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Het ontwerp Gemeentehuis Meierijstad is het resultaat van mijn 

afstuderen aan de TU/e. Autoriteit in architectuur was het centrale 

thema van het afstudeeratelier. Vooraf aan de individuele ontwerpfase 

zijn we als groep te werk gegaan om een analyse te maken van 

historische en moderne stadhuizen, samen met onze individuele 

essays zijn deze gebundeld in het vierdelige boekwerk: Authority - 

Analyse van het stadhuis. In samenwerking met Roland van Deelen 

en Rick Melchers heb ik de layout van het boek samengesteld en de 

structuur en methode van de analyse opgezet en gecoördineerd.

Mijn bijdrage aan de analyse is het stadhuis van Stockholm. In 

februari 2014 koos ik Stockholm uit een lijst vol met fascinerende 

bouwwerken. Tijdens een studiereis in 2011 heb ik Scandinavië 

leren kennen. De architectuur van Sigurd Lewerentz, Alvar Aalto 

en Gunnar Asplund hebben een grote indruk op me gemaakt, met 

name hun gevoel voor materiaalgebruik en compositie. Het bezoek 

aan de stadhuizen van Oslo en Stockholm zijn herinneringen die me 

lang zullen bij blijven. De meest indrukwekkende ervaring was voor 

mij persoonlijk het bezoek aan de Stockholm Woodland Cemetery. 

De manier waarop de architecten op een bijna perfecte wijze de 

serene sfeer van de locatie vatten in de compositie en expressie van 

de architectuur is voelbaar. Een wandeling door deze aangrijpende 

plek overlaadde mij met emoties. Tijdens mijn afstuderen ben ik op 

zoek gegaan naar manieren om een gebouw te verbinden aan een 

plek, om een onbeschrijfbare identiteit te vatten in een fysiek object.

Het ontwerp heb ik ontwikkeld onder begeleiding van Ruurd Roorda 

en Wouter Hilhorst. Twee heren die ik in het bijzonder wil bedanken 

voor de fijne, maar vooral ook amusante begeleidingen. De manier 

waarop ze altijd enthousiast klaar stonden voor het atelier motiveerde 

- en inspireerde - mij aan om het project te werken. Daarnaast 

heeft Christian Rapp een belangrijke bijdrage geleverd op de 

officiële ijkpunten van het afstudeerwerk. Zijn parate kennis heeft mij 

geholpen om de opdracht in de juiste richting te vormen. Mijn dank 

gaat ook uit naar mijn ateliergenoten. Elf heren waarmee ik tijdens 

de indrukwekkende studiereis naar München een goede band heb 

ontwikkeld die ervoor heeft gezorgd dat ik zal terugkijken op een 

mooi afstudeerjaar. Mijn familie en vrienden wil ik hartelijk danken, 

waar ik tijdens dit intensieve leerjaar van de nodige ontspanning heb 

kunnen genieten. En ten slotte, mijn lieftallige vriendin, die altijd in mij 

gelooft en er mede voor heeft gezorgd dat ik dit resultaat heb kunnen 

bereiken.

VOORWOORD
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In dit afstudeerverslag wordt het probleemstuk onderzocht van een 

overheid die haar gezicht aan de burgers verliest en mede daarmee 

de band tussen het bestuur en de burger. De overheid vestigde 

zich voorheen, samen met rechtspraak, in een autoritair raadhuis. 

Dit raadhuis was herkenbaar door enkele typerende stadhuis 

onderdelen, maar ook door zijn positie in de stad. Nadat rechtspraak 

het raadhuis verliet en de Gemeentewetten van Thorbecke werden 

ingevoerd (1851) veranderde de lokale belichaming van macht 

zich van een leidend stedelijk gezagsorgaan in een administratief 

apparaat.

De Nederlandse monarchie ontwikkelde zich parallel aan de 

verandering van het raadhuis. Het resultaat van een modernisering 

op nationaal niveau was dat er een architectonische huisstijl voor 

de overheid werd ontwikkeld. Dit middel werd ingezet om de 

versnipperde samenleving te verenigen. Hoewel deze stijl in het 

begin van de twintigste eeuw drastisch veranderde ten gevolge van 

de Wereldoorlogen, vond er in de jaren zestig een ommekeer plaats. 

Het Nederlandse volk accepteerde de overheidsarchitectuur – die 

welbewust haar omgeving domineerde – niet langer. Het antwoord 

van de overheid was een architectuur die haar idealen vond in de 

Nederlandse democratie. Er werd gestreefd naar drempelverlaging, 

toegankelijkheid en transparantie. Het Nederlandse stadhuis werd 

neutraal en uitdrukkingsloos. Deze ingetogenheid resulteert echter 

in een anonieme staat, waarin burgers haar bestuur niet langer 

herkennen of zich ermee verbonden voelen. Deze problematiek 

wordt versterkt door decentralisatie, gemeentelijke fusie en 

digitalisering.

Het onderscheid tussen kantoren, overheid, fabrieken en scholen 

vervaagt. Gebouwen worden zogenaamd plaatsloos, een staat 

waarin ze los raken van de context. Een mondiaal gerichte economie 

waarin dezelfde bouwproducten en –processen overal ter wereld 

beschikbaar zijn versterkt deze trend. De drang naar efficiëntie en 

een voortgang in techniek leiden tot bouwstijlen vergelijkbaar met 

een universeel toepasbare formule.

Het gemeentehuis, als belichaming van het bestuur, is als immobiel 

object in een stedelijke context in staat om identiteit te genereren 

en daarmee maatschappelijk draagvlak te creëren. Burgers 

vereenzelvigen zich eerder met een gemeenschap als men trots 

kan zijn op de publieke architectuur en openbare ruimte. In dit 

SAMENVATTING
gemeentelijke fusie - band bestuur en burger - ontwikkeling raadhuis - neutraal - ingetogen - 
maatschappelijk draagvlak - regionale identiteit - Meierijstad
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afstudeerverslag wordt onderzocht hoe het gemeentehuis de band 

tussen bestuur en burger weer kan verbeteren, door gebruik te 

maken van een regionale identiteit, en zich daarmee afzet tegen 

de globaliserende ontwikkeling in architectuur. Dit onderzoek is 

gestructureerd aan de onderzoeksvraag:

Hoe kan het gemeentehuis architectonisch ingezet worden om het 

bestuur en haar burgers te verbinden door middel van een regionaal, 

plaatsgebonden, ontwerp?

Het onderzoek beschrijft vier verschillende houdingen ten opzichte 

van regionale identiteit in relatie met architectuur. Het Romantisch 

Regionalisme, een stijl die regionale elementen samenbrengt 

in gebouwen om gevoelens van verwantschap, herinnering en 

nostalgie op te wekken. Het territorium van de architectuur stelt 

dat de identiteit van een gebied niet vindbaar is in de cultuur, 

maar juist bepaald wordt door de onderliggende landschappelijke- 

en historische lagen. Het Kritisch Regionalisme stelt dat er iets 

als regionale identiteit bijna niet bestaat, alle culturen hebben 

immers invloed op elkaar gehad en daarmee is de regionale 

cultuur het resultaat van kruisbevruchting. Ten slotte beschrijft het 

gemeenschappelijke canon een houding die regionale identiteit ziet 

als iets onbeschrijfbaars, een gemeenschappelijke geest binnen een 

samenleving.

Het theoretisch onderzoek wordt vervolgens aangevuld met 

referentieprojecten, hierin worden praktische voorbeelden gegeven 

hoe een regionale identiteit vormgegeven kan worden in een fysiek 

object. Concluderend ontstaat een plaatsgebonden expressie door 

rekening te houden met lokale klimatologische omstandigheden, 

de topografie van de plek, de inheemse traditionele architectuur en 

lokale materialen en producten.

Deze houding ten opzichte van regionale identiteit wordt op de 

proef gesteld in de fusiegemeente Meierijstad. Een locatie op een 

agrarisch landschap nabij het kerkdorp Eerde heeft een grote 

invloed op de vormgeving van het gebouw. Nadat er een analyse 

is uitgevoerd van de locatie worden uitgangspunten in verband 

gebracht met de context. Het ontwerp dat hieruit voorkomt is een 

manifestatie van het standpunt in regionale identiteit. Het resultaat 

is een gemeentehuis met een regionale expressie, uitgewerkt tot in 

detail.
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In this research paper, a light is shone upon a problem regarding 

a government that loses face to citizens and with that the bond 

between authority and citizen. The government used to house itself, 

conjoined with jurisdiction, in an authoritarian home for the council. 

This home had recognizable features of which some were defining 

aspects of a city hall, let alone the prominent location of this building 

in the city. After jurisdiction left the council and the Municipality 

laws of Thorbecke were enforced (1851), the embodiment of 

power dwindled from a governing and leading urban authority to an 

administrative role.

The Dutch monarchy developed parallel to the changing of this 

council. Modernizing on national scale resulted in a development 

of an architectonic commoner house style for the government. This 

method was used to reunite the dispersed community. Although 

there was a drastic change of this style during the 20th century as 

a result of the World Wars, there was revulsion during the 60’s. The 

Dutch accepted the governmental architecture – that well-knowingly 

laid its claim to its surroundings – no more. The government’s 

solution was an architectural style that found its roots in Dutch 

democracy. Accessibility, transparency and lowering ones threshold 

was something that was deeply aspired. This made the Dutch city 

hall neutral and expressionless, resulting in it having no face at all. 

This unpretentiousness result, however, in an anonymous state, 

where citizens no longer recognize or feel connected with their 

government. This issue has been invigorated by decentralization, 

amalgamated municipalities and digitalizing.

The city hall, as embodiment of the council, is as an immobile object 

in an urban context capable of generating identity and therefore 

gaining and creating a communal purpose. Citizens will be more 

likely to feel united with a community when they are content or even 

proud of the communal architecture and public places. This research 

paper will tackle the problem of how a city hall can improve the bond 

between council and citizens, by using a regional identity and with 

that, turn their back against global developments in architecture. This 

research has been structured to the following thesis:

How can a city hall be put forward architectonically, to connect both 

council and citizens by using a regional, contextual, design? 

This research will describe four different attitudes regarding regional 

SUMMARY
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identity in relation to architecture. There will be a distinction between 

Romantic Regionalism, a style that combines regional elements in 

buildings to create a feeling of affinity, remembrance and nostalgia. 

The territory of architecture states that an area’s identity is not 

findable in a culture, but all the more determined by underlying layers 

in landscape and history. Critical Regionalism states that there is 

no such thing as a regional identity, since all culture have had an 

influence on one another and with that, regional culture would be the 

result of cross insemination. Lastly, there is the communal mind that 

is being seen as indescribable by regional identity, a communal drift 

of though within a community.

The theoretical aspect of this research will be reinforced with 

reference projects, wherein there will be given some practical 

examples of how a regional identity can be formed and expressed 

in a physical object. Concluding, a contextual bound expression 

will form by taking local climatological circumstances, topography of 

the place, the local traditional architecture and local materials and 

products all in to account. This attitude towards regional identity will 

be put to the test in the amalgamated municipality of Meierijstad. A 

location in an agricultural landscape near the church village of Eerde 

will have a major influence on the shape and design process of the 

building. After an initial analysis, the results will be connected to the 

context surrounding this structure to come. The design that this 

analysis will bring forth is going to be a manifestation of the point 

of view in regional identity. The result is a city hall with a regional 

expression, designed to the last detail.

9
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Dit afstudeerverslag bestaat uit 6 delen.

Deel I beschrijft de geschiedenis van overheidsarchitectuur met een 

specifieke focus op Nederland. Er worden uitspraken gedaan over 

de trend die momenteel zichtbaar is in de expressie van de overheid. 

Het einde van Deel I omschrijft een duidelijke probleemstelling en er 

wordt een suggestie gedaan voor een mogelijke oplossing.

Deel II gaat dieper in op deze mogelijke oplossing en er wordt op 

basis van literatuur onderzocht welke theorieën er bestaan bij het 

thema van regionalisme in architectuur. Vervolgens worden aan de 

hand van referentieprojecten ontwerpmiddelen blootgelegd om een 

dergelijke architectuur te manifesteren.

Deel III legt de nadruk op de gemeente Meierijstad, een beknopte 

stedenbouwkundige analyse zal inzicht geven in het gebied. Een 

analyse van inheemse architectuur en het landschap geeft een beeld 

van de identiteit van de gemeente.

Deel IV van dit verslag richt zich volledig op de locatiekeuze en de 

samenhangende factoren die ervoor zorgen dat een locatie goed 

aansluit op de opgave van een gemeentehuis met een regionale 

expressie.

Deel V omschrijft de ontwerpkeuzes die tot het definitieve ontwerp 

hebben geleid. Dit hoofdstuk gaat dieper in op de architectuur van 

het gemeentehuis, de plaatsing van ruimtes en de kwaliteiten die de 

gebruiker en de bezoeker zal moeten ervaren.

Deel VI ten slotte geeft een antwoord op de onderzoeksvraag in de 

vorm van een conclusie en rondt daarmee het afstudeerverslag af.

LEESWIJZER
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INLEIDING
analyse van het stadhuis - literatuuranalyse - knut hamsun
collaborateur - erfgoed - identiteit - vereenzelvigen

Het ontwerp van gemeentehuis Meierijstad en het afstudeerverslag 

dat voor u ligt is het resultaat van het afstudeeratelier Authority 

aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderwerp van dit 

afstudeeratelier is de expressie en vormgeving van het stadhuis. In 

de groepsfase, voorafgaand aan de ontwerpopgave, heeft iedere 

deelnemer in het atelier een stadhuis geanalyseerd en door middel 

van vergelijkende analyses is de relatie tussen architectuur en 

autoriteit, van 500 V.C. tot heden, blootgelegd.

De expressie van autoriteit en de sociaal-maatschappelijke 

ontwikkelingen zijn in verband gebracht door bij elk geanalyseerd 

stadhuis een stuk literatuur te lezen uit dezelfde tijdsperiode (en 

regio). Het essay dat hieruit voortkwam is de basis voor het thema 

van de ontwerpopgave. De analyses, conclusies en essays zijn 

gebundeld in het boek Authority – Analyse van het stadhuis (2014).

Uit een analyse van de geschiedenis van stadhuizen in Nederland 

komt de probleemstelling van de ontwerpopgave voort. De 

ontwikkeling van het pittoreske raadhuis tot het hedendaagse 

gemeentehuis laat zien dat de overheid zich heeft teruggetrokken 

en niet gezien wil worden. Daarnaast zorgen veranderingen bij 

de Rijksoverheid ervoor dat de relatie tussen het bestuur en haar 

burgers steeds moeilijker te onderhouden valt, of zelfs achteruit gaat.

In het boek Honger beschrijft de Noorse schrijver Knud Pedersen – 

Knut Hamsun (1859 - 1952) – het leven van een jonge schrijver die 

met de pen moet zien te overleven in het grimmige Oslo. Hamsun 

schetst in zijn boeken een weerspiegeling van zichzelf, hierdoor is 

hij in staat om zijn eigen ervaringen en pijn te verwoorden in een 

verhaal. Deze stempel is voelbaar in iedere zin en is afkomstig uit 

het karakter van het Noorse land. De held in Honger, en Hamsun, 

hecht zich aan zijn trots en eigenwaarde, en net zoals de vader van 

het personage staat hij constant in conflict met de maatschappij. 

Dit is te verklaren met de grote afkeer die hij heeft voor de moderne 

Westerse wereld. Hamsun uit zijn afkeer voor democratie en zijn 

liefde voor het primitieve, plattelandse bestaan in een sympathie voor 

het totalitarisme van de Nazi’s.

Toen Noorwegen in 1905 volledig onafhankelijk werd van Zweden, 

en verlost van de Deense Monarchie ontstond er in beide naties 

een drang naar een eigen, nationale identiteit gedurende de periode 

1885 – 1920. Dit leidde ertoe dat iedere Noor met internationale 
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aandacht deel was van het erfgoed van de nog jonge natie. Het 

feit dat hun eigen Nobelprijs winnende schrijver Hamsun een 

collaborateur was, vond men moeilijk te geloven. Eigenwijs en 

zonder de waarheid onder ogen te willen zien zochten de Noren 

naar een excuus om Hamsun’s naam te zuiveren. De uitkomst was 

dat hij leed aan een minderwaardigheidscomplex en dat zijn politieke 

stellingname dus geen bewuste keuze had kunnen zijn. Hamsun’s 

absolute eerlijkheid en het wantrouwen in zijn psychologisch 

onderzoek brachten een niet te ontwijken teleurstelling met zich 

mee, de oude man wist heel goed wat hij deed, het Noorse volk kon 

niet meer ontkomen aan zijn politieke standpunt.1 Ondanks dat zijn 

naam vervuild is, wordt grofweg vijftig jaar later besloten om een Knut 

Hamsun Center te bouwen in Presteid, Hamarøy, in de buurt waar 

de jonge Hamsun opgroeide. Het museum wordt toegewijd aan het 

erfgoed van de schrijver, de architectuur ervan moet karakteristiek 

zijn voor het Noorse landschap, met een donker houten exterieur, 

traditioneel graszoden dak en zijn rotsachtige, robuuste vormgeving.2

Het voorgaande stuk geschiedenis laat zien hoe een vorm van 

gemeenschappelijk erfgoed een volk kan verenigen om haar 

eigen identiteit veilig te stellen, voor de volgende generaties. Dit 

volk is omkaderd door grenzen, een denkbeeldige lijn ingezet als 

een politiek instrument om orde te scheppen en eigendom af 

te bakenen. De wereld aan de andere zijde van deze lijn is vaak 

anders, in het geval van Noorwegen waren de verschillen nog niet 

zo sterk aanwezig (ten opzichte van Zweden), er werd daarom 

bewust gezocht om verschillen te vinden die het land uniek maken 

en daarmee een gemeenschappelijke identiteit creëren waaraan 

een groot deel individuen binnen die maatschappij zich kan 

vereenzelvigen.

