
  
 
 

 
‘De Derde Huid’ 

Het gemeentekantoor in Gennep 
een voorbeeld van organische architectuur 

 
 
 

 
 

door 

 
A. ( Andries) Knevel 

 
 

Woensdag 17 februari om 20:00 uur bij “De Diepen 
inloop vanaf 19:30 uur 

 
 
In oktober 1994 werd het gemeentekantoor van Gennep in gebruik genomen. Enkele jaren later 
werd de omgeving afgerond met de bouw van twee appartementencomplexen en een 
bibliotheek. De keuze voor organische architectuur in de historische kern van Gennep, werd 
algemeen als verrassend ervaren. Het ontwerp van de gebouwen is van het Amsterdamse 
architectenbureau Alberts & Van Huut. Leidend architect voor dit project was Max van Huut 
(1947). Genoemd architectenbureau is onder meer bekend van het ING-gebouw in Amsterdam, 
de Gasunie in Groningen, Museum De Buitenplaats in Eelde en meer recent van het ziekenhuis 
Isala in Zwolle. Stuk voor stuk, voorbeelden van Nederlandse organische architectuur. 
 
Tussen het gemeentekantoor en het appartementencomplex annex bibliotheek ontstond het Ellen 
Hoffmannplein. Dit ’mozaïekplein’ is inmiddels een van de toeristische trekpleisters van Gennep. 
Beeldend kunstenaar Frans Smeets maakte het ontwerp, dat werd gerealiseerd met behulp van 
meer dan 200 vrijwilligers die onder leiding van de kunstenaar en zijn dochter Isabelle Smeets veel 
van de mozaïeken maakten.  
   

     
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
De avond bestaat uit twee delen.  
Allereerst wordt de totstandkoming van het gemeentekantoor en het Ellen Hoffmannplein 
toegelicht. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: 

 de locatiekeuze en de historische kenmerken van het plangebied 

 de gemeentelijke huisvesting voor 1994 

 het proces van architectenkeuze 

 de werkwijze en de uitgangspunten van de architect 

 de stijlkenmerken van de organische architectuur, specifiek van de architectuur van Alberts 
& Van Huut 

 de ontwikkeling van het Ellen Hoffmannplein 
 
Na de pauze wordt een deel van de film “De Natuurlijke Ruimte” vertoond. Dit filmische tweeluik 
ging tijdens het filmfestival van Rotterdam in 1994 in première. In het volledige document komen 
de benedictijner pater Dom Hans van der Laan (1904-1991) en Ton Alberts (1927-1999) aan het 
woord; twee architecten die schijnbaar aanhangers waren van volstrekt tegengestelde stijlen in de 
architectuur, te weten: de Bossche School en de meer op antroposofische leest geschoeide 
organische architectuur, waarvan het architectenbureau Alberts & van Huut de Nederlandse 
exponent is. Getoond wordt het deel waarin Ton Alberts, grondlegger van dat bureau, uitleg geeft 
over de aan zijn werk ten grondslag liggende filosofie. 
 
De spreker van deze avond is Andries Knevel. In zijn toenmalige functie van 
gemeentesecretaris/algemeen directeur was hij ’de bouwpastoor’ van het Gennepse 
gemeentekantoor. 
 
 
 
 
 
 
Op woensdag 2 maart wordt een documentaire getoond over organische architectuur in Afrika. 
Deze film van 52 minuten is allereerst een ode aan de traditionele Afrikaanse architectuur en een 
bevestiging van de macht en de waardigheid van de Afrikaanse kunst en cultuur. De documentaire is 
een reis langs de rivier Niger in Mali (West-Afrika). We bezoeken de oude moskeeën en paleizen van 
legendarische steden als Timboektoe en Djenné, die vaak meer dan duizend jaar oud zijn. Al deze 
moskeeën en paleizen zijn gebouwd met leem ("adobe") in een traditionele stijl die vindingrijkheid 
en grote schoonheid combineert. De film toont ook afgelegen regio's aan de rand van de Sahara met 
zelden bezochte leem architectuur in de dezelfde traditie. Djenné bereikte met haar 
wereldberoemde Grand Mosqué een piek in de leemarchitectuur.  

 
  
 
 
 
Beide avonden starten om 20:00 uur. 


