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Nationale Assemblee  
voor Wales
Cardiff, Wales, UK De locatie heeft een krachtige 

aanwezigheid met ononderbroken 
uitzicht over de baai van Cardiff.  
Het resultaat is een gebouw dat 
uitkijkt over de lucht en het water, 
maar ook richting Wales en verder.



De verkiezing van de Nationale Assemblee voor Wales in 
1999 was een keerpunt in de geschiedenis van Wales. Het 
gebouw van de Assemblee, in het voormalige havenkwartier 
van Cardiff, is een opvallende aanvulling op het lokale 
landschap en getuigt van geloof in het regeneratieproces. 
De Assemblee belichaamt de democratische waarden 
van openheid en participatie, terwijl de progressieve 
milieuagenda nieuwe normen stelt voor overheidsgebouwen 
in Groot-Brittannië. 

De locatie, Pierhead, was ooit het centrum van de 
kolenexport. Dichtbij staat het Pierhead Building, dat op 
de monumentenlijst staat, en het nieuwe Wales Millennium 
Centre. 

Het idee van openheid wordt benadrukt door de 
transparantie van het gebouw. De openbare ruimtes 
bevinden zich op een met leisteen beklede verhoging, zodat 
het daglicht kan doordringen tot de administratieve ruimtes 
op een lager gelegen niveau.  
Een licht en zacht golvend dak geeft beschutting aan zowel 
de interne als externe ruimtes die worden doorboord door de 
uitbreiding van de debatkamer 

Plaats
Cardiff, UK

Datum
1998-2005

Klant
Nationale Assemblee voor 
Wales

Bruto interne oppervlakte 
5.308 m²

Kosten
£41 miljoen

Architect
Rogers Stirk Harbour + 
Partners

Bouwkundig ingenieur
Arup

Milieuadviseur
BDSP Partnership

Projectmanager
Schal

Landschapsarchitect
Gillespies LLP

Adviseur 
brandbeveiliging
Warrington Fire Research

Akoestisch adviseur
Sound Research 
Laboratories

Toegangsadviseur
Vin Goodwin Access 
Consultant

Uitzendadviseur
Department Purple

Adviseur windtechniek
Arup

Geveltechniek
Arup

Adviseur bomexplosies
TPS Consult

Deze kamer bestaat uit een grote cirkelvormige ruimte in 
het hart van het gebouw, afgebakend door een dramatisch 
plafond dat uit het dak erboven vloeit en de afsluiting 
vormt. In de Assemblee bevinden zich ook tentoonstellings- 
en onderwijsruimtes, een café, vergaderkamers, 
persfaciliteiten, kantoren voor de hoofdambtenaren van de 
Assemblee en een lounge voor leden. 

De strategie voor de nutsvoorzieningen is gericht op de 
verschillende eisen van de interne ruimtes – airconditioning 
in de debatkamer en natuurlijke ventilatie in de publieke 
lobby. Warmtewisselaars benutten het potentieel van de 
grond als koelmechanisme, terwijl de thermische massa 
van het voetstuk fluctuaties in het interne klimaat tempert. 
Op deze manier worden er met het ontwerp aanzienlijke 
energiebesparingen gerealiseerd in vergelijking met 
traditionele gebouwen. 

De aanleg van verhardingen in combinatie met een serie 
bomen creëert een afsluiting voor de Assemblee. Dit voltooit 
de legpuzzel van nieuwe ontwikkeling in dit deel van de baai 
van Cardiff. 

Prijzen

2008 
Civic Trust Award

2007
Chicago Athenaeum International Award

2006
RIBA Award National

RIBA Stirling Prize Building of the Year Shortlist

Structural Steelwork Design Award

Gold Medal in Architecture,  
National Eisteddfod

Natural Stone Award
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