Het principe om de identiteit van een gemeenschap te gebruiken om 

de sociaal-maatschappelijke band te versterken wordt in het ontwerp 

gemeentehuis Meierijstad toegepast. Op deze manier kan bij een 

gemeentelijke herindeling de burger van de nieuwe, opgeschaalde 

gemeente worden verenigd met zijn bestuur. Het juiste middel om 

dit te bereiken is de publieke architectuur, die gezien kan worden 

als een gemeenschappelijk eigendom van de inwoners. Het doel 

van deze ingreep is om de nadelige effecten van opschaling 

en bezuiniging vanuit de Rijksoverheid tegen te gaan en om 

bovendien weerstand te bieden tegen een universele, onverschillige 

overheidsarchitectuur.
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‘Architect zijn is, vóór alles, dienen.’
Rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff1
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Als gevolg van een financieel-economische crisis in Europa, 

bezuinigt de rijksoverheid onder andere door gemeentes steeds 

meer verantwoordelijkheid en zelfsturing te geven. Er worden 

decentralisaties uitgevoerd op het terrein van de arbeidsmarkt, 

maatschappelijke begeleiding en jeugdzorg [afb. 1.1]. Doordat 

gemeenten dichter bij de inwoners zitten, kunnen ze deze taken 

effectiever, goedkoper en met minder bureaucratie uitvoeren.1 

Intergemeentelijke fusies kunnen uitgevoerd worden om 

voldoende bestuurlijke- en ambtelijke daadkracht te ontwikkelen 

[afb. 1.2]. Een dergelijke fusie bespaart bovendien op kosten, 

zorgt voor kwaliteitswinst en de kwetsbaarheid ten gevolge van 

schaalproblemen verminderen.2 Een gevolg van fuseren is een 

toename in de fysieke- en psychologische afstand tussen het 

bestuur en haar burgers bij kleinschalige gemeentes, vanwege één 

centraal gelegen bestuur in de nieuwe grootschalige gemeente3 [afb. 

1.4].

De ontwikkeling van digitalisering verloopt parallel aan deze trends 

en leidt er zelfs toe dat men voor burgerzaken tegenwoordig geen 

bezoek meer hoeft te brengen aan het gemeentehuis [afb. 1.3]. 

Een gemeentelijke fusie heeft niet altijd positieve gevolgen voor de 

band tussen bestuur en burgers. Meestal zijn burgers het in eerste 

instantie niet eens met de fusie. Na de fusie worden ze namelijk 

minder (of zelfs niet) vertegenwoordigd in de gemeenteraad, het 

vertrouwen in het gemeentebestuur gaat omlaag, evenals de 

gevoelsmatige betrokkenheid bij het bestuur zelf, bovendien leidt 

een fusie niet per se tot belastingverlaging. De voordelen van een 

gemeentelijke fusie blijven bepekt tot intern-ambtelijk.4 De gemeente 

verliest haar gezicht in de opschaling, de lokale band met het 

gemeentehuis kan verloren gaan.5

MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT
crisis - decentralisatie - fusie - digitalisering
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In de loop der jaren is zowel de expressie als de functie van 

het raadhuis drastisch veranderd en hiermee mede de sociaal-

maatschappelijke positie die de belichaming van macht in een 

samenleving inneemt.

Vanaf de zestiende eeuw bestond overheidsarchitectuur vooral 

uit figuratief-symbolische voorstellingen naar gebeurtenissen die 

van belang waren voor het vormen van de huidige staat, een sterk 

voorbeeld hiervan is het Paleis op de Dam.1 De macht die de stad 

Amsterdam een globale wereldstad maakte moest zijn verbeelding 

vinden in het nieuwe stadhuis [afb. 1.5]. Architect Jacob van 

Campen werd geïnspireerd door de bouwkunst van de oudheid, hij 

was van mening dat de menselijke beschaving haar top had bereikt 

in de Griekse en Romeinse tijd, dit verbeelde hij met het Hollands 

Classicisme.2

Aan het begin van de negentiende eeuw veranderde het raadhuis 

functioneel. Rechtspraak - en het bijbehorende martelgereedschap 

- verdween uit het gebouw. Deze attributen werden verwijderd 

of verheven tot een bezienswaardigheid om de burgers te 

herinneren aan het gezag van dit gebouw.3 Hoewel men hiervoor 

nog kon spreken van een autoritair4 raadhuis, zou men na de 

gemeentewetten moeten spreken van autoriteit5, een gedoogd en 

vriendelijker begrip.

In mei 1798 werden er een aantal soevereine staten samengevoegd 

tot één eenheidsstaat met centraal bestuur, de Bataafse Republiek. 

De invoering van de Gemeentewetten van Thorbecke (1851) 

zorgden ervoor dat het raadhuis veranderde van een leidend 

stedelijk gezagsorgaan, in een administratief apparaat, een deel van 

haar autoriteit verdween hiermee.3 Nadat het Duitse keizerrijk werd 

gesticht had het in de Frans-Duitse Oorlog al duidelijk gemaakt dat 

het uit was op expansie, de wankele Nederlandse monarchie bleef 

achter op politiek-, militair- en cultureel gebied. Een modernisering 

op nationaal niveau was het antwoord van de overheid. Er was 

behoefte aan een gelijkwaardige expressie in de vorm van een 

architectonische huisstijl van de rijksoverheid die de identiteit 

van het land zou representeren. Een middel om de versnipperde 

samenleving te stimuleren één te worden.

DE ONTWIKKELING VAN HET 
RAADHUIS IN NEDERLAND TOT 
1960
ri jksbouwen - nationalisme - trots - wederopbouw - jaren zestig-denken
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Centraal station Amsterdam.

1.7

Tijdlijn ontwikkeling stadhuizen tot 

1960.
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De intentie van deze rijksbouwstijl - beïnvloed door de ideologieën 

van Victor de Steurs, Pierre Cuypers en Joseph Alberdingk 

Thijm - was om het vaderlandse verleden, nationale trots en de 

Nederlandse waarden uit te drukken. Op deze manier werd zowel 

de herkenbaarheid als de macht van de staat verbeeld in één stijl. 

Qua principe lijkt deze ideologie nog steeds op de expressie van 

de zestiende-eeuwse overheid, echter was het van belang om een 

stem te geven aan de verzuilde samenleving, als gevolg van een 

bezinning op een eigen identiteit. De Hollandse neorenaissance 

[afb. 1.6] zat daarom stilistisch tussen de gotiek – representatief 

voor de ‘middeleeuwse’ katholieken - en het Hollands classicisme – 

protestants – in.

Het einde van de negentiende eeuw betekende ook het einde voor 

deze ideologische gedachte. Ondanks dat er een grote hoeveelheid 

aan rijksmonumenten was gebouwd, waren er veel verschillende 

opvattingen tussen politici en architecten over de vorm en inhoud 

van het rijksbouwen. Alsof dat niet genoeg was bouwden een aantal 

rijksarchitecten niet exact volgens de rijksbouwstijl, maar eerder een 

Neogotische- dan Neorenaissance stijl. Er ontstond een verstarring 

in het rijksbouwen, men moest op zoek naar nieuwe principes.

De eerste helft van de twintigste eeuw bracht ellende en tegenspoed 

door twee opeenvolgende Wereldoorlogen. Het antwoord van 

de Rijksoverheid was krachtig, net zoals men in de negentiende 

eeuw uitoefende, probeerde de overheid met een heimwee naar 

een groots verleden een gevoel van saamhorigheid, trots en 

zelfvertrouwen te uitten middels de Rijksgebouwendienst. Er werd 

weer waarde gehecht aan Nederlandse tradities, die expressie 

vonden in een degelijke, sobere baksteenarchitectuur.

Eind jaren vijftig vond er een ommekeer plaats, de herkenbare stijl 

van de overheidsarchitectuur werd niet meer gedoogd door het 

publiek. De gebouwen die welbewust hun omgeving domineerden 

werden vergeleken met de totalitaire staatsarchitectuur van Albert 

Speer en Jozef Stalin. Deze revolutie leidde tot een nieuwe 

expressie van de Rijksoverheid, het jaren zestig-denken; ontstaan 

ten gevolge van een afkeer voor het paternalistische exhibitionisme 

en de traditionele bouwstijl van de staat. Onder invloed van 

de industrialisatie en het Nieuwe Bouwen – de Nederlandse 

afstammeling van het modernisme – ontwikkelde de architectuur 

naar een functionalisme, waardoor het stadhuis alleen nog 

herkenbaar was door haar omvang in volume.6

“Als je door een van de oudere steden van 
ons land rijdt, valt het gemeentehuis zomaar 
op. Het gebouw drukt op een of andere 
manier uit dat hier de overheid zetelt.”

Kees Klop7
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Stadhuis van Stockholm.
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De gedachte achter de negentiende-eeuwse Hollandse 

neorenaissance stijl kan vergeleken worden met een radicaal 

buitenlands voorbeeld, het stadhuis van Stockholm van de architect 

Ragnar Östberg.

Nadat de Scandinavische landen onafhankelijke staten werden, 

ontstond er een plotselinge waardering voor de nationale identiteit. 

De ambitie om uniek te zijn uitte zich tussen 1885 en 1920 in 

een nieuw soort huiselijke stijl die voortvloeide uit de regio en zijn 

oorsprong vond in lokale en regionale tradities. Hierbij lag de nadruk 

op de erfenis van het land, haar kunst en de historie. Deze stijl - het 

Nationaal Romanticisme – bouwde rondom de alledaagse arbeider 

en vierde de democratische vrijheid en gelijkheid van de burgers 

door zich af te zetten tegen repressieve autoriteiten en de daarbij 

behorende architectuur.1

Tijdens het ontwerpproces verhuisde Östberg zijn tekentafel naar de 

locatie op Kungsholmen, om zo in contact te komen met de plek 

zelf. Zijn doel was om een gemeenschapshuis te creëren waarbij er 

een symbiose ontstond tussen het bestuur en de burger, dit bereikte 

hij op een aantal manieren.2

STADHUIS STOCKHOLM / 
1911-1923
Nationaal Romanticisme - burgerplein - inheems - symboliek - Zweeds Patriottisme
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1.9

Burgerpleinen in het stadhuis.

1.10

Symboliek in de oostgevel van stadhuis 

Stockholm. Met verwijzing naar 

afkomst.

1 Drie Kronen: Nationaal wapenschild 

Oude Paleis (1697)

2 Beschermheiligen stadsdelen: 

Roslags-Bro kerk, Stockholm (13e 

eeuw)

3 Convergerende vorm: Bjälbo kerk 

(12e eeuw), Romfartuna kerk (15e 

eeuw)

4 St. George en de draak

15e eeuws sculptuur Grote kerk 

Stockholm

5 Engelbrekt Engelbrektsson, bevrijder 

van Zweden 

6 Piazzetta: Palazzo Ducale in Venetië

7 Birger Earl, Stichter van Stockholm: 

Varnhem tombe (13e eeuws)

8 Zweedse tuinarchitectuur

9 Torens en kappen: Zweedse Barok

10 Sculpturen werkende persoon

11 Metselwerk: Gotische architectuur 

rond Baltische zee (Vlaamse dubbele 

strek)

12 Rood graniet: Stockholmse skerries

1

2

3

4

5

9

10

11

12

7

6

8
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Allereerst integreerde Östberg twee burgerpleinen in het gebouw en 

betrok hij de openbare ruimte erbij door middel van de hoofdingang 

en kolommenarcade3 [afb. 1.9].

Daarnaast gebruikte hij in dit gebouw alleen inheemse materialen en 

werden uitsluitend lokale ambachtslieden ingezet, zodat het werkelijk 

een gebouw van de burger werd. Bovendien plaatste Östberg de 

meest markante, ceremoniële ruimten in de richting van het oude 

stadscentrum Gamla Stan, als een soort directe uitnodiging.2

Ten slotte bevat het gebouw eveneens een absurde hoeveelheid 

aan symboliek, Östberg refereert hiermee naar geschiedenis, helden, 

mythes en verhalen die karakteristiek zijn voor de natie van Zweden 

[afb. 1.10]. Ook zonder alle symbolen zou het gebouw te typeren zijn 

als een stadhuis dankzij de kenmerkende onderdelen (toren, bordes, 

balkon, klok en statige trappenpartij), echter maken de ornamenten 

het een stadhuis specifiek voor Stockholm. De geest van een 

nationale identiteit wordt hier uitgedrukt in architectuur.1

Er kan gesteld worden dat het stadhuis van Stockholm laat zien hoe 

men in een gebouw een samenleving representeert en samenbrengt. 

Het Zweeds Patriottisme - waarbij elementen van Noord tot Zuid 

Zweden zijn gecombineerd met een dosis eigen geïnterpreteerd 

Classisisme en inspiratie uit Italië - lijkt een letterlijke vertaling van de 

nationale identiteit van Zweden, als een soort collage, geplakt op het 

archetype stadhuis.
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Tijdlijn ontwikkeling stadhuizen tot nu.
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Vanaf de jaren zestig is de architectuur van de overheid veranderd 

in een minder uitbundige expressie, waarbij het rijksbeleid zichzelf 

niet meer opdringt. De cultuuromslag van die tijd zette zich af 

tegen de gezagsrepresentatie van de overheidsarchitectuur. In 

tegenstelling tot de vroegere overheidsgebouwen, bevat de moderne 

overheidsarchitectuur geen verwijzingen of uitbeeldingen naar de 

morele en esthetische identiteit van haar gebruiker.1

Democratie wordt het ideale uitgangspunt, dit leidt ertoe dat 

de overheid met zijn architectuur streeft naar drempelverlaging, 

door middel van grote glaswanden, een centrale ligging in de 

stad, toegankelijkheid en transparantie. De belichaming van de 

gemeentelijke macht moet voor iedereen aanschouwelijk zijn, en dit 

kan men vinden in een uitdrukkingsloze neutraliteit.2 Een welbewust 

gekozen ingetogenheid kan echter leiden tot een onherkenbare 

of zelfs anonieme staat, waarbij het onderscheid tussen rijks- en 

overige architectuur vervaagd en men zich af kan vragen in hoeverre 

het representatieve aspect van de overheid bewaard blijft met een 

dergelijke architectuur.3 Het is een bewuste keuze van de overheid 

om anoniem te blijven binnen een collectief beeld, ze vindt het niet 

meer noodzakelijk om zichzelf uit te drukken aan de burger. De 

zoektocht naar autoriteit heeft men losgelaten ten behoeve van 

drempelverlaging.

HET STADHUIS 1960 TOT NU
ingetogen – anoniem – (on)herkenbaarheid – neutraliteit
drempelverlaging

33



34



<- 1.12

Arium stadhuis Den Haag.
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Een binnenlands voorbeeld van een neo-modernistisch stadhuis ligt 

in Den Haag.1 Halverwege de jaren tachtig schreef de gemeente 

Den Haag een prijsvraag uit, die in 1986 gewonnen werd door de 

Amerikaanse architect Richard Meier. Het stadhuis – in de mond 

van de burgers het ‘IJspaleis’ – staat bekend om haar grote atrium, 

dat de verschillende functies (stadhuis, bibliotheek, commercie en 

kantoren) met elkaar verbindt, en de dominante witte schil.2

Aan de Turfmarkt is er een groot raam gepositioneerd dat uitzicht 

biedt op de stad, waardoor er een relatie wordt gezocht tussen 

binnen en buiten. Het gebouw weet overigens burgers naar binnen 

te lokken door de functiemenging. De steriele laag zorgt er echter 

voor dat, ondanks de goede stedenbouwkundige inbedding, het 

stadhuis niet herkenbaar is als overheidsgebouw, het gemis van 

een bordes versterkt dit alleen maar. Meier verbiedt de gebruikers 

om het interieur persoonlijker te maken, er mag niks worden 

toegevoegd of zelfs gewijzigd worden, dit versterkt alleen maar 

het koele karakter van het IJspaleis.3 Doordat dit gebouw zo puur 

functionalistisch is – een plek om te werken - wordt het onmogelijk 

gemaakt om een persoonlijke band te ontwikkelen met het stadhuis. 

