Gemeente Súdwest-Fryslân
89 dorpskernen
vertegenwoordigt in 22 panden
De gemeente Súdwest-Fryslân gaat alle gemeentelijke diensten huisvesten
aan de Marktstraat in Sneek. De diensten krijgen hun plek in bestaande, deels
monumentale panden die ieder een eigen specifieke sfeer en rijke historische
geschiedenis hebben. Deze interessante opgave vraagt zowel om een respectvolle inpassing in de stad maar ook om een heldere ruimtelijke organisatie en
een prettige werkomgeving. De gebouwen moeten duurzaam en comfortabel
voor gebruikers zijn. Onder leiding van Bouwgroep Dijkstra Draisma geeft ons
multidisciplinaire ontwerpteam een antwoord op deze vraag. Het ontwerpteam
bestaat uit twee Inbo-teams (architectuur en interieur), J.O.N.G architecten
voor restauratie/historie en Erik Overdiep voor het landschapsontwerp.
We herkennen de kracht van hetgeen er al is, we herkennen de potentie en
we geven daar een ingetogen invulling aan. De schakeling van de gebouwen
en de historische panden vormen een prachtig decor waarbinnen we prettige
ruimten ontwerpen voor publiek ontvangst, ontmoeting, ontspanning en zowel
besloten als open werkplekken. De huisvesting wordt georganiseerd door
de heldere nieuwe structuur. Dit maakt het totale complex overzichtelijk. Alle
ingrepen zijn met elkaar in balans.

Vijf gebouwdelen vormen de centrale huisvesting gemeente
< Voorzijde ontmoetingscentrum (F) in avonduren aan Marktstraat, het gemeenteplein
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Gemeenteplein met drie prominente adressen

De nieuwe openbare route

De nieuwe ontsluitingsstructuur verbindt en oriënteert

De nieuwbouw is open, transparant en verbindend.

We maken een nieuwe openbare route met monumentale kwaliteiten en
een prettige verblijfskwaliteit. Het plein, de tuin en de monumenten krijgen
elk een eigen gezicht. De werkplekomgeving wordt een ‘smart’ office.
Er komt een toegankelijk publiek gebied en een comfortabele werkomgeving door een tweeledige aanpak. Zowel het exterieur als het interieur van
de verschillende panden worden opgeschoond en vernieuwd met één grote
inspiratiebron: de rijke historie. De ingrepen zijn per gebouw verschillend:
We herstellen het verleden (gebouw A), we vertalen het verleden naar het
heden (B + C), we maken een eigentijdse interpretatie (F) of we geven een
hedendaagse toevoeging (N). De diversiteit in architectuur en interieur is
een verwijzing naar de verschillende identiteiten die in deze grote Friese
gemeente voorkomen.

