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KANTOREN  Het Gelders Huis Arnhem
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De provincie Gelderland bracht al haar medewerkers samen in één gebouwencomplex, 

waar oud en nieuw een perfecte eenheid vormen.

Gesamtkunstwerk 2.0

Het Gelders Huis ligt op een strategische plaats in Arnhem, 
tussen de Nederrijn en de Markt. Het vorig jaar opgeleverde 
onderkomen van de provincie Gelderland bestaat uit drie delen: 
het Huis der Provincie en de Sabelspoort – vanwege hun cul-
tuurhistorische waarde gerenoveerd en gerevitaliseerd – en een 
nieuw gebouw. Het oorspronkelijke Huis der Provincie (1954) 
van architect Jo Vegter is zorgvuldig gerestaureerd en in ere her-
steld. Vier brede loopbruggen verbinden dit monumentale deel 
met de nieuwbouw; de gevels van de nieuwbouw weerspiege-

len de ritmiek van de oudbouw.  “Het Gelders Huis is tot stand 
gekomen via een pps-aanbesteding”, zegt interieurarchitect 
Ferdinand van Dam, mede-eigenaar van OTH en verantwoor-
delijk voor het interieurontwerp. “In het consortium iDNova 
hebben we samengewerkt met onder meer VolkerWessels, 
Team V Architectuur, Architectenbureau Fritz, Karres en 
Brands Landschapsarchitecten, DGMR, Bartels Ingenieurs-
bureau en Valstar Simonis Adviseurs. Alle input van de verschil-
lende partners is geïntegreerd in één model, het complex is 
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Opdrachtgever VolkerWessels Integraal

Architect Team V Architectuur

Interieurarchitect OTH Architecten

Adviseur restauratie Architectenbureau Fritz

Landschapsarchitect Karres+Brands Landschapsarchitecten

Aannemer Bouwbedrijf Wessels Rijssen / Visser & Smit Bouw

Interieurbouwer Gielissen Interiors

Losse inrichting Gispen

Wanden Maars

Tapijt kantoren Milliken / Modulyss 

Tapijt vergaderruimten Ege

Parket Moso (bamboe)

Restaurant / Catering Van Gestel Horeca

Trappen Stairway trappen

Folies McArt

Signing Eurorouting

TEKST Eva Vroom
FOTOGRAFIE Ruben Visser
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helemaal in bim uitgewerkt. Door deze samenwerking vanaf de 
start zijn interessante kruisbestuivingen ontstaan en integrale 
oplossingen bedacht. Meestal kom je als interieurarchitect 
pas later, nu hadden we vanaf het begin invloed op het hele 
gebouw.”

Spiegelen van kwaliteiten
Het monumentale gebouw van Vegter geldt als een van 
de topwederopbouwmonumenten in Nederland. Het 
Gesamtkunstwerk bevat een schat aan rijke details, uitge-
voerd door vakmensen in een tijd dat arbeid nog niet duur 
was. Dit verleent het monument kwaliteit, en bood ook een 
aanknopingspunt bij het verbinden van oud- en nieuwbouw 
tot één geheel. “We hebben de karakteristieke elementen uit 

FOTO LINKS
De binnenhof is overkapt met een luchtkussendak, 
en voorzien van een blauwstalen ontvangstmeubel 
met zitjes en een trap naar de nieuwbouw.

FOTO BOVEN
Het monumentale gebouw van Vegter bevat een 
schat aan rijke details, zoals de zandlopermotieven 
op de foto. Dit soort motieven zijn ook toegepast in 
de nieuwbouw.

FOTO ONDER
Brede loopbruggen verbinden de  nieuwbouw met 
het monument.

de oudbouw in een hedendaagse vorm laten terugkeren in 
de nieuwbouw. Andersom zijn moderne elementen uit de 
nieuwbouw in het monument gebracht. Dit ‘spiegelen van 
kwaliteiten’ waarmee we de samenhang tussen de bouwdelen 
versterken, vormt de leidraad in ons ontwerp. Zo lagen er in 
het monument wollen karpetten, waarvan we het patroon – 
een soort scherfmotief in rood, grijs en blauw – in uitvergrote 
vorm hebben gebruikt voor de vloeren in de nieuwbouw.” 
Een ander element waar OTH gebruik van maakte, is de zand-
lopervorm die je overal in het monumentale deel tegenkomt. 
Het motief keert in de nieuwbouw terug in onder meer de 
wanden en de glazen puien. Ook in het exterieur is het terug 
te vinden, in het reliëf van de betonnen plint langs de gevel. 
Dankzij het spiegelen van kwaliteiten is het Gelders Huis een 
perfecte eenheid geworden, een ’Gesamtkunstwerk 2.0’.