Dit is een schoolvoorbeeld van de architect Richard Meier, een 

succesformule die hij toepast over de hele wereld, een bijdrage aan 

de ‘internationale stijl’, los van zijn context.4

HET HAAGSE STADHUIS / 
1990-1995
IJspaleis – steriele schil - onherkenbaarheid - functionalisme internationale stij l
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Gebouwen, als immobiele objecten, zijn gebonden aan een 

context, hier maken ze deel uit van de openbare ruimte en het 

collectieve beeld van de omgeving.1 De politiek-correcte keuze om 

overheidsarchitectuur maatschappelijk aanvaardbaar te maken door 

een volume te omhullen met een dunne, transparante vliesgevel, 

heeft als gevolg dat deze behalve gelijkheid, geen politieke normen 

en waarden uitdrukt. Het doel om de burger niet meer uit de hoogte 

aan te spreken middels monumentale architectuur, maar te streven 

naar gelijkheid, vrijheid en tolerantie, zorgt ervoor dat het onderscheid 

tussen kantoren, overheidsarchitectuur, fabrieken of scholen 

onmogelijk wordt gemaakt. Dit wordt bovendien versterkt door het 

ontbreken van de typologische kenmerken van het stadhuis; de trap, 

het bordes, het balkon en de toren.

De opkomst van modernisering binnen een groot globaal 

netwerk heeft ons de mogelijkheid gegeven om te profiteren van 

ontwikkelingen in techniek wereldwijd. Onze cultuur heeft zich 

snel aangepast naar een mondiaal gerichte economie. Door 

ontwikkelingen die deze globalisering met zich mee heeft gebracht, 

zoals kunstlicht en airconditioning, hoeven we geen rekening meer 

te houden met de specifieke omstandigheden van een bepaalde 

context. Eenmaal los van klimatologische aspecten wordt het 

dan mogelijk om te streven naar niet-politieke, marktconforme 

idealen zoals efficiëntie. Deze drang voor efficiëntie uit zich in 

standaardisering, reproduceerbaarheid en uniformering, waardoor 

het geproduceerde gebouw het resultaat lijkt van een universeel 

toepasbare formule, hierdoor gaat de band met de context verloren.2

Deze tendens kan omschreven worden met het begrip 

‘plaatsloosheid’. Dit houdt in dat een plaats ontworteld raakt van zijn 

geografische locatie, een stad zonder herkenbaarheid en identiteit. 

Rem Koolhaas geeft een extreme beschrijving van de zogenaamde 

niet-plaatsen:

‘De generische stad is de stad die bevrijd 
is van identiteit, plaats en geschiedenis. Ze 
bevindt zich overal en nergens, maar kan 
wel heel precies beschreven worden.’

Bovendien meent hij dat dit een onontkoombaar lot is van de 

stedelijke conditie, als gevolg van de universele modernisering.3

PLAATSLOOSHEID
context - marktconform - globaal - efficiency - plaatsloosheid
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Piazza del Campo, Siena.
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Uit de voorgaande hoofdstukken kan geconcludeerd worden dat de 

ambitie van de Rijksoverheid om het gemeentelijke apparaat voor 

iedereen aanschouwelijk en toegankelijk te maken resulteert in een 

anonieme uitdrukking, waar burgers zich niet ‘thuis’ voelen in de 

zakelijk aandoende gebouwen. Voor het huwelijk verruilen koppels 

graag het onverschillige stadhuis voor een sfeervol, historisch 

raadhuis.1

In het hoofstuk maatschappelijke context werd beschreven hoe 

de band tussen het bestuur en haar burger bedreigd wordt door 

ontwikkelingen in de structuur van de overheid. De afstand tussen 

inwoners en het gemeentebestuur wordt groter, zowel fysiek als 

psychologisch, door een gecentraliseerd bestuur en een toename 

in het aantal inwoners per raads-/collegelid. Hierdoor komt de 

betrokkenheid en het maatschappelijk draagvlak van de burgers 

onder druk te staan. Om de wensen en behoeften van inwoners 

toch kenbaar te maken aan het gemeentebestuur wordt er gebruik 

gemaakt van klankbordgroepen, dorps- en wijkraden. Er wordt door 

middel van burgerparticipatie een directe band gezocht met de 

inwoners, alsmede kostenbesparing door taken te delegeren aan 

burgers.2

Kan de expressie van overheidsarchitectuur een bijdrage leveren aan 

het maatschappelijke draagvlak? En als dit mogelijk is, hoe moet dit 

dan bewerkstelligd worden, en in welke vorm?

Het gemeentehuis is de belichaming van het gemeentelijke bestuur, 

het is de plaats waar de overheid zich lokaal vestigt. Om deze 

reden vraagt de expressie van het gebouw om een weloverwogen 

morele interpretatie van de gemeenschap.3 Door de uitstraling van 

het centrum van gemeentelijk bestuur onverschillig te laten, worden 

kansen om maatschappelijk draagvlak te creëren onbenut gelaten. 

Het beste voorbeeld bij deze discussie ligt in de vroegmiddeleeuwse 

Italiaanse stadstaat van Siena. De macht binnen deze republiek was 

in handen van een burgerlijke bovenlaag, de zogenaamde nove. 

Deze regering stelde een schoonheidscommissie in om de stedelijke 

groei te kunnen begeleiden, omdat men vasthield aan het ideaal dat 

beeldende kunst en architectuur belangrijke middelen waren om een 

gemeenschappelijk besef van deugdzaamheid te ontwikkelen. Zo 

creëerde de nove haar eigen maatschappelijk draagvlak, terwijl het 

systeem tegenwoordig juist werkt op de gedachte dat het volk een 

regering krijgt die het verdient.

DE NOODZAAK VOOR 
EEN EXPRESSIEVE 
OVERHEIDSARCHITECTUUR
participatie - maatschappelijk draagvlak - Siena
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In het essay Verkies rechtvaardigheid! van Henk en Pieter van Os 

wordt gesteld:

‘Burgerschap begint bij een overheid waar 
de burger trots op is, zodat de burger die 
overheid wil dienen…’1

Met andere woorden, men zal zich eerder vereenzelvigen met een 

gemeenschap als men trots kan zijn op de publieke architectuur en 

de openbare ruimte. Zoals eerder beschreven is maken (publieke) 

gebouwen deel uit van het collectieve beeld van een context, de 

architectuur ervan geeft dus uitdrukking aan het gemeenschappelijke 

en kan zo het openbare leven vormen, hierdoor bezitten ze de 

potentie om lokale trots en eigenheid te genereren waarmee de 

burger zich kan en wil verenigen.2

Het gemeentehuis, de representatie van een gemeente en al 

haar burgers, zou juist expressie moeten geven aan de lokale 

gemeenschap, in plaats van apathisch in het niets blijven, als 

een soort ‘Fremdkörper’3 waarmee de burgers zich niet kunnen 

identificeren. Deze vormgeving moet esthetisch een zodanig 

zintuiglijk waarneembaar object worden, dat het door de burgers 

ervaren wordt als een betekenisvolle representatie, zodat het meer 

is dan slechts een administratief kantoorgebouw waarmee men zich 

nauwelijks verbonden voelt.4

Om een dergelijke architectuur te bereiken, kan een voorbeeld 

genomen worden aan de historische overheidsarchitectuur, waarbij 

men symbolen en herkenbaarheid toepaste om een versnipperde 

samenleving te laten verenigen. Bij een gemeentelijke herindeling 

heeft het nieuwe gemeentehuis dezelfde taak; om het belang van 

alle dorpen en kernen te erkennen en vervolgens samen te brengen 

in één gemeente.4 Naast het beoefenen van een globale identiteit, 

zou architectuur juist de regionale identiteit moeten omarmen, door 

middel van een architectonisch regionalisme kan er weerstand 

geboden worden tegen de homogeniserende krachten van het 

moderne kapitalisme. Dit is echter alleen mogelijk als het probleem 

van de mondiale uniformering van (overheids-)architectuur wordt 

erkend en geaccepteerd. Hierdoor stellen we onszelf in staat om te 

profiteren van de beschikbare kennis en technieken wereldwijd die 

parallel gaan met de universele beweging.5

THEMA + ONDERZOEKSVRAAG
burgerschap - Fremdkörper - regionale identiteit - onderzoeksvraag
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De opdracht van dit afstudeeronderzoek zal zich richten op het 

ontwerp van een gemeentehuis dat invulling geeft aan de regionale 

identiteit van een gefuseerde gemeente en zich afzet tegen de 

internationale plaatseloze architectuur, om zo maatschappelijk 

draagvlak en trots te creëren voor de burgers. Het onderzoek kan 

gestructureerd worden aan de hand van de onderzoeksvraag:

Hoe kan het gemeentehuis architectonisch 
ingezet worden om het bestuur en haar 
burgers te verbinden door middel van een 
regionaal, plaatsgebonden, ontwerp?
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Om een weloverwogen antwoord te kunnen geven op de 

onderzoeksvraag zullen allereerst een aantal verschillende theorieën 

worden beschreven over de aanpak om regionale identiteit te kunnen 

vinden. Deze theoriën overkoepelen de disciplines van architectuur, 

planning en beeldende kunst. Vervolgens zal een analyse van 

referentieprojecten concrete ontwerpmiddelen beschrijven, zo zal er 

een beeld verkregen worden over de mogelijkheden om de identiteit 

van een regio te vertalen in een fysiek object. Ten slotte wordt er 

een standpunt beschreven dat houvast en uitgangspunten zal 

bieden in het ontwerp(-proces). Aan dit standpunt kan het ontwerp 

worden getest en bekritiseerd, bovendien zullen de ontwerpkeuzes 

verantwoord moeten worden aan deze positie.

METHODOLOGIE
theorie - referentieproject - standpunt
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Om een architectuur te kunnen ontwikkelen die specifiek ontworpen 

is voor één locatie, met de karakteristieken van diezelfde locatie 

moet er eerst een kernvoorwaarde worden gesteld die van cruciaal 

belang is. De context moet erkend worden als een specifieke 

omgeving, hierdoor worden de uitzonderingen en kwaliteiten 

die plaatsgebonden architectuur maken blootgelegd.1 Dit zou 

omschreven kunnen worden als de genius loci, oftewel; de (unieke) 

geest van de plek.2

‘Pittoresk’ Regionalisme en Romantisch Regionalisme

Vroeg in de achttiende-eeuw ontstond een van de oorspronkelijke 

vormen van het regionalisme. Het Pittoreske Regionalisme citeerde 

typische regionale elementen en bracht deze samen in een soort 

pastiche, om zich af te zetten tegen buitenlandse wetten en de 

klassieke orde. Deze stroming werd gauw gezien als kitsch vanwege 

de directe vertaling of zelfs kopie van origineel tot object.

Een vergelijkbare stroming - het Romantisch Regionalisme – gebruikt 

vertrouwde, herkenbare kwaliteiten van een omgeving om gevoelens 

van verwantschap, herinnering en nostalgie op te wekken. Dit door 

de karakteristieke elementen samen te brengen in een gebouw. 

Door zich te verbinden met één gemeenschap, met architectuur als 

middel, bevrijdt de stroming zich van globaliserende ontwikkelingen.

Rond het interbellum ontwikkelde deze stroming zich op 

verschillende wijzen in Europa. Er ontstond bij verschillende 

staten een behoefte aan een (neo-)nationalisme dat de identiteit 

van een complete natie zou moeten vertalen in architectuur. Een 

mutatie hiervan is het totalitaire regionalisme van Nazi Duitsland – 

Heimatsarchitektur - dat met zijn architectuur een volk probeert te 

vormen en een duidelijk statement wil maken over het gezag van 

de natie, een voorbeeld hiervan is het Haus der Kunst [afb. 2.1] 

in München van Paul Ludwig Troost, de voorganger van Hitler’s 

hofarchitect Albert Speer. Een andere vorm van regionalisme 

vinden we terug in het eerder beschreven stadhuis van Stockholm. 

Het Nationaal Romanticisme is in deze toepassing een vorm van 

Regionalisme, omdat het verwijzingen naar nationale monumenten 

verwerkt in het gebouw.2

L ITERATUURONDERZOEK
genius loci - Romantisch Regionalisme - territorium van de architectuur Kritisch Regionalisme - 
gemeenschappelijk canon
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Het territorium van de architectuur

Volgens de architectuurtheorie van de Italiaanse architect Vittorio 

Gregotti - Het territorium van de architectuur (1966) – zijn het 

niet de karakteristieke elementen van een lokale cultuur die een 

plek definiëren, maar juist de omgeving en het landschap. Deze 

omgeving komt namelijk voort uit historie, vertaald in de geografische 

eigenschappen van de plek, en is zo dus een onderdeel van die 

lokale cultuur zelf. Hij is van mening dat ingrepen van de mens, 

gegrond in technologische idealen en onderdeel van een supralokale 

economie, leiden tot karakterverlies van de natuur. Om weerstand te 

bieden aan deze beweging omschrijft Gregotti de rol van de architect 

als het onthullen van de natuur. Dit wordt bereikt als de materialiteit 

van de omgeving erkend wordt als het belangrijkste gegeven. Op 

deze manier kan de aandacht gevestigd worden op de ecologische 

context.3 Als middel gebruikt hij ‘aanpassingen’ die bewust zijn van 

de specifieke verschillen in situatie, context of omgeving, waardoor 

plaats transformeert in architectuur.1

Het Kritisch Regionalisme

Een andere beweging die antwoord probeert te geven op 

hedendaagse globale ontwikkelingen is het Kritisch Regionalisme. 

Door identiteit te geven aan de expressie van een lokale 

gemeenschap, kan er weerstand geboden worden tegen de 

anonimiteit van technocratie en bureaucratie. Een fundamenteel 

aspect van dit Regionalisme is de kritische blik ten opzichte van het 

denken in regionale culturen. Het stelt namelijk dat iedere cultuur 

voor de ontwikkeling afhankelijk is geweest van andere culturen, een 

zogenaamde kruisbevruchting leidt ertoe dat een regionale cultuur 

in feite een lokaal-gemodificeerde uiting is van een wereldcultuur.4 

Hiervoor moet men zich realiseren dat regio’s geen statische, 

gesloten eenheden zijn.5 Er wordt bewust gezocht naar een 

synthese tussen de (lokale) cultuur en een universele beschaving.

De beweging biedt geen houvast in de vorm van ontwerpregels of 

-strategieën, het stelt dat er ontworpen moet worden vanuit tektoniek 

en een begrip van de plaats. Dit zijn bijvoorbeeld de regionale 

beperkingen die ooit bepalend waren voor het vormen van de 

lokale cultuur en haar collectieve representaties.5 In plaats van het 

ontwerp te zien als een vrijstaand object, houdt het rekening met zijn 

omgeving en ligt de nadruk op het tot stand brengen van de plek.4

Het Kritische Regionalisme baseert zijn ontwerpen op het 

gebruik van lokale materialen, traditioneel vakmanschap, en een 

gevoeligheid voor klimatologische omstandigheden. Regionale, 

traditionele elementen worden niet direct geïmplementeerd, maar 

op een vervreemde wijze toegepast als ondersteuning, fysiek 

of conceptueel. Hierdoor wijkt het sterk af van het Romantisch 

Regionalisme, dat regionale elementen gebruikt om sentimentele 

herkenning of nostalgie op te wekken.6 Daarnaast streeft het naar 

een eigentijdse, plaatsgebonden cultuur waarbij het zowel gebruikt 

maakt van inspiratie uit inheemse architectuur als ook internationale 

referenties. Volgens Frampton wordt door deze aanpak een 

architectuur bereikt die ecologisch beter ingepast is op de plek en 

bovendien esthetisch verantwoord.4
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Het gemeenschappelijke canon

Tot nu toe beschreven de theorieën verschillende manieren om de 

regionale identiteit van een gebied te vatten en tot uiting te brengen 

in een gebouw dat een relatie aangaat met een plaats. Iets wat nog 

niet aan het licht is gekomen is de leesbaarheid van de ingrediënten 

die de regionale identiteit samenstellen. Regionale identiteit bestaat 

namelijk uit ‘vaste’, zichtbare- en tastbare elementen (het fysieke 

landschap), en de geschiedenis, herinneringen en verhalen die de 

plek op een gevoelsmatige wijze verbindt met zijn bewoners (het 

mentale landschap).7

Dit laatste kan volgens Gerard Rooijakkers, bijzonder hoogleraar 

Nederlandse etnologie aan de Universiteit van Amsterdam 

beschreven worden met het begrip culturele biografie. Het probleem 

van deze culturele identiteit is dat het uiterst veranderlijk is, bovendien 

deelt het publieke domein tegenwoordig maar een klein collectief 

geheugen. Dit kan verklaard worden door de individualisering van 

de samenleving, waarin we dankzij technologische ontwikkelingen in 

staat zijn om onszelf te verhouden tot de hele wereld, waardoor onze 

interesses steeds verder uit elkaar gaan lopen.8

Onderzoeker Rik Herngreen - een deskundige op het gebied 

van regionale identiteit - staat volledig achter deze gedachte, hij 

voegt er echter aan toe dat de streekeigen fysieke elementen 

vaak het resultaat afkomstig zijn van buitenaf en aangepast naar 

lokale omstandigheden.9 Hij is van mening dat de regionale 

identiteit alleen schuilt in de verhalen, gedachten en beelden die 

ieder individu ophangt aan de fysieke objecten en structuren, dit 

noemt hij de condensatiepunten. De gedeelde condensatiepunten 

vormen samen het gemeenschappelijke canon. Om deze reden is 

regionale identiteit een actief en continue veranderende eenheid, 

niet vatbaar in sluitende definities en reproduceerbare kenmerken. 

