruimtes, fractiekamers, ruimtes voor B&W en het restaurant.
Meubels zijn ontworpen door Hans van Heeswijk architecten.
Central hall in the public building. The public hall, wedding hall, council room, meeting rooms, rooms for the mayor and councilors and restaurant are located here. Furniture is
designed by Hans van Heeswijk Architects.
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De cirkelvormige ruimtes zijn duidelijk herkenbaar en laten zien wat zich binnenin afspeelt, maar zorgen door de vorm tevens voor een besloten en intiem karakter. Ze zijn uitgevoerd in hout en hebben een hoog afwerkings- en verfijningsniveau.
The circular areas are clearly recognizable and the shape also creates a private and intimate character. The circular shapes are made of wood and have a high standard in details and materialisation.
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Opwaardering
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Opwaardering
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Centrale hal met receptie, raadzaal en trouwzaal.
Central hall with reception desk, council chamber, wedding chamber.

Glazen lift in de centrale hal.
Glass lift in the central hall.
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De twee gebouwen, het publieksgebouw en het kantoorgebouw, zijn verbonden met een luchtbrug.
The public building and the office building are connected by an indoor walkway.

Hans van Heeswijk a rc h i t e c t e n

9

Opwaardering
De opwaardering van

Opwaardering
De opwaardering van

Het kantoorgebouw bestaat uit een langgerekt en lichtgebogen gebouw van drie lagen. Dit deel is modulair per 1,80 m flexibel indeelbaar, op een basisstramien
van 3,60 m, en zonder middenkolommen. Ruimtelijk wordt het gebouw mede bepaald door de twee entreegebieden met trappenhuizen en facility points.
This elongated office building is slightly curved and consists of three layers . It is a modular and flexible layout based on a grid of 1.80 m without any columns.
Spatially, the building is determined by the two entrances with staircases and facility points.
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