Entreeplein
Een belangrijke ingreep bij de realisatie van het gebouwen-
complex vormt de overkapping van de binnenhof van het 
monument met een duurzaam luchtkussendak. Hierdoor 
ontstaat een overdekt, ruim entreeplein. “Alle vergadervoorzie-
ningen voor externen liggen rondom deze binnenhof. Samen 
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met Team V hebben we hier een blauwstalen ontvangstmeubel 
geplaatst, met zitjes en een trap naar de nieuwbouw. Blauwstaal 
is een eigentijds materiaal, dat mooi contrasteert met de materi-
alen van Vegter.” Het blauwstaal keert terug in alle verbindende 
elementen, zoals in het interieur van de vier loopbruggen. 
“Deze loopbruggen tussen de oud- en nieuwbouw zijn vier tot 
acht meter breed. Wij hebben hier echte verblijfsruimten van 
gemaakt, die zorgen voor een vloeiende overgang van oud naar 
nieuw. De nieuwbouw heeft twee overkapte binnenhoven, die 
allebei een trap van blauwstaal hebben gekregen.” 

Provincietafels
In Het Gelders Huis ging de provincie over naar het Gelders 
Werken, een vorm van het Nieuwe Werken waarbij een flexibel 
meanderend werklandschap zonder gangen en hoeken de 
wens was. “In het monument moest de gangstructuur bewaard 
blijven, hier hebben we meer openheid gecreëerd door het sys-
tematisch verwijderen van wandelementen en deuren.” In het 
werklandschap hebben de projectteams hun werkbases en een 
diversiteit aan werkplekken. “Per werkbasis is een vrijstaande 
identiteitszuil ontworpen om het iets persoonlijker te maken. 

FOTO BOVEN
Een van de twee overkapte binnenhoven in de nieuwbouw, 
met blauwstalen trap. Het zandlopermotief uit het monument 
keert hier in een eigentijdse vorm terug.

FOTO MIDDEN
Zicht vanuit een van de loopbruggen.

FOTO RECHTSONDER
De brede loopbruggen zijn als verblijfsruimten ingericht en 
zorgen voor een vloeiende overgang tussen het oude en het 
nieuwe gedeelte.
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FOTO BOVEN
In het monument moest de gangstructuur bewaard blijven, 
hier is openheid gecreëerd door het verwijderen van wand-
elementen en deuren.

FOTO ONDER
In het monument lagen wollen karpetten, waarvan het patroon 
– een soort scherfmotief in uitvergrote vorm – is gebruikt voor 
de vloeren in de nieuwbouw.

Op de plekken waar je geconcentreerd wilt werken, hebben 
we neutralere tinten gebruikt, wit met houtaccenten. Waar de 
nadruk ligt op ontmoeten, worden de kleuren donkerder met 
hout en zwart als accent.”
De strategisch geplaatste ontmoetingsruimten, ‘huiskamers’, 
geven steeds een ander zicht op de omgeving, bijvoorbeeld op 
de Markt of de John Frostbrug. In deze huiskamers zijn diverse 
voorzieningen gemaakt zoals gevarieerde ontmoetingsplekken 
en een pantry. “Samen met studenten van ArtEZ Hogeschool 
voor de Kunsten hebben we een traject doorlopen om een 
tafel te ontwerpen voor de veertien ontmoetingsruimten. De 
provincie had nog zo’n dertig eikenhouten ‘donortafels’. Een 
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BOVEN
Plattegrond begane grond.

FOTO BOVEN
Een van de ‘huiskamers’ in de nieuwbouw. Ook in de parket-
vloer is het scherfmotief toegepast.

FOTO LINKSONDER
Een studente van ArtEZ liet de omtrekken van alle  gemeentes 
in de provincie Gelderland door Gielissen Interiors uit 
bestaande tafels zagen. Daarna zijn de gemeentes ‘door 
elkaar gehusseld’ en met verschillende verbindingen aan 
elkaar gezet.

FOTO RECHTSONDER
De ‘langste tafel van Nederland’ staat op de derde verdieping 
rondom het atrium in het Huis der Provincie.

is, om het provinciehuis een duidelijke identiteit te geven.” Dat 
dit uitstekend gelukt is, blijkt uit de positieve reacties van de 
bewoners van Het Gelders Huis. Zij kwamen niet alleen vanuit 
verschillende locaties naar het nieuwe complex, maar moesten 
ook volgens een nieuw concept gaan werken. 

www.oth.nl

studente van ArtEZ heeft de omtrekken van alle gemeentes 
in de provincie Gelderland uit deze tafels laten zagen. Daarna 
zijn de gemeentes ‘door elkaar gehusseld’ en met verschillende 
soorten verbindingen aan elkaar gezet tot één grote tafel. 
Deze tafels staan samen met de ‘langste tafel van Nederland’ 
– op de derde verdieping rondom het atrium in het Huis der 
Provincie – symbool voor het uitnodigende karakter van de 
provincie.”

Ontdekkingen
Een voormalige atoomkelder onder het Huis der Provincie 
bleek een ware schatkamer, vol prachtig monumentaal meubi-
lair waarvan een deel weer is gebruikt in het nieuwe interieur. 
“Alles was keurig bewaard: kleden, koperen asbakken, kelkjes 
van kroonluchters, ik houd van dat soort ontdekkingen. We 
hebben meubels laten restaureren en de oorspronkelijke ver-
lichting weer teruggebracht.” Dit hergebruik van oorspronke-
lijke interieurelementen versterkt de band met de geschiedenis 
van het gebouw; het betrekken van Gelderse bedrijven bij het 
project zorgt voor verbinding met de provincie. “We hebben 
voor dit project goed nagedacht over wat nou typisch Gelders 
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