Als dit wel wordt gefixeerd, loopt men het gevaar dat dit leidt tot de 

versimpeling van de complexe ingrediënten van regionale identiteit. 

Hij definieert regionale identiteit dan ook als de verzameling van 

alle particuliere canons binnen een regio, waarvan de belangrijkste 

elementen onderdeel zijn van het gedeelde, gemeenschappelijke 

canon. Herngreen voegt daar wel aan toe dat het noodzakelijk is 

om de particuliere canons constant te voeden met behulp van een 

ervaarbare inrichting van de openbare ruimte, objecten waaraan men 

persoonlijke condensatiepunten kan ophangen.10
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Stadhuis Säynätsalo.
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Stadhuis Säynätsalo, Jyväskylä, Finland / 1949-1951

Alvar Aalto

Finland, een van de Scandinavische landen die net als Zweden 

een relatief jonge, unieke geschiedenis heeft. Een land met een 

relatief kleine populatie, verdeeld over een dynamisch, onuitputtelijk 

landschap. Hierdoor zijn de Finnen landelijk gebleven, ze hebben 

een sterke band met de natuur ontwikkeld, die ze zelf zien als hun 

identiteit, het culturele karakter. De sterke band met de alledaagse 

omgeving wordt onderworpen aan technologische vooruitgang. 

Het is een constante zoektocht naar de juiste balans tussen 

technologische ontwikkelingen, culturele historie en natuur. Dit 

evenwicht is een belangrijk onderdeel in de ontwerpfilosofie van de 

Finse architect Alvar Aalto.

Aalto zoekt met zijn architectuur constant een harmonie tussen het 

Modernisme en de behoeften van mens en natuur, dit vindt hij door 

natuurlijke materialen te integreren met historische, typologische 

referenties. Hierbij gebruikt hij symbolische verwijzingen naar de 

plaatselijke cultuur en inspiratie uit de traditionele Finse bouwstijl. 

Aalto gelooft in ‘evolutie, niet revolutie’, waarbij hij traditionele 

principes naar zijn eigen geloof kneedt in moderne architectuur, dit 

noemt hij ‘Organisch’ Modernisme. Deze gedachte biedt weerstand 

tegen het internationale modernisme en kan tegelijkertijd dienen als 

houvast voor identiteit en humaniteit.

Het stadhuis van het Finse eiland Säynätsalo laat zien hoe Aalto vorm 

gaf aan zijn eigen stijl. De morfologie van het gebouw verraadt dat hij 

de statische balans en symmetrische vormen van het modernisme 

vervangt door een dynamische vormentaal. Dit is een gevolg van zijn 

visie op de menselijke schaal van het gebouw. Door te ontwerpen 

vanuit de specifieke behoeftes voor iedere ruimte en de totale routing 

van het programma, ziet hij het gebouw als een organisme, en 

staat hij zichzelf toe om diversiteit te creëren in zowel het interieur 

als exterieur. Deze architectonische gelaagdheid biedt een plaats 

voor de integratie van elementen als natuur, cultuur, historie en de 

menselijke behoefte [afb. 2.2].

Het stadhuis kan typologisch vergeleken worden met het archetype 

dat ook wordt toegepast in Stockholm. Deze ligging om een 

binnenplaats is een melange van traditionele Finse boerderijen en 

oude Mediterrane nederzettingen.1 De binnenplaats maakt een 

relatie tussen interieur en exterieur mogelijk en bemiddelt bovendien 

REFERENTIE-ONDERZOEK
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Stadhuis Säynätsalo.

2.4

Plattegrond stadhuis Säynätsalo.
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het contrast tussen een stedelijke, monumentale ingang en de 

natuurlijke, intieme ingang. Deze ingangen heeft de architect zo 

vormgegeven dat ze een expressie geven aan de sferen die hij 

tegenkomt in de context. Zo is de formele entree geplaatst aan de 

Oostzijde, ingevuld met graniet, aan de voet van de kloeke toren. 

De natuurlijke entree, aan de Westzijde van het gebouw, biedt 

meer ruimte voor een dynamische vormentaal met een invulling van 

natuurlijke materialen2 [afb. 2.4].

De robuuste compositie van het gebouw refereert aan de kenmerken 

van het Finse landschap. Een verraderlijke, rotsachtige omgeving 

in een subtiele, rood granieten steen, afwisselend met lappen bos 

en gitzwarte meren. De tint van het baksteen komt nauw overeen 

met de kleur van het Finse terrein, en het rijkelijk toegepaste hout 

zorgt voor een warme, natuurlijke expressie. Aalto vertaalt de hoge 

stammen van de dennen in de ‘boomkolommen’ die hij plaatst voor 

de ramen, hiermee benadrukt hij de verticale ramen. Ten slotte laat 

dit gebouw een gevoeligheid zien ten opzichte van het regionale 

klimaat. Lichtinval is volledig afgestemd op het contrast tussen de 

donkere, lange dagen in de winter en de continue helderheid van de 

zomer. Hierbij houdt hij rekening met de reflectie van sneeuw in te 

wintermaanden, waardoor licht vanuit een andere hoek het gebouw 

betreedt. De ramen fungeren dan ook als een filter om direct zonlicht 

genuanceerd binnen te laten treden, zodat er geen sterk contrast 

ontstaat met het noorderlicht dat zich kenmerkt als een gebroken 

licht.3

‘We may define the ideal outcome of 
architecture as being that a building should 
serve as an instrument which mediates all 
the positive influences and intercepts all 
the negative influences affecting man… a 
building cannot carry out this task unless it is 
itself as finely nuanced as the surroundings 
in which it stands.’

Alvar Aalto3
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Roccoli, Ticino.

2.7 >

Uitzicht Riva San Vitale.

2.6

Markering in het landschap.
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Familiewoning, Riva San Vitale, Ticino, Zwitserland / 1971-1973 

Mario Botta

De architectuur van de Zwitserse architect Botta richt zich niet zo 

zeer op een plaatsgebonden cultuur, maar hij zoekt een manier om 

een relatie aan te gaan met de natuur.1 De architectuur die hieruit 

voortkomt, past in zijn omgeving. Dit bereikt hij door met een grote 

gevoeligheid voor de topografie van de plek te ontwerpen. Hierbij 

worden de sporen van massaproductie uit het landschap gefilterd, 

en rekening gehouden met de historische onderlagen van een stad. 

Het gebouw gaat een dialoog aan met zijn omgeving. De vormentaal 

die Botta hiervoor gebruikt laat zich kenmerken door de basale 

geometrieën en primaire vormen. Botta past de materialen toe op 

een eerlijke, pure wijze, hij maakt hiervoor gebruik van de specifieke 

eigenschappen van het materiaal.2

Hoewel het werk van Botta gewoonlijk geen referentie zoekt in de 

sentimentele historie van een plek, maakt hij voor de familiewoning in 

Riva San Vitale een uitzondering door met het ontworpen volume te 

refereren naar de typologie van de zomerse buitenplaatsen, vindbaar 

in de streek Ticino. De zogenaamde ‘roccoli’ waren traditionele 

landgoederen in de vorm van een toren, gebruikt om op vogels te 

jagen, daardoor zijn ze in staat om een plek in het landschap te 

markeren [afb. 2.5]. De familiewoning in Riva markeert de overgang 

tussen het ruwe gebergte en de naastliggende landbouwgrond [afb. 

2.6].

Het gebouw is geen puzzelstuk dat precies in zijn omgeving past, 

maar het maakt de plek. Het abstracte volume steekt namelijk af 

tegen zijn omgeving en vormt zo een contrast met het dynamische 

landschap. De rode, metalen loopbrug verbeeldt de onthechting 

tussen natuur en het door mens gebouwde object en zet kracht 

bij het eerstgenoemde contrast. De typologie van een toren maakt 

het mogelijk om een zo groot mogelijk oppervlak in te passen op 

een kleine footprint, hierdoor is Botta in staat om de impact op 

de natuurlijke omgeving te beperken. Naar boven toe wordt het 

volume steeds leger, hierdoor wordt het steeds transparanter naar 

het achterliggende landschap toe. Vanuit het interieur maken deze 

openingen in de buitenschil specifiek gekozen uitzichten naar het 

landschap mogelijk, de bewoner wordt verbonden met zijn context3 

[afb. 2.7].

55



2.8

Interieur Bagsvaerd Kerk.

2.9

Langsdoorsnede Bagsvaerd Kerk. 
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Frampton, K. (1983) Towards a 

Critical Regionalism: six points for an 

architecture of resistance. in: Foster, 

H. (1983) The Anti-Aesthetic. Essays 

on Postmodern Culture. Bay Press, 

Washington.

2

Global Architecture (1981) Church 

at Bagsvaerd, near Copenhagen, 

Denmark. 1973-76. Edited and 

Photographed by Yukio Futagawa.Text 

by Christian Norberg-Schulz. GA 61. 

A.D.A. Edita, Tokyo.

Bagsvaerd kerk, Kopenhagen, Denemarken / 1973-1976

Jørn Utzon

Jørn Utzon geeft met zijn Bagsvaerd kerk ten opzichte van de 

voorgaande teksten een afwijkend antwoord op de kwestie van 

de oprukkende, universele cultuur. Een kerk bouwen in de huidige 

cultuur brengt een zware lading met zich mee vanwege de vele 

eeuwen traditie en liturgische eisen die horen bij het programma van 

de kerk. Middeleeuwse- en Barokke kerkgebouwen zoeken een 

bovenmenselijke atmosfeer in het interieur van de kerk door middel 

van ornamenten en een grote hoeveelheid glas in lood. Als men dit 

tegenwoordig toepast, dan zou het grote publiek zich met afkeer 

hierover uitspreken, het gebouw verkreeg dan waarschijnlijk de 

stempel ‘kitsch’. Bovendien past het niet meer in deze tijd om een 

kerkgebouw te plaatsen dat zijn omgeving domineert, zoals het zijn 

volgelingen eeuwenlang heeft overschaduwd. Als gevolg van een 

seculariseringsproces heeft de kerk in de Westerse wereld veel van 

zijn volgers verloren, en raakt zijn betekenis op de achtergrond in het 

alledaagse leven.

De belangrijkste eigenschap van een kerkelijke ruimte is dat 

deze een praktische ruimte vorm voor een kerkdienst, waarbij de 

manifestatie van God bij iedere kerkganger vorm krijgt door middel 

van architectuur. De bezoeker wordt zo bewust dat hij deel is van 

een groter geheel. De moderne wereld echter raakt los van deze 

bovenmenselijke kwaliteiten, doordat het alles bekijkt vanuit een 

rationeel en reëel perspectief, hiermee gaat een deel van het beeld 

verloren in een steriele architectuur.

Utzon’s kerk is een moderne interpretatie van de traditionele basilica. 

Het gebouw is opgebouwd uit een langwerpige centrale beuk 

met aan weerszijden gangpaden. Van buitenaf zou het banaal 

omschreven kunnen worden als de uitkomst van industrialisering, 

een montagehal met een dominant, ritmisch grid. Zowel de 

materialen als de constructie zijn het resultaat van technologische 

vooruitgang en behoren tot de moderne bouwmaterialen. Wat 

maakt deze kerk dan geen product van een universeel toepasbare 

formule?1 Om antwoord te kunnen geven op die vraag moet de 

bezoeker het modulaire exterieur van de kerk voorbij gaan. Pas 

dan ontstaat er een contrast tussen de prefab buitenhuid en het 

indrukwekkende gewelf aan de binnenzijde. 

Dit gewelf geleidt de bezoeker gelijkmatig in de richting van het 

altaar, als een dynamisch muziekstuk begint de slinger laag en 

rustig, totdat het zich openbaart in een hoogtepunt; het altaar en het 

schip. Hier breekt het gewelf op in losse stukken waardoor het op 

subtiele wijze een hemels licht de kerkruimte in weet te sluizen, om 

vervolgens elegant te verdwijnen in de verte op een lager niveau. 

Utzon benadrukt de kwaliteiten van een specifieke plaats door de 

architectuur af te stemmen op het plaatselijke licht [afb. 2.9].

Door moderne bouwmiddelen op een a-rationele wijze toe te 

passen, stapt Utzon buiten het cliché van de tendens die voortkomt 

uit een universele architectuur. Hij laat zien hoe men tegenwoordig 

om kan gaan met de delicate aspecten van eeuwenoude traditie. 

Het exterieur fungeert als een neutrale schil voor de buitenwereld, die 

de kerkgemeenschap beschermt en omarmt. Na een reis door het 

interieur zal men vast en zeker met een andere gedachte kijken naar 

de buitenzijde van dit spirituele gebouw.2
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2.10

Museum aan de stroom.

2.11

Detail Minnaertgebouw, Utrecht.
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W.J.Neutelings  (2011) Architectuur en 

lokale identiteit. Antwerpen

2

Riedijk, M. (2012) Rauwe biefstuk 

op de tekentafel. Over conventies 

en identiteit in de Architectuur. 

Gepubliceerd in El Croquis.

Museum aan de Stroom, Antwerpen, België / 2000-2010

Neutelings Riedijk

Het architectenbureau Neutelings-Riedijk stelt dat het een van 

de belangrijkste taken van architectuur is om publieke expressie 

te geven aan de gemeenschap door lokale identiteit te creëren. 

Dit gedachtegoed gebruiken ze om weerstand te bieden tegen 

een steeds verwaterende enkelvoudige identiteit, als gevolg 

van de gedwongen verhouding met de hele wereld. Gebouwen 

worden ingezet als dragers van het collectieve beeld, waardoor 

ze in staat zijn om lokale trots en eigenheid te genereren. Om het 

gemeenschappelijke belang van een gebouw te verbeelden grijpen 

ze niet terug naar regionale bouwstijlen of –tradities, maar passen 

ze hedendaagse monumentale architectuur en ornament toe. 

Hierdoor stellen ze zichzelf in staat om gebouwen te onderscheiden 

van de homogenisering en eenvormigheid van contemporaine 

bouwproductie.

Het Museum aan de Stroom – MAS – is een poging om de 

Antwerpse identiteit uit te drukken. Het gebouw bestaat uit tien 

gestapelde volumes, die steeds een kwartslag gedraaid zijn ten 

opzichte van elkaar, waardoor er een spiraaltoren ontstaat die 

onderdeel is van de openbare ruimte. De materiële invulling van het 

gebouw is niet uitgevoerd volgens een minimalistische gedachte. Er 

is bewust gezocht naar een vorm van architectuur die tektonisch en 

tastbaar is. Het gebouw is bekleed met een robuuste rood gekliefde 

steen, golvend glas, eikenhout en koperen ornamenten. Daarnaast 

biedt de buitengevel plaats voor 3000 metalen handjes, die elk 

gekocht kunnen worden door een Antwerpenaar, een symbool 

voor het eeuwenoude wapen van ‘hand-werpen’. Gedichten, 

afbeeldingen en letters die direct refereren naar de bewoners van 

Antwerpen zorgen ook voor een relatie en bieden houvast aan een 

lokale identiteit [afb. 2.10].

Met behulp van de tektoniek bereiken de architecten van 

het MAS een heterogeniteit die bovendien inspeelt op lokale 

productieomstandigheden. Het materiaal en de ornamenten bieden 

identiteit en houvast voor de bewoners van Antwerpen, doordat ze 

een relatie aangaan met de specifieke plek.1, 2

Het bureau Neutelings-Riedijk staat volledig achter dit principe 

om een dialoog met de identiteit van een plek aan te gaan door 

de schaal van het detail en een reliëf aan het volume delicaat 

vorm te geven. Ze passen dit principe onder andere toe in het 

Minnaertgebouw van de Universiteit Utrecht (1994-1997). Hier is 

een geoxideerd ijzer-rode gevel aangetast door littekens, uitgevoerd 

in spuitbeton, zogenaamde rillen. De vraag is hoe deze glooiingen 

identiteit kunnen verlenen aan de gebruiker van het gebouw [afb. 

2.11].
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2.12

Concept nationale bibliotheek Praag.
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De architecten streven om zich af te zetten tegen een 

homogeniserende beweging, ze willen expressie geven aan de 

lokale identiteit van een gemeenschap door op zoek te gaan naar 

een materiële- en symbolische dialoog met de bewoners. Deze 

ambitie kan men echter in twijfel trekken wanneer hun ontwerp voor 

de Nationale Bibliotheek van Praag wordt bekeken [afb. 2.12]. Dit 

gebouw lijkt een variant te zijn op het MAS te Antwerpen. Het is 

ironisch hoe een bureau welbewust op zoek gaat naar een lokale 

expressie toch twee vergelijkbare ontwerpen maakt, op twee totaal 

verschillende plaatsen ter wereld. Is deze architectuur dan geen 

onderdeel van een universeel toepasbare formule? Ondanks dat 

deze twee objecten verschillende functies behuizen, is de opzet van 

de volumes gelijk, waardoor een gelijkwaardige uitstraling is bereikt. 

Hierdoor twijfel ik aan deze filosofie die weerstand moet bieden tegen 

een onverschillige wereld architectuur.
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Allereerst, voordat ik een positie inneem ten opzichte van regionale 

identiteit, moet ik vermelden dat ik geen tegenstander ben van het 

modernisme. Het moderne vind ik in vele gevallen bijzonder, door 

onder andere de subtiele bouwkundige oplossingen. Het past echter 

niet bij de uitstraling van een gemeentehuis, de anonieme uitstraling 

zorgt ervoor dat de burger zich moeilijk kan vereenzelvigen met het 

bestuur.

Een plaatsgebonden expressie zal hoe dan ook een synthese 

moeten vormen met de universele cultuur, er zullen namelijk moderne 

technieken worden gebruikt. De bouwfysica van het ontwerp zal 

afhankelijk zijn van lokale klimatologische omstandigheden. Het 

meest efficiënte is om actieve systemen en passieve ingrepen elkaar 

te laten aanvullen.

Een belangrijk deel van de regionale identiteit schuilt in de historie 

van de plek, zoals Gregotti opperde is het van belang om deze 

geschiedenis te achterhalen en te gebruiken bij de vormgeving 

van een ontwerp. De topografie is daarnaast bepalend voor de 

gevoeligheid waarmee het gebouw een dialoog aangaat met zijn 

omgeving, dit maakt de plek uniek.

De inheemse, traditionele architectuur van een plek kan het ontwerp 

beïnvloeden waardoor het aansluit op de plaats. Het is belangrijk dat 

deze bouwstijlen niet verwerkt worden zoals men bij het Romantisch 

Regionalisme toepaste, waarbij de opwekking van nostalgie het 

belangrijkste was. Een veel geschiktere toepassing is die van Mario 

Botta in de familiewoning te Riva San Vitale, hier is de typologie van 

een buitenplaats zodanig opgenomen in het concept dat het een 

krachtig volume neerzet, zonder dat het traditionele direct afleesbaar 

is. Er zal wel moeten worden onderzocht in hoeverre een lokale 

bouwstijl zijn oorsprong vindt in de regio. Algemeen moet er een 

conceptuele waarde worden gehecht aan traditie en historie, zodat 

het mogelijk is om een eigentijdse lokale interpretatie neer te zetten.

Het gebruik van lokale materialen en producten kan bijdragen 

aan een plaatsgebonden ontwerp, zoals Aalto dit toepast in het 

Säynätsalo stadhuis. De tinten van het baksteen stemmen overeen 

met het kleurenpalet van het landschap. Utzon laat echter zien dat 

het vooral belangrijk is hoe materialen worden toegepast. Ondanks 

dat hij gebruikt maakt van universele ‘massaproductie’ materialen, 

zet hij een plaatsgebonden ontwerp neer dankzij de a-rationele 

toepassing ervan. Hij gebruikt een in-situ gestorte betonnen gewelf 

STANDPUNT
regionale identiteit - synthese - klimaat - historie - topografie
traditionele architectuur - materiaal
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om het plaatselijke licht zodanig te manipuleren, dat het een 

onevenaarbaar interieur creëert, geschikt voor de manifestatie van 

God.

Ten slotte is het van belang dat inwoners objecten in de openbare 

ruimte kunnen gebruiken om herinneringen en verhalen aan op 

te hangen. Het gemeentehuis kan een dergelijk object zijn. Het is 

noodzakelijk om daarvoor de regionale identiteit te fixeren in een 

fysieke vorm. Als dit op een abstracte, conceptuele wijze wordt 

uitgevoerd zal het geen afbreuk doen aan de complexiteit van 

de regionale identiteit, maar juist een bijdrage leveren aan het 

gemeenschappelijke canon.
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GEMEENTE.
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Gemeentelijke herindeling
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Meierijstad
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‘s-Hertogenbosch
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<- 3.1

Locatie gefuseerde gemeentes.

3.2

Gefuseerde gemeente 1:100 000

5km4321
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1

Aantal inwoners. Beschikbaar op: 

<http://www.veghel.nl/inwoners/

documenten_43769/item/

bevolkingscijfers-2014_56849.html>

<http://st_oedenrode.straatinfo.nl/

buurtgegevens/>

<http://statline.cbs.nl/> (2012) 

[Bezocht op 12 mei 2014].

2

Gemeente Schijndel en Sint-

Oedenrode. (2013) Verkenning 

samenwerking Schijndel- Sint-

Oedenrode. [Online bestand] 

Beschikbaar op: <http://www.

sint-oedenrode.nl/> [Gedownload op 

14 mei 2014].

De bestuurlijke fusie tussen de gemeentes Schijndel, Sint-

Oedenrode en Veghel is het meest geschikt voor deze 

afstudeeropgave. Met een totaal aantal inwoners van 78.7581 is de 

fusiegemeente toekomstbestendig. Ondanks schaalvergroting blijft 

de nieuwe gemeente overzichtelijk (70.000 - 100.000 inwoners).2

De schaal van de afzonderlijke gemeentes is vergelijkbaar, annexatie 

is daarom geen optie, alle drie zijn ze voldoende gezond en 

daadkrachtig om inspraak te hebben op belangrijke beslissingen. 

Bovendien staat de fusie nog in een jong stadium, de afzonderlijke 

gemeentes hebben pas in november 2013 besloten om een fusie te 

bewerkstelligen, in 2018 zou deze fase volledig voltooid moeten zijn.

Een andere reden waarom deze gemeentelijke fusie geschikt 

is voor het afstudeerproject is het landschappelijke element, de 

aanwezigheid van vlakke tot licht glooiende zandgronden, veen, 

heidegronden, bos, de rivieren Aa en Dommel maken het een 

zeer aantrekkelijk en gevarieerd landschap. Deze karakteristieke 

eigenschappen zijn voelbaar in de hele regio en maken de 

gefuseerde gemeente een groen hart in Noord Brabant.2

GEMEENTELIJKE HERINDELING
toekomstbestendig - daadkrachtig - landschap - groen hart
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3.3

Koeveringse molen, verwoest in 1945.
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1

Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode 

gaan verder als Meierijstad. [Poll] 

Beschikbaar op: <http://www.ed.nl/

regio/best-e-o/sint-oedenrode/veghel-

schijndel-en-sint-oedenrode-gaan-

verder-als-meierijstad-poll-1.4610774/> 

[Bezocht 3 december 2014].

2

Naam fusiegemeente Veghel, 

Schijndel, Sint-Oedenrode is 

Meierijstad. Beschikbaar op: 

<http://www.omroepbrabant.

nl/?news/2193681213/Naam+fusi

egemeente+Veghel,+Schijndel,+Si

nt-Oedenrode+is+Meierijstad.aspx/> 

[Bezocht 3 december 2014].

3

Gemeente Schijndel & Gemeente 

Sint-Oedenrode (2013) Bijlagenboek 

Verkenning Samenwerking Schijndel 

– Sint-Oedenrode. Beschikbaar 

op: http://www.sint-oedenrode.

nl/actueel/laatste-nieuws_239/

item/intergemeentelijke-

samenwerking_26755.html/> 

[Gedownload op 21 juli 2014].

4

Land van ‘s-Hertogenrade. Beschikbaar 

op: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Land_

van_%27s-Hertogenrade/> [Bezocht 3 

december 2014].

5

Blijdschap over naam Meierijstad 

voor fusiegemeente. Beschikbaar 

op: <http://www.bd.nl/regio/

regio-oss-en-uden/veghel/

blijdschap-over-naam-meierijstad-voor-

fusiegemeente-1.4610617/> [Bezocht 

3 december 2014].

6

Beunen, G. & MVRDV (2013). De 

Glazen Boerderij: Biografie van een 

gebouw. nai010 uitgevers, Rotterdam.

Via een publieke opinie werd de nieuwe naam van de fusiegemeente 

bepaald, de opties hiervoor waren Land van Rode, Koevering en 

Meierijstad. De belangrijkste voorwaarde was dat de nieuwe naam 

de drie gemeentes zou verbinden.1

Op 4 november 2014 is de uitslag bekend gemaakt, de nieuwe 

fusiegemeente gaat voortaan verder als Meierijstad. Allereest is het 

achtervoegsel ‘stad’ een vreemde keuze, hoewel de afzonderlijke 

kernen een populatie hebben gelijkwaardig aan halve steden, zullen 

ze samen nog steeds geen stadse eigenschappen bevatten.

‘Veghel is geen stad en dat wordt het ook 
niet met drie dorpen bij elkaar.’

Inwoner Veghel2

Het voorvoegsel ‘Meierij’ verwijst naar een historie die gedeeld wordt 

met de drie gemeenten. De Meijerij van ’s-Hertogenbosch besloeg 

ongeveer heel Oost-Brabant, het centrum werd bestuurd door 

de stad Den Bosch. Het overige oppervlak werd verdeeld in vier 

kwarten, Oisterwijk, Kempenland, Peelland en Maasland. Het moge 

duidelijk zijn dat de Meierij een veel groter gebied omschrijft dan 

alleen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.3

De naam ‘Land van Rode’ stamt eveneens uit deze periode, Sint-

Oedenrode was destijds namelijk de hoofdstad van het Kwartier 

van Peelland. Als deze naam de drie gemeentes moet verbinden, 

suggereert het Sint-Oedenrode als de belangrijkste kern. Bovendien 

bestond het Land van Rode als een zelfstandige heerlijkheid rond de 

stad Kerkrade in de twaalfde eeuw.4

De meest geschikte naam, met de minste stemmen5, zou zijn 

gemeente Koevering. Deze histrorische verwijzing verbindt de drie 

gemeentes namelijk in het jaar 1299, toen Hertog Jan II van Brabant 

een machtiging tekende voor het bouwen van de Koeveringse 

molen. Deze molen stond met zijn poten op het ‘drielandenpunt’, 

tussen de gemeentes Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode.6 

Hierdoor stelde molenaar Arnold Heym zichzelf in staat om voor de 

inwoners van de drie gemeenten te malen.

MEIERIJ (STAD)?
Land van Rode - Koevering - Meierijstad
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3.4

Kernen Schijndel, Sint-Oedenrode en 

Veghel.

3.5

Kernen en industie.

3.6 >

De Dommel, de Aa en de Zuid-

Willemsvaart.
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1

Gemeente Schijndel (2012) 

Structuurvisie ruimte. Beschikbaar 

op: <http://www.schijndel.nl/ruimte-

schijndel/> [Gedownload op 6 mei 

2014].

Schijndel

Schijndel ontwikkelde zich op hoger gelegen gedeeltes tussen 

de beekdalen van de Aa en de Dommel en het ontginnen van de 

vruchtbare gronden langs deze rivieren stond centraal gedurende de 

middeleeuwen. Naast landbouw waren de aanwezige eikenbomen, 

populieren en hop grondstoffen voor ambachten die voor de 

ontwikkeling van Schijndel zorgden.

Begin zeventiende eeuw werd Schijndel een onafhankelijke 

gemeente door de heerlijke rechten af te kopen.

De Meierij kende een welvarende tijd in de vijf- en zestiende eeuw. 

De Tachtigjarige oorlog (1568-1648) maakte hier een einde aan, 

door verwoesting en beroving kwam Schijndel in een dieptepunt. 

Het dorp Schijndel werd verwoest door het stelselmatig platbranden 

van handel en industrie, op bevel van de Staten-Generaal van de 

Republiek.

Schijndel heeft zich in de daaropvolgende eeuwen geleidelijk 

hersteld met landbouw. Het telen en verhandelen van hop en het 

brouwen van bier werd een nieuwe manier om de kost te verdienen.

In de tweede helft van de negentiende eeuw verschoof de arbeid 

van landerijen naar de handel in houtproducten. De aanwezige eiken 

en populieren zorgden ervoor dat ambachten ontstonden, zoals het 

maken van klompen, hoepels en manden. Gedurende de twinstigste 

eeuw is deze handel langzaam verdwenen, evenals het bijbehorende 

populierenlandschap, veeteelt maakte zijn intrede en werd een 

populair beroep.

Een doorslaggevende ontwikkeling voor de welvaart van de 

gemeente Schijndel was het oprichten van een steenfabricage in 

de Molenheide, een waskaarsenfabriek, een kousenfabriek en het 

klooster van de Zusters van Liefde.

Zware bombardementen gedurende de Tweede Wereldoorlog 

zorgden ervoor dat een groot deel van de dorpskern werd verwoest, 

het oorspronkelijke lint bleef intact. Tijdens de wederopbouw werd 

nieuwbouw binnen de oorspronkelijke structuur ingepast. Economie 

kwam na de oorlog ook langzaam weer op gang.1

GESCHIEDENIS
Meierij - handel - water - haven - NCB
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2

Gemeente Sint-Oedenrode (2005) 

De Rooi(s)e draad: strategische visie 

2005-2020. Beschikbaar op: <http://

www.sint-oedenrode.nl/portal/digitale-

documenten_3305/item/de-rooise-

draad_16251.html/> [Gedownload op 

6 mei 2014].

3

Gemeenteraad Veghel (2013) 

Structuurvisie Veghel 2030. 

Beschikbaar op: <http://www.veghel.

nl/inwoners/projecten_44291/item/

structuurvisie-veghel-2030_56889.

html/> [Gedownload op 06 mei 2014].

Sint-Oedenrode

De ‘stad’ Sint-Oedenrode besloeg een van de vier kwartieren 

van de Meierij en verkreeg al in het begin van de dertiende eeuw 

stadsrechten, dankzij haar natuurlijke verdedigingswerken; de 

Dommel en een moeraslandschap.

Sinds de achttiende eeuw ontstond er een populierenlandschap als 

gevolg van het voorpootrecht en tussen 1760-1780 vond er een 

toename plaats op het gebied van houtteelt. Ook in Sint-Oedenrode 

ontwikkelde zich een klompenindustrie, welke grotendeels verdween 

na de Tweede Wereldoorlog.2

Veghel

Er wordt beweerd dat Veghel ontstaan is op een plaats waar de rivier 

de Aa het meest eenvoudig over te steken was. Deze rivier heeft 

een grote bijdrage geleverd aan het economisch succes van Veghel. 

Al in de zestiende eeuw floreerde Veghel door haar marktfunctie, 

waar tot en met de zeventiende eeuw vooral in geteelde hop 

werd gehandeld. De producten werden vooral geëxporteerd naar 

Gulik en Kleef. Op grote jaarmarkten werd vooral gehandeld in 

turf, rogge, haver, boter, boekweit, lijnzaad en vlas. Vlasteelt werd 

in deze periode een van de voornaamste middelen om gezinnen 

te onderhouden, vrijwel elk gezin ondernam vlasteelt. De lokale 

boerderijen handelden bovendien in kalveren.

Later werd de Zuid-Willemsvaart en de haven aangelegd (1822-

1826) welke een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de 

bereikbaarheid en de economische groei van Veghel. Vooral in de 

tweede helft van de negentiende eeuw werd de kruising van de 

verschillende verkeersaders (water, weg, tram en spoor) erkend, wat 

Veghel een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijvigheid maakte.

Rond 1860 breidde Veghel uit door de nieuwe economieën, dat 

maakte het een van de meest welvarende gemeentes van Noord-

Brabant.

Begin twintigste eeuw kwam er een nieuwe impuls aan de 

economische groei door het vestigen van de Noord-Brabantse 

Christelijke Boerenbond in 1914. Deze bond richtte melkfabrieken, 

vleesverwerking en banken op nabij de oude haven waar het eerste 

industriegebied van Veghel ontstond, tegenwoordig uitgegroeid tot 

grote (inter-)nationale bedrijven (Campina, Interpolis, Rabobank en 

CHV).

De nieuwe industriehaven uit 1964 zorgde voor een verdere 

ontwikkeling van het bedrijventerrein, het is nog steeds een 

toonaangevend knooppunt in de waterroute. Hedendaags is de 

voedselindustrie de toonaangevende werkgever in de industrie van 

Veghel, mede door de diverse transportmogelijkheden.3
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3.7

A50.

3.8

Regionaal wegennetwerk.

3.9 >

Duits lijntje.
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De hedendaagse economische kracht van de regio is voornamelijk 

toe te schrijven aan de regionale agrarische productie en de 

bereikbaarheid op nationale schaal. Zowel Sint-Oedenrode als 

Veghel zijn direct ontsloten vanuit de A50, deze snelweg loopt van 

Eindhoven naar Oss, Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn en Zwolle. 

Vanuit het zuidoosten richting het noordwesten loopt de provinciale 

weg N279. Deze ontsluit vanaf de A2 te ‘s-Hertogenbosch een 

aantal plaatsen met de Napoleonsbaan (N273). Deze weg is 

gebundeld met de Zuid-Willemsvaart en ontsluit Veghel en een 

aantal kleine kernen in het zuiden. De N279 en de A50 zorgen 

ervoor dat de gemeente Meierijstad verbonden is met een 

grootschalig agrarisch netwerk. Een aantal andere provinciale wegen 

verbinden Sint-Oedenrode met Schijndel, en Schijndel met Veghel. 

Er bestaat ook een directe verbindingsroute tussen Sint-Oedenrode 

en Schijndel, dit is echter geen drukke verkeersader.

Hoewel het Duits lijntje in het verleden een belangrijke positie innam 

binnen het handelsnetwerk, heeft het op dit moment slechts een 

recreatieve waarde en mogelijk een landschappelijke waarde door 

deel uit te maken van een Ecologische verbindingszone.

INFRASTRUCTUUR
regionale agrarische productie - bereikbaarheid - N279 - A50 - Duits li jntje
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<- 3.10

Duits lijntje, ecologische 

verbindingszone.

De overeenkomsten tussen de kernen van de gemeente Meierijstad 

zijn moeilijk te definiëren. Ze hebben alle drie namelijk een andere 

ontstaansgeschiedenis.

De kern van Schijndel bestond vanouds uit vijf kleine kernen 

gepositioneerd op een dekzandrug, afkomstig uit de laatste ijstijd. 

Deze zijn onderling verbonden door een keistenen weg in 1740, 

waaraan vervolgens de losse kernen samensmolten tot een 

langwerpig geheel.

De Veghelse kern bestaat uit twee gelijke delen, de grens tussen het 

wonen en werken en de industrie loopt door de oude haven. Vanuit 

dit centrum zijn beide delen geëxpandeerd. De Aa snijdt midden 

door de kern van Veghel en brengt zo enigszins groen naar binnen. 

Sint-Oedenrode kent de meest fijnmazige structuur, die zich 

organisch heeft ontwikkeld aan de meanderende Dommel. 

Bovendien is Sint-Oedenrode de enige kern waarbij groen en 

verharding hand in hand gaan.

Hetgeen de drie zeer verschillende, maar unieke kernen doet 

verbinden is het landschap en al haar karakteristieken, de regionale 

identiteit van de gemeente Meierijstad moet dan ook hierin worden 

gezocht.

Landschap

Gemeente Meierijstad kent vooral een vlak tot licht glooiend 

landschap, bestaande uit zandgrond. De karakteristieke 

zandgrondenlandschappen, zoals heidelandschappen, moerassen, 

veengebieden en boslandschappen, die vroeger in het gebied te 

herkennen waren, zijn inmiddels grotendeels verdwenen. Nadat de 

beekdalen en de vruchtbare gronden in de middeleeuwen waren 

ontgonnen, kon men als gevolg van oprukkende technologische 

ontwikkelingen en de uitvinding van kunstmest in de negentiende 

eeuw ook de arme zandgronden ontginnen. Vanwege de natuurlijke- 

en cultuurhistorische belevingswaarde wil de overheid dit landschap 

herstellen. In het algemeen hebben de buitengebieden aan diversiteit 

in het landschap moeten inleveren als gevolg van ruilverkaveling en 

schaalvergroting in landbouw.

LANDSCHAP
zandgrondlandschap - beekdalen - kunstmest - ruilverkaveling
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<- 3.11

Populierenlandschap.

1 Gemeente Schijndel & Gemeente 

Sint-Oedenrode (2013) Bijlagenboek 

Verkenning Samenwerking Schijndel 

– Sint-Oedenrode. Beschikbaar 

op: http://www.sint-oedenrode.

nl/actueel/laatste-nieuws_239/

item/intergemeentelijke-

samenwerking_26755.html/> 

[Gedownload op 21 juli 2014].

Populierenlandschap

Een karakteristiek landschappelijk element in de gemeente is het 

populierenlandschap. Dit ‘coulisselandschap’ vindt zijn oorsprong in 

de achttiende eeuw, toen veel boeren vanwege het voorpootrecht 

de rooilijn van hun kavels beplantten met populieren. Deze bomen 

zorgden in de tweede helft van de achttiende eeuw voor toename 

van houtteelt, vanwege een groeiende klompen- en luciferindustrie. 

Deze industrie verdween na de Tweede Wereldoorlog, samen met 

de bijbehorende populieren, tegenwoordig wordt er overigens 

wel geïnvesteerd in het populierenlandschap, vanwege zijn 

cultuurhistorische rijkdom.1
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3.12

Ankerbalkgebint.

3.13 >

Middeleeuwen. Hallehuis met woon- en 

werkgedeelte.

3.14-3.15

Hallehuis.
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De traditionele architectuur van de gemeente Meierijstad vindt men 

in de agrarische architectuur. De boerderij is niet ontworpen door 

een bouwmeester, maar zijn vorm en type zijn gebaseerd op een 

technisch-functionele basis, in overeenstemming met regionale 

materialen, bedrijfsvoering en wooncultuur. Deze architectuur-zonder-

architect vormt zich naar de streekgebonden beperkingen en de 

rijkdom van het bouwland en het klimaat.

De langgevelboerderij is als type pas ontstaan sinds aan begin van 

de zeventiende eeuw. Het is een regionale evolutie, gebaseerd op 

het hallehuis, de ‘Saksische’ boerderij.

Ontwikkeling erf

[afb. 3.13] In de middeleeuwen bestond de Brabantse boerderij 

uit een hallehuis, dit was een hoog en breed gebouw met een 

woon- en werkgedeelte, vaak gescheiden door een schouw, met 

op het land nog een losstaande stal of werkruimte. [afb. 3.14-

3.15] Het hallehuis bestond uit een aantal gebinten – specifiek in 

de Meierij het ankerbalkgebint [afb. 3.12] – die in de langsrichting 

onderling met elkaar werden verbonden. De wanden bestonden uit 

houtskeletbouw, gevlochten wilgentenen, afgedicht met leem en het 

dak was gemaakt van riet.

LANGGEVELBOERDERIJ
hallehuis - bijgebouwen - lang volume - langgevelboerderij - moderne stallen
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3.16

Na middeleeuwen. Akkerbouw leidt tot 

bijgebouwen op het erf.

3.19 >

Midden zeventiende eeuw. 

Bijgebouwen worden opgenomen in 

het hoofdvolume.

3.22-3.24 >>

Hallehuis met dwarsdeelschuur 

samengevoegd, schets.

3.17

Hallehuis.

3.18

Dwarsdeelschuur.

3.20-3.21 >

Hallehuis met dwarsdeelschuur 

samengevoegd.
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1

Kortlang, R. & Verwiel, H. (1989). 

Boerderijen in Noord-Brabant: aspecten 

van behoud en verbouw. Provincie 

Noord-Brabant.

3.25-3.26

Langgevelboerderijen met alle ingangen 

verplaatst naar één gevel.

[afb. 3.16] Na de middeleeuwen werd het mogelijk om ook de 

zandgronden te ontginnen, hierdoor werd akkerbouw belangrijker 

in de regio. Dit leidde ertoe dat de hallehuizen steeds vaker 

bijgebouwen kregen op het erf, zodat de oogst kon worden 

opgeslagen1 [afb. 3.17-3.18].

[afb. 3.19] In het midden van de zeventiende eeuw ontstond 

de langgevelboerderij langzaam als een nieuw type, doordat de 

bijgebouwen werden opgenomen in het hoofdgebouw. Bovendien 

werden de lemen wanden in het woongedeelte steeds vaker 

vervangen door steen. De langgevelboerderij was het resultaat 

van een hallehuis samengevoegd met een dwarsdeelschuur, die 

eerst op het erf stond, vaak evenwijdig aan het hoofdgebouw [afb. 

3.20-3.24]. Bij deze samenvoeging verplaatsten alle deuren van de 

kopgevel naar de langgevel [afb. 3.25-3.26].
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3.27

Vanaf achttiende eeuw. 

Langgevelboerderijen worden gebouwd 

als nieuw type.

3.28 >

Twintigste eeuw. Akkerteelt maakt 

plaats voor veeteelt, erf wordt gevuld 

met moderne stallen.
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2

Hendrikx, J.A. (1994). Brabantse 

Boerderijen: beleven, bewonen en 

bewaren. Kempen uitgevers, Liempde.

3

Hendrikx, J.A. (2003). Traditionele 

boerderijen in Noord-Brabant. Kempen 

Uitgevers, Liempde.

[afb. 3.27] Gedurende de achttiende eeuw werd de 

langgevelboerderij als type gebouwd. Omdat er steeds meer 

werd gemetseld verloor het ankerbalkgebint zijn functie als 

draagconstructie. Het gebint verdween uit het woongedeelte en 

eveneens de bijbehorende driebeukige verdeling, hierdoor werd 

de boerderij in zijn geheel smaller. In de stal en het werkgedeelte 

behield het zijn functie vanwege de grotere overspanningen. Met het 

vervangen van de potstal door de grupstal verdween het gebint ook 

uit de stal, omdat een grote overspanning hierdoor overbodig werd. 

Bovendien werd in deze periode het dak vaak aan de onderzijde 

vervangen door pannen, dit bracht enkele praktische voordelen met 

zich mee.

[afb. 3.28] De twintigste eeuw bracht veel veranderingen in de 

agrarische bedrijfscultuur, akkerbouw maakte plaats voor veeteelt en 

de langgevelboerderij verloor zijn functie mede daardoor. Bovendie 

zorgde grootschaligere landbouw voor grotere boerderijen met 

meer opslag voor oogst en machines. Het erf vult zich met moderne 

(mega-)stallen.2, 3
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Bouwtekeningen 

langgevelboerderijen omgeving 

Schijndel.

3.29

1923.

3.30 >

1927.

3.31 >>

1927.

3.32

1931.

3.33 >

1932.

3.34 >>

1932.

3.35

1936.

3.36 >

1936.

3.37 >>

1947.
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<< 3.38

1952.

< 3.39

1952.

3.40

1953.

<< 3.41

1956.

< 3.42

1956.

3.43

1967.

<< 3.44

1979.
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3.45

Model Langgevelboerderij.

1 wonen

2 keuken

3 portaal

4 slaapkamer

5 toilet

6 badkamer

7 berging

8 stal

9 schuur

3.46

Analyse: dakrand

3.47

Analyse: wolfseind.

3.48

Analyse: schoorsteen.

1

2 3

7
8 9

6
54

4
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De karakteristieke kenmerken van een langgevelboerderij worden 

in de analyse door middel van een ‘model boerderij’ blootgelegd 

[afb. 3.45]. De gevel laat zich eenvoudig lezen doordat het geheel 

is samengesteld uit elementen die vanuit hun functie gepositioneerd 

en gevormd zijn. De frisse, ‘kale’ gevels zijn het resultaat van een 

lange ontwikkeling in een zoektocht naar efficiënte bedrijfsgebouwen, 

geschikt voor landbouw. Stijlontwikkelingen in Europa hebben 

geen of weinig greep gehad op de bouwwerken, invloeden van 

buitenaf zijn slechts geïntegreerd als deze de bedrijfscultuur positief 

konden beïnvloeden. De Noord-Brabantse boerderijen bevatten 

weinig decoratie of luxe, wat overeenkomt met sociaaleconomische 

invloeden van die tijd. De welvaart in oost-Noord-Brabant bleef 

na de middeleeuwen achter doordat het niet als volwaardig 

lid functioneerde binnen de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden. Sporadisch zijn vanaf de negentiende eeuw enkele 

trap- of klokgevels te vinden.

De langgevel wordt gekenmerkt door het gebint, het dak en zijn 

muren. Het strooien dak is gemaakt van lokale oogst. De boer 

schudde de korenschoven nadat ze waren gedorst, hierdoor werden 

korte halmen en onkruid verwijderd, lange halmen werden vervolgens 

gebundeld tot walmen, die op het dak werden bevestigd. Het 

kenmerkende zadeldak op het rechthoekige volume [afb. 3.46] wordt 

in vele gevallen beëindigd met een wolfseind, dit verdween geleidelijk 

in de twintigste eeuw onder invloed van bouwkundige vooruitgang 

[afb. 3.47]. Het ouderwetse riet werd in latere tijden deels vervangen 

door grijze, Utrechtse pannen, of traditionele, rode pannen. 

De afwatering van het rieten dak verliep via een overstek. Het 

regenwater viel van het dak op een afstand van de gevel, waarna het 

de grond in kon zinken door een permeabele laag die alleen direct 

aan de gevel was gelegd.

Het gebint is de basis achter het type langgevel, voorheen was 

deze vindbaar in zowel het woon- als werkgedeelte, gescheiden 

door een lemen wand.1 Toen bakstenen – indertijd vaak 

IJsselstenen – betaalbaar werden voor het merendeel van de 

samenleving werd het gebint en leem langzaam vervangen, hierdoor 

versteende de scheiding. Dit maakte het mogelijk om de woning te 

compartimenteren, wat weer gunstig was voor de rookafvoer. De 

schouw, het hart en ziel van de langgevel, is direct leesbaar in het 

exterieur van het volume, de positie van de schoorsteen verraadt 

deze grens2 [afb. 3.48].

GEVEL ANALYSE
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3.49

Analyse: plint.

3.50

Analyse: gevelopeningen 1.

3.51

Analyse: gevelopeningen 2.

94



Langgevelboerderijen hebben een plint gemaakt van trasraam, 

natuursteen of gepleisterd met cement (smeerplint). De eerste 

lagen metselwerk waren uitgevoerd in een harde baksteen en 

specie, om optrekkend vocht en vorstschade te voorkomen [afb. 

3.49]. Deze is duidelijk herkenbaar in het exterieur van de boerderij. 

De langgevelboerderij in de Meierij kende weinig decoratieve 

elementen, de plint was dus niet slechts een sierplint maar droeg 

hoogstwaarschijnlijk een functie met zich mee. Boerderijen maken 

gebruik van een spatplint, om spatwater van werkzaamheden en 

regenwater moeilijk zichtbaar te maken op de gevel, het doel was 

om de gevel te verduurzamen.3 De plint wordt slechts onderbroken 

door gevelopeningen die toegang verschaffen tot het gebouw, deze 

werden in de Meierij standgroen geschilderd, evenals de luiken.

De ramen vertellen het verhaal van het interieur, de grootte en de 

positie geven duidelijkheid over de functie achter de gevel, de mate 

waarin ramen in een generieke afstand ten opzichte van elkaar 

zijn geplaatst maken duidelijk hoe groot de achterliggende ruimte 

zich mogelijk uitstrekt binnen het volume [afb. 3.50+3.51]. In de 

Meierij werden (stal-)ramen wit geschilderd, met okergele kozijnen.4 

De vorm van het kozijn kan inzicht geven in de ouderdom van 

het gebouw, vooral een onderverdeling in kleine ruiten duidt op 

oudere gebouwen. De vorm van de stalramen hebben vaak een 

symbolische betekenis, de halfronde vorm refereert aan een zon met 

stralen, dit staat voor leven.5
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3.52

Samengestelde boerderijen in Brabant.

96



3.53 ->

Boerenerven Schijndel, Sint-Oedenrode 

en Veghel.

1

Hendrikx, J.A. (2003). Traditionele 

boerderijen in Noord-Brabant. Kempen 

Uitgevers, Liempde.

In Noord-Brabant kwam de langgevelboerderij vaak voor in het 

archaïsch type, in de vorm van een rechthoekige boerderij met de 

poorten in de zijgevel, een zadeldak en veelal een wolfeind. Hoewel 

het woonhuis vaak een onderdeel was van het volume, komen 

er ook varianten voor waar het woonhuis een uitbreiding is op de 

(Vlaamse) schuur, georiënteerd aan de kopgevel – de kop-romp 

opstelling -. De samenvoeging van het wonen, werken en de stal 

vond ook zodanig plaats dat het woonhuis dwars georiënteerd 

staat op de langsrichting van de schuur. Het zogenaamde ‘hallehuis 

met kruk’ is een aanzet tot het hoftype, waarbij de oksel van het 

L-vormige gebouw het erf omarmt. Deze variatie bestaat ook in een 

opstelling waarbij de nok een T-vorm aanneemt, dit zorgt voor een 

symmetrisch geheel waarbij de positie van de representatieve gevel 

in de langgevel van het woonhuis ligt.

Het hoftype kent daarnaast een alternatief waar bij de 

langgevelboerderij parallel staat aan een gelijkwaardige schuur, 

gescheiden door een binnenplaats. Ten slotte kent deze vorm een 

aanpassing waarbij het erf omsloten wordt door drie haaks op elkaar 

geplaatste volumes.1

CLUSTER
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DEEL IV /

LOCATIE.

Locatie

Centraal versus decentraal

Bereikbaarheid

d’Eerd

Eerdse Bergen

Locatiekeuze

Beeldessay
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4.1

Kernen gemeente Meierijstad:

   1.0 Schijndel

   1.1 Wijbosch

   2.0 Sint-Oedenrode

   2.1 Nijnsel

   2.2 Boskant

   2.3 Olland

   

   3.0 Veghel

   3.1 Erp

   3.2 Mariaheide

   3.3 Zijtaart

   3.4 Eerde

   3.5 Keldonk

   3.6 Boerdonk

4.2

Waterloop.

3.3

2.0

2.3

1.0

1.1

2.2
2.1

3.5

3.6

3.4
3.0

3.1

3.2

Zuid-Willemsvaart Beekgraaf

Beeksche Waterloop Boerdonkse Aa

Aa

Dommel

Biezenloop
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1

Gemeente Veghel (2013). Structuurvisie 

Veghel 2030. Beschikbaar op: 

<http://www.veghel.nl/inwoners/

projecten_44291/item/structuurvisie-

veghel-2030_56889.html/> 

[Gedownload op 6 Mei 2014].

Het ontstaan van het landschap in de gemeente Meierijstad ligt een 

aantal miljoen jaar geleden. Toen er een schollenlandschap ontstond 

in West-Europa, samengesteld uit horsten en slenken, oftewel 

verheffingen en verzakkingen. Een dergelijke slenk komt aan de 

oppervlakte in de Noord-Brabantse gemeente. Het hoogteverschil 

met de naastliggende Peelrandbreuk is gedurende de tijd 

genuanceerd door dekzandvorming.

De waterhuishouding in de gemeente is helder gestructureerd. Via 

stroomgeulen gaat het water af richting de Grote Slenk, afhellend 

naar het Noordwesten. Via de geulen Biezenloop, Hurkseloop 

en Beeksche Waterloop komt het water samen in de Aa en de 

Beekgraaf. Deze vormen de hoofdafvoeren in de slenk.1

LOCATIE
schollenlandschap - de Grote Slenk - waterloop
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4.3

Locatie centraal in de gemeente.

4.4

Locatie decentraal in de gemeente.

4.5 >

Locatie stadhuis gemeente 

Bronckhorst, Hengelo.

Bronckhorst180GSEducationalVersion

3.0.0  Context - Basistekening
 1:10000

Situatie 2009  1:10000
500 meter10521

N

104



1

Kikkers, B. (2014) Bronckhorst (2009). 

in: Afstudeeratelier Authority (2014) 

Analyse van het Stadhuis. TU/e.

2

Centraal Bureau Statistiek (2012). 

Beschikbaar op: <http://statline.cbs.

nl/> [Bezocht op 13 mei 2014].

De locatiekeuze voor het gemeentehuis Meierijstad zal het 

concept van een gemeentehuis met een regionale expressie 

moeten versterken. Uit de analyse van het stadhuis blijkt dat een 

gebruikelijke locatie bijna altijd in het centrum van de stad is, met 

uitzondering van de gemeente Bronckhorst. Bij de fusie van vijf 

Gelderse gemeentes is er gezocht om een locatie te kiezen die 

representatief was voor veertig buurtschappen, en daarmee een van 

de grootste plattelandsgemeenten in Nederland. De ligging van dit 

gemeentehuis, vlak buiten Hengelo, neemt een centrale positie in 

binnen de gemeente en staat symbool voor ongebondenheid. Het 

gebouwontwerp ontleent zijn vormen aan de kenmerkende omgeving 

van het contrast tussen glooiend landschap en hoekige agrarische 

verkaveling1 [afb. 4.5].

Bij een decentrale locatie zou er logischerwijs gekozen worden voor 

de kern met de meeste inwoners, de beste bereikbaarheid en de 

grootste bedrijvigheid. Dit zou betekenen dat de kern van Veghel de 

beste keuze is [afb. 4.4]. Qua grootte heeft deze kern een duidelijke 

overhand (25.270 inwoners, tegenover Schijndel 17.365 en Sint-

Oedenrode 11.805), dit hoeft niet te betekenen dat de andere 

kernen niet daadkrachtig zijn, in tegendeel, alle drie de grote kernen 

zijn gezonde en florerende dorpen.2

Een locatie in het centrum van Veghel zou betekenen dat alleen 

omwonenden en werknemers uit het lokale bedrijfsleven in contact 

komen met het gemeentehuis. Het is echter juist de intentie dat 

bewoners het gemeentehuis ervaren als een expressie van hun 

eigen gemeenschap en lokale eigenheid. Zo is het gemeentehuis 

in staat om lokale trots te genereren waardoor de burger zich 

verbonden voelt met de gemeente in zijn geheel. Dit vergt veel 

van de locatie, deze moet namelijk gekozen worden zodat ze 

mogelijkheden schept voor alle inwoners om op regelmatige 

basis in contact te komen met het gebouw. Digitalisering schept 

daartegenover mogelijkheden voor burgers om het stadhuis op 

fysieke basis te ontwijken. Een locatie tussen de mensen zal daarom 

slechts een oppervlakkige relatie teweegbrengen.

CENTRAAL VERSUS 
DECENTRAAL
kern - landschap - identiteit - ontstaansgeschiedenis kernen
decentrale locatie
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4.6 >

Bereikbaarheid en grens.

4.7 >

Geschikt gebied voor locatie.

Een centrale locatie in de gemeente biedt perspectief om de keuze 

van één kern te vermijden, waardoor een natuurlijke omgeving ook 

als optie kan worden beschouwd. [afb. 4.3] Dit zorgt er bovendien 

voor dat het ontwerp niet wordt beïnvloed door de stedelijke context, 

maar juist volledig uit het landschap van de groene gemeente kan 

worden vormgegeven. Uit de beknopte beschrijving van de historie 

blijkt dat de kernen een verschillende ontstaansgeschiedenis 

hebben. Hetgeen dat hun verbindt is het agrarische landschap. Een 

centrale locatie staat daarom dichterbij de regionale identiteit van de 

gemeente en past dus beter bij deze afstudeeropdracht.
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De geschiktheid van een locatie buiten de drie kernen is mede 

afhankelijk van zijn bereikbaarheid. Schijndel, Sint-Oedenrode 

en Veghel zijn alle drie omgeven door een open landschap met 

afwisselend geconcentreerd groen, onderling verbonden door 

strakke bomenrijen die de ontginningen door het landschap 

volgen. Een bereikbare locatie kan daarom het beste gezocht 

worden tussen de drie kernen in, daar waar ooit de Koeveringse 

molen geschiedenis schreef. Hierdoor is de fysieke  afstand tot de 

afzonderlijke kernen ongeveer gelijk [afb. 4.6].

Het specifieke gebied wordt omkaderd door drie regionale routes 

die de kernen onderling verbinden [afb. 4.7]. De snelweg A50 vormt 

binnen de gemeente een grens. Op grote schaal is dit zichtbaar 

doordat de weg de gemeente in tweeën deelt. Op het lokale niveau 

vormt de snelweg zowel een visuele barrière als een infrastructurele 

beperking, omdat men deze slechts op een aantal knooppunten kan 

kruisen.

BEREIKBAARHEID
bereikbaarheid - barrière - gebied
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4.8

Eerde.

4.9 >

Oude ontginningen.

4.10 

Ontwikkeling boerderijenkrans Eerde.

4.11 >

Negentiende eeuwse neogotische 

kapel.
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Binnen het geselecteerde gebied ligt het kerkdorpje Eerde met 

1.500 inwoners [afb. 4.8]. De naam Eerde betekent ‘beploegde 

grond, bouwland’1 en werd door de Rooise koster Adriaan Brock in 

het begin van de negentiende eeuw omschreven als: ‘Een groot en 

uitgestrekt gehucht gelegen tusschen Rode, Vegchel en Schijndel, 

en behoorende ook gedeeltelijk onder, zoo politiek als kerkelijk, der 

drie genoemde dorpen.’ De eerste vermelding van de naam was 

Eirde in 1309.2 Eerde heeft zich ontwikkeld tot een aaneengegroeid 

boerderijlint [afb. 4.10]. Oorspronkelijk was het een krans van 

boerderijen rond een hoger gelegen akker, gelegen op de overgang 

van het natte beekdal naar dekzandgronden. Toen in 1648 de 

uitoefening van de Roomskatholieke godsdienst niet toegestaan was 

in het openbaar, bouwden de Eerdenaren in 1672 een schuurkerk. 

Deze kapel zorgde voor een verdichting van de bebouwingsstructuur 

rondom zijn locatie. De kapel werd pas in de negentiende eeuw 

vervangen door een kerk [afb.4.11], de weg tussen de nieuwe en de 

oude kerk werd een verdicht bebouwd lint.3

Eerde stond voor lange tijd bekend als het ‘Dorp onder de drie 

Heren’, omdat de gemeentegrenzen van Schijndel, Sint-Oedenrode 

en Veghel dwars door het dorp liepen. Dit zorgde voor ophef, 

omdat de bewoners verschillende belasting moesten betalen. Dit 

leidde tot de afbraak en opbouw van een aantal woningen naar het 

Veghels deel begin achttiende eeuw. De krachtmeting eindigde in 

de rechtbank, waar het conflict in 1764 werd opgelost. Eerde werd 

volledig Veghels in 1966.4

Het dorp is deel van de oude ontginningen in de gemeente [afb. 

4.9]. Deze ontstonden vanaf oevers langs waterwegen of vanaf 

hoge dekzandruggen, de kernen in de gemeente stammen uit 

deze periode. Boeren brachten tot in de negentiende eeuw mest 

en heideplaggen aan op hun land. Deze verhoogde delen in het 

landschap heten enkeerdgronden. De oude ontginningen zijn te 

herkennen aan het fijnmazige netwerk van wegen en paden dat 

de kleinschalige gehuchten en boerderijen onderling verbindt. De 

heidegronden werden gebruikt om vee te houden. De uitvinding 

van kunstmest aan het eind van de negentiende eeuw maakte het 

mogelijk om ook de woeste gronden te ontginnen. De structuur laat 

zich kennen door een grootschalige rationelere opzet, die gebaseerd 

is op de mechanische bewerking van het land en werd gestuurd 

door de overheid. Het heeft tot ongeveer 1940 geduurd voordat alle 

gronden in de gemeente waren ontgonnen.5

D ’EERD
oude ontginning - enkeerdgronden - boederij l int - schuurkerkdorp - dorp onder de drie heren
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4.11

Situatie 1811-1832.

4.12 >

Situatie 1830-1850.

4.13 >>

Situatie 1850-1864.

4.14

Situatie 1900.

4.15 >

Situatie 1910.

4.16 >>

Situatie 1918.
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<< 4.17

Situatie 1928.

< 4.18

Situatie 1956.

4.19

Situatie 1967.

<< 4.20

Situatie 1978.

< 4.21

Situatie 1988.

111



4.22

Eerdse Bergen.

4.23 >

Heidegrond.

4.24

Wallenstructuur in 1840.

4.25 >

Gezin voor de Eerdse Bergen 

omstreeks 1900.

Schijndelse Heide

Vlagheide
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EERDSE BERGEN
zomereik - hakhout - stuifzand - wal

Binnen het geselecteerde gebied liggen de Eerdse Bergen, een 

cultuurhistorisch waardevol stuk grond [afb. 4.22]. Deze strook 

bos is 9000 jaar geleden ontstaan. De oorspronkelijke (zomer-) 

eikenpopulatie werd in de middeleeuwen aangevuld, toen de 

boerderijenkrans in Eerde bedreigd werd door stuifzand vanuit de 

Schijndelse Heide [afb. 4.23], ten westen van de nederzetting. De 

zomereik heeft een grote milieuamplitude en kan groeien op de arme 

zandbodems.1 De bewoners van Eerde gingen zich beschermen 

door aan de oostkant van de Vlagheide de wallen met eikenhakhout 

te beplanten en de bestaande begroeiing aan te vullen, hierdoor 

sloeg het stuifzand neer op de alsmaar hoger groeiende wal. Het 

gebruik van hakhout is een vorm van duurzaam bosbeheer, de boom 

wordt namelijk zodanig gehakt dat deze in leven blijft en na 8-12 jaar 

weer volgroeid is voor een nieuwe haksessie. Afbeelding 4.24 laat 

de wallenstructuur zien.2 Nadat ook de Vlagheide werd ontgonnen 

zijn de wallen beplant met naaldhout, dit maakt het een herkenbaar 

element in het landschap.3
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4.26

Fietsroutes. Regionaal, primair, 

secundair, recreatief.

4.27 >

Wandelroutes.

4.28

Ruiterroutes.

4.29 >

Locatie gemeentehuis Meierijstad.
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4.30-4.4.36 ->

Beeldessay. Omgeving Eerde.

1

Gemeente Sint-Oedenrode, Schijndel 

& Veghel (2006). Intergemeentelijk 

Masterplan Vlagheide. Beschikbaar op: 

<http://www.masterplanvlagheide.nl/

uploads/files/Masterplan_Vlagheide.

pdf> [Gedownload op 16 juli 2014].

2

Bureau B+B, Gemeente Veghel & 

Laagland’advies (2003). Structuurvisie 

Eerde. Beschikbaar op: <https://www.

bhic.nl/media/document/file/veghel-

structuurvisie-eerde.pdf> [Gedownload 

op 16 juli 2014].

De Vlagheide wordt momenteel ontwikkeld tot een recreatiegebied, 

de diversiteit in het landschap maakt dit een goede locatie voor 

campings, ecologische verbindingszones en het herstel van het 

landschap.

Een geschikte locatie voor het gemeentehuis Meierijstad ligt bij de 

ontmoeting tussen het visueel open coulisselandschap ten oosten 

van de Eerdse Bergen, de fijnmazige boerderijlinten van de oude 

akkerbodems en de beboste, reliëfrijke wallenstructuur van de 

Eerdse Bergen.1

De samenkomst van de verschillende landschappelijke elementen 

maakt het gebied rond de Eerdse Bergen aantrekkelijk voor 

wandelaars, fietsers en ruiters2 [afb. 4.26-4.28]. De bewoners van 

de Meierij recreëren in dit groene hart, hierdoor ontstaan er kansen 

om ze een relatie aan te laten gaan met het gemeentehuis. De 

toevoeging van openbare functies zoals een restaurant of uitkijkpunt, 

aansluitend op het recreatiegebied, nodigt recreanten uit om een 

bezoek te brengen op informele basis.

LOCATIEKEUZE
recreatie - coulisselandschap - boerderij l int - wallenstructuur - openbare functie
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<- 5.1

Situatie

   A locatie / plot

   B Eerdse Bergen

   C coulisselandschap

   D dorpskern Eerde

   E vuilstort Vlagheide
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5.2

Inbedding van de locatie, contrast 

tussen dicht begroeide natuur en een 

open coulisselandschap.

5.3

Het gemeentehuis faciliteert de 

overgang tussen de twee verschillende 

karakters en sluit aan op het 

naastliggende landschap.

natuur / recreatie

coulisselandschap
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De locatie van het gemeentehuis vormt de ontmoeting tussen het 

open coulisselandschap, dat herkenbaar is in de hele gemeente 

en alle kernen van elkaar doet scheiden, en het dicht begroeide 

natuurgebied de Eerdse Bergen [afb. 5.2].

Deze ‘botsing’ zorgt ervoor dat het gebouw twee verschillende 

kanten kent. Namelijk een rustige zijde, die zich laat kenmerken door 

de natuur, en een agrarische zijde, een open landschap waarin het 

werkgebied van de boer gemakkelijk herkenbaar is door beploegde 

grond, vee en machinerie. Door de structuur van het wegennetwerk 

in de omgeving is de agrarische zijde, die zich presenteert aan het 

coulisselandschap, de kant van het gebouw die zich aan het grote 

publiek onderwerpt; de representatieve zijde [afb. 5.3].

De openheid van het gebied en de verschillende karakters die de 

locatie kent vragen om een gebouw dat reageert op deze invloeden, 

en zich daarmee in de plek nestelt.

U ITGANGSPUNTEN LOCATIE
coulisselandschap - natuur - twee zijdes - plaats
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5.4

1 Veelvoorkomende langgevelboerderij 

afgestemd op het programma van 

gemeentehuis Meierijstad, ingepast op 

de locatie.

5.5 >

Opdeling van het volume, v.l.n.r.: 

Publiek, Bestuurlijk+Ambtelijk en 

Backoffice.

5.6

2 Drie losse volumes op de locatie.

5.7 >

Opsplitsen van het overheersende 

Backoffice volume.

5.8

3 Vier parallelle vleugels.
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Tijdens de massastudie van het ontwerp is er steeds gezocht naar 

een symbiose tussen het boerderijtype en een functioneel, modern 

stadhuis. Het is belangrijk dat de massa dezelfde vormentaal 

spreekt als zijn omgeving, dat wil zeggen dat het gebouw met vorm, 

opstelling en expressie op zoek gaat naar aansluiting.

[afb. 5.4] De vormgeving van het gemeentehuis start op een banale 

wijze, waarbij het type langgevelboerderij direct wordt vertaald 

naar het gemeentehuis programma. Dit is bijna op gelijkwaardige 

wijze waarmee de Glazen Boerderij in de dorpskern van Schijndel 

omgaat met het volume. Bezwaarlijk voor deze massa is de manier 

waarop het de spot drijft met de oervorm van de boerderij, en deze 

opschaalt naar een grootte waarvoor deze nooit bedoeld is geweest. 

Het ongekend dominante volume sluit niet aan op de fijne korrel van 

dit agrarische gebied. Dit maakt het een icoon, een object dat maar 

al te graag aanwezig wil zijn. Om deze reden past het niet binnen de 

uitgangspunten die opgesteld zijn vanuit het onderzoek.

[afb. 5.5] De volgende stap is het splitsen van het programma, 

daarmee wordt de opgeschaalde langgevel vervangen door drie 

kleinere volumes [afb. 5.6]. Doordat backoffice een groot deel 

uitmaakt van het gemeentehuis, is dit volume groter dan het publiek 

en Bestuurlijk + Ambtelijk volume, en daarmee overheersend ten 

opzichte van de rest [afb. 5.7].

[afb. 5.8] Het resultaat van deze verdere opsplitsing is vier bijna 

gelijkwaardige massa’s. Dit maakt het mogelijk om met deze 

langwerpige volumes eenheid te vormen, door ze onderling te 

verbinden. De parallelle oriëntatie maakt een onderlinge verbinding 

moeilijk, de lange gevels worden in het archaïsch type namelijk benut 

voor zonlicht en toegang. Tevens vraagt het open landschap om een 

gebouw dat zich in verschillende richtingen positioneert, en op deze 

wijze aanspraak maakt op het gestrekte landschap.

MASSAVORMING
massastudie - archaïsch type - icoon - agrarisch volume - historische as - toren
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5.9

De programmatische opstelling van 

het gebouw. Verschillende vleugels 

oriënteren zich naar het open 

landschap.

5.10

4 U-vorm toegepast op het 

gemeentehuis.

5.11 >

Oostgevel bij de U-vormige compositie.

5.12

5 Het buitenste backoffice-volume 

wordt naar achteren geplaatst ten 

behoeve van de leesbaarheid van de 

gevels.

5.13 >

Oostgevel bij de aangepaste 

compositie, symmetrisch en minder 

zwaar.
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[afb. 5.9] De compositie van het programma maakt het mogelijk 

om een binnenplaats te vormen. De afzonderlijke vleugels worden 

volgens het U-vorm principe ten opzichte van elkaar gepositioneerd 

[afb. 3.52], samen met de groene wand die gevormd wordt door de 

Eerdse Bergen ontstaat een gesloten, serene ruimte. De backoffice 

volumes blijven parallel aan elkaar zodat ze duidelijk een paar 

vormen. Het meest centrale volume dat zich aan de representatieve 

zijde presenteert wordt ingevuld met de publieke functies van het 

gemeentehuis, dit deel van het programma ontvangt de burgers 

centraal in het gebouw en fungeert als het hart van het gebouw, 

een plek waar alle routes en gebruikers samenkomen en elkaar 

ontmoeten [afb. 5.10].

[afb. 5.11] Het gemeentehuis lijkt zich in vier delen te presenteren 

aan het publiek. Deze compositie maakt de oostgevel onnodig 

gecompliceerd en suggereert een vierdelige opzet achter de gevel. 

Door het backoffice-volume aan de buitenzijde naar achteren te 

plaatsen ontstaat er een symmetrisch opgestelde oostgevel die 

minder kolossaal oogt dan voorheen [afb. 5.12+5.13]. Het totaal 

wordt met deze ingreep minder streng en staat dichter bij de 

functionele clustervorming van het boerenerf.

137



5.14

Historische as.

5.15

6 De nieuwe as splits het noordelijke 

volume van het geheel. Er ontstaat een 

doorgang naar de binnenplaats en de 

Eerdse Bergen.

5.16 >

Relatieschema gemeentehuis 

Meierijstad.

5.17

7 De profieldoorsnede van de 

volumes wordt geoptimaliseerd voor 

het gebruik. De vormentaal van de 

langgevelboerderij wordt verlaten.

tot 1967

erf

1988 ingreep

entreeraadzaal

restaurantvergader-
centrum

b&w

burgerzaal

archief

onafhankelijke functies

publieksbalies

backoffice
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De historische kaarten van de locatie [afb. 4.11-4.21] laten zien dat 

er tot 1967 een erf aanwezig was dat ontsloten werd vanuit een weg 

die dwars door het perceel richting de Eerdse Bergen liep. Deze as 

is in 1988 om onbekende reden verlegd in westelijke richting. Deze 

ingreep is waarschijnlijk het resultaat van een ruilverkaveling.

[afb. 5.14] Deze historische as wordt in het ontwerp teruggebracht, 

zodat het gebouw frontaal wordt benaderd. Het coulisselandschap 

wordt bovendien fysiek verbonden met de natuur. Het gemeentehuis 

is daarbij een buffer die het achterliggende recreatieve gebied 

rust gunt. Een gunstige bijkomstigheid van deze ingreep is dat de 

pittoreske landwegen die de sporadisch verdeelde boerderijen 

onderling verbinden niet worden overbelast door verkeer van en naar 

het gemeentehuis.

[afb. 5.15] De nieuwe as loopt dwars door het gemeentehuis en 

koppelt de noordelijke vleugel los van het geheel. Zo ontstaat er 

een hoofdingang en met doorgang naar de binnenplaats. Het 

relatieschema laat een aantal ‘onafhankelijke functies’ zien, dit 

zijn ruimtes die buiten openingstijden benut kunnen worden [afb. 

5.16]. Burgemeester en wethouders hebben vaak vergadering in 

de avonduren, het archief is toegankelijk voor het publiek, en het 

restaurant behoeft ook open te zijn in het weekend om recreanten te 

kunnen ontvangen.

[afb. 5.17] Tot nog toe is het profiel van de langgevelboerderij 

leesbaar geweest in de massa. Deze associatie gaat verloren als 

de doorsnede wordt geoptimaliseerd voor de (kantoor-)functie 

van het gebouw. De referentie waarmee het gemeentehuis tot 

stand komt is niet langer herkenbaar, voor de burgers wordt het 

gebouw wat men denkt dat het is, een boerderij, broeikas of een 

megastal. De implementatie van het archaïsch model is compleet. 

Het is geïntegreerd en vervolgens geadapteerd tot een object 

dat zich inpast in zijn omgeving, met een agrarisch karakter. Het 

gemeentehuis is een moderne interpretatie van een inheemse, 

traditionele erfenis.
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5.18

8 Een toren maakt het stadhuis, 

typologisch gezien, compleet.

5.19

9 De daken worden onderling 

verbonden om één geheel te vormen. 

Het zadeldak van de onafhankelijke 

vleugel verandert richting de toren 

geleidelijk in een lessenaarsdak, om zo 

een continue volume te creëren.

140



5.20 ->

Dak, aanzicht en isometrie van 

langgevelboerderijen (1-4) en stallen/

schuren (5-9).

[afb. 5.18] Een laatste toevoeging aan het model is de toren, 

dit maakt het beeld van een stadhuis compleet. Het zorgt voor 

onderscheid ten opzichte van de agrarische bebouwing. Het 

ontwerp verkrijgt herkenbaarheid in het vlakke landschap. Het 

toevoegen van een toren is een ingrijpende keuze en kostbaar in de 

hedendaagse economie, daarom is het een genereus gebaar naar 

de burgers.

[afb. 5.19] Ten slotte vereist de eenwording van volumes een dak 

dat de afzonderlijke delen met elkaar verbindt. De toren wordt 

betrokken bij de compositie doordat het zadeldak van de noordelijke 

vleugel overloopt in een lessenaarsdak. De doorgang wordt nu een 

overdekte passage die de bezoeker ervaart als een buffer tussen 

buiten en binnen.
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5.21

Relatieschema tussen de ruimtes.
entrees

publiekshal

publieksbalies

archief

raadscentrum

vergadercentrum

bestuur & directie

backoffice

facilitaire ruimte

parkeren

hoofd-/publieke entree
raadsleden

parkeergarage
werknemers

goederen
burgerzaal
callcenter

publieksbalies frontoffice
spreekkamers

ontvangstruimte/bibliotheek
archief/opslag

foyer
facility-corner

raadzaal
trouwzaal

raadstukkenkamer
fractiekamers

griffie ruimte
collegekamer B&W

multifunct. vergaderruimte
foyer

werkruimte college B&W
bestuurssecretariaat

backoffice werkplekken
facility-corners

restaurant
facility-corner/reproruimte

facilitaire ruimtes
parkeren/(brom-)fietsstalling

relatie
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Op de volgende pagina staat de ruimtestaat van het gemeentehuis. 

Deze is samengesteld aan de hand van referentieprojecten. De 

ruimtestaat bestaat grofweg uit: Publiek, Bestuurlijk/Ambtelijk, 

Backoffice, Facilitaire ruimte en Parkeren. De belangrijkste ruimtes 

zijn uitgezet in een relatieschema, aan de hand van dit schema zijn 

de plattegronden opgesteld.

PROGRAMMA VAN EISEN
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5.22

Schematische plattegronden 

gemeentehuis Meierijstad.

Tweede verdieping

backoffice

Eerste verdieping

backoffice

raadzaal

trouwzaal

bestuurlijk/ambtelijk

Begane grond

backoffice

burgerzaal

publieksbalies/archief

vergadercentrum

restaurant

Kelder

parkeren

facilitair

PUBLIEK   851

Entrees    70

hoofd-/publieke ingang  20

raadsleden   10

parkeergarage   10

werknemersingang   10

goederen    20

Publiekshal   381

burgerzaal   200

foyer+receptie   60

speelhoek   10

garderobe   8

sanitaire voorziening  36

BHV-, lactatie-, EHBO-, rustruimte 15

kluisruimte   20

gevonden voorwerpen  12

raasruimte   20

Publieksbalies   296

callcenter    40

publieksbalies 11x12  132

spreekkamers 10x2, 8x12 104

stilteruimte   20

Archief    104

ontvangstruimte+bibliotheek  60

archief    32

opslag    12

BESTUURLIJK/AMBTELIJK 1443

Foyer    65

   pantry/bar   10

   balie    20

   garderobe   5

   opslag    20

   facility-corner   10

Raadzaal   331

burgemeester (voorzitter) 1x4 4

secretaris  1x4 4

wethouders  6x4 24

raadsleden  35x4 140

griffiemedewerker  2x4 8

bode   2x4 8

notulist   1x4 4

fractievertegenwoordigers 12x1 12

tribune publiek  94x1 94

tribune pers  4x3 12

spreker   1x1 1

technische ruimte   10

regieruimte   10

Trouwzaal   80

Vergadercentrum   646

raadsstukkenkamer  30

fractiekamers  8x20 160

werkruimten voor de griffie 4x12 48
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collegekamer B&W   40

multifunctionele vergaderruimten 

   25-30 p  2x60 120

   10-12 p  4x26 104

   6-8 p   4x16 64

calamiteitenruimte   50

sanitaire voorzieningen  30

Bestuur en directie  321

foyer    5

werkruimte College B&W  

   burgemeester  24

   wethouders 6x24 144

   bestuurssecretariaat 7x9 63

   ambtelijk ondersteuner 6x9 54

   facility-corner   18

   sanitaire voorziening  13

    

BACKOFFICE   5242

backoffice werkplekken

   basis (70%)  350x10 3500

   hoge privacy (10%) 50x10 500

   concentratie (15%) 75x8 600

   shortstay (5%)  25x6 150

meerpersoonswerkruimte 

   klein (4-8 p)  10x12 120

   groot (20 p)  4x38 152

facility-corners  10x12 120

sanitaire voorzieningen  100

Restaurant   220

eetzaal    150

keuken    30

berging    10

personeelsruimte   10

sanitaire voorzieningen  20

FACILITAIRE RUIMTE  435

reproruimte   150

   opslag voor kantoorartikelen 10

   fax-, print- en kopieerapparatuur 50

   pantry    20

   garderobe/lockers  40

   lounge    30

archief en digitaliseringsruimte 40

bode/postkamer   35

rookruimte   10

douche-/kleedruimte 2x20 40

magazijn/werkarchieven  40

werkruimte facilitaire dienst  40

ICT-ruimte   40

containerruimte   10

expeditieruimte   30

PARKEREN   3669

fietsstalling 1,14x100 114

bromfietsstalling 3x15  45

privé parkeergarage 27x100 2700

openbare parkeergarage 27x30 810

TOTAAL FNO   8191

indelings verliezen  2% 164

NO    8355

verticale verkeersruimte 5% 418

horizontale verkeersruimte 12% 1003

installatieruimte  5% 418

NVO               10193

constructieoppervlak 10% 1019

BVO               14881
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5.23

Infrastructuur in het gebouw. Gestippeld 

is de horizontale transportruimte, grijs 

laat de stijgpunten zien.

5.24

Driebeukige-indeling van de volumes. 

De gekleurde vlakken bestaan 

uit: stijgpunten, sanitaire ruimtes, 

vergaderzalen, meerpersoons-

werkruimtes, facility-corners en 

ondersteunende voorzieningen.

5.25 >

Begane grond en eerste verdieping.

routing bezoeker

routing medewerker
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1

Cusveller, S., Jong, de, A. & Schipper, 

K. (2002). Ruimte voor openbaarheid: 

ontwerponderzoek naar het alledaagse 

openbare gebouw. p. 29. Toth, 

Bussum.

2

Cusveller, S., Jong, de, A. & Schipper, 

K. (2002). Ruimte voor openbaarheid: 

ontwerponderzoek naar het alledaagse 

openbare gebouw. p. 103. Toth, 

Bussum.

STRUCTUUR EN ROUTING
heldere structuur - driebeukig - openbaar - collectief - privé - werknemer - bezoeker - collectief 
geheugen

De basis voor een prettige ervaring van de gebruiker ligt in de 

heldere structuur van het gebouw. Transportruimtes zijn overzichtelijk 

met een heldere structuur [afb. 5.23]. Gangen zijn georiënteerd 

aan de lengterichting van de volumes en onderling verbonden. 

Stijgpunten worden geplaatst zodat ze efficiënt kunnen aansluiten 

op het horizontale verkeer en de gebruiker voorzien van korte 

loopafstanden. De heldere structuur wordt bereikt door de 

driebeukige-indeling van de langgevelboerderij te implementeren 

[afb. 5.24]. Het backoffice biedt werkplekken aan de gevels en 

het atrium, er ontstaan prettige en goed verlichte werkplekken. De 

middenbeuk van ieder volume biedt plaats voor stijgpunten, sanitaire 

ruimte, vergaderzalen, meerpersoons-werkruimtes en facility-corners.

Het gemeentehuis, als openbaar gebouw, moet ruimte bieden voor 

verschillende gebruikers. Het is van belang om een juiste verhouding 

te vinden tussen interactie en elkaar kunnen vermijden. Dit is bereikt 

doordat het gebouw voldoende verscheidenheid bevat, er is plaats 

voor zowel openbaar, collectief als privé1 [afb. 5.25]. Het spel van 

kijken en bekeken worden start in de passage, de bezoeker werpt 

een blik in het kantoor van de burgemeester op de eerste verdieping 

van de onafhankelijke vleugel. Eenmaal binnen meldt de burger 

zich aan de receptie. In de burgerzaal ziet hij enkele werknemers 

op de eerste verdieping backoffice, waarna hij zijn weg vervolgt 

naar de publieksbalies. Indien afgesproken, loopt hij door naar 

een spreekkamer om daar een ambtenaar te ontmoeten. Burgers 

bereiken de raadzaal via de statige trap in de burgerzaal.Bezoekers 

kunnen gebruik maken van het restaurant (buiten werktijden) en de 

uitkijktoren, zo biedt het gebouw aantrekkelijke voorzieningen die 

recreanten trekken. Het gebouw verdient op deze wijze een plek in 

het collectieve geheugen van de samenleving.2

Medewerkers in dit gemeentehuis zijn vrij om een werkplek te 

kiezen die bij het soort werk past. Ze betreden het gebouw via de 

werknemersingang (of de parkeergarage). Vanuit hier verdelen ze 

zich vanuit het atrium naar een werkplek. Indien men slechts voor 

korte tijd aanwezig denkt te zijn kan er gebruik worden gemaakt van 

de shortstay-plekken nabij de stijgpunten. Als er behoefte is aan rust, 

zijn de concentratie-plekken het meest geschikt, deze zijn geplaatst 

aan gevels die uitzicht bieden op de Eerdse Bergen. De lange 

backoffice-gevels bieden privacy-werkplekken, met zicht op de rest 

van het gemeentehuis of een wijd akkerlandschap. De rest van de 

vloer is ingedeeld met diverse basis-werkplekken.
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5.26

Gevelstudie. Kopgevels geïnspireerd 

op schuur.

5.27

Gevelstudie. Tempel-achtige 

kopgevels.

5.28

Gevelstudie. Ritme van 

gevelopeningen.

5.29

Gevelstudie. Volledig loslaten van ritme 

in de gevelopeningen, geen rekening 

houden met de achterliggende functie.

5.30

Gevelstudie. Ritme gecombineerd met 

uitzonderingen om problematische 

punten in de structuur op te lossen.

5.31

Gevelstudie. Deels ritme, deels 

willekeurig.
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Het ontwerp van de gevels begint bij een variantenstudie. 

Afbeeldingen 5.26-5.31 laten een deel van deze studie zien. 

In afbeelding 5.26 en 5.27 refereren de kopgevels naar de 

gevelindeling van een schuur, of zelfs een tempel. Hierdoor ontstaat 

er een hiërarchie tussen de kop- en langgevel, terwijl hier niet naar 

gestreefd wordt. In de andere varianten is er gezocht naar een 

repeterende gevelopening die deze rangorde teniet zou doen [afb. 

5.28-5.31]. Het resultaat is dat er bij de koppen nog steeds een 

uitzondering op de regelmaat ontstaat waardoor deze gevels de 

overhand nemen. Het principe dat tot nu toe is toegepast neemt de 

gevel als een vlak met daglichtopeningen er in, waardoor er bijna 

vanzelf een stedelijke uitstraling ontstaat die de context geen recht 

aandoet.

GEVELS
stedelijk - onderscheid - eenheid - ritme - statig - draagstructuur
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5.32

Gevelstudie. Strenge verticaal-

georiënteerde gevelindeling.

5.33

Gevelstudie. Regelmatige, verticale 

raamopeningen in de langgevel. 

Onregelmatig in de kopgevels.

5.34

Gevelstudie. Ritmische verticaliteit in 

alle gevels, geen uitzondering voor de 

schuine vlakken. Het resultaat is een 

abstract fronton.

5.35

Studiemaquette. Conceptuele 

weergave van het volume dat gevormd 

wordt door een opeenvolging van 

tweedimensionale vlakken. Hoekpunten 

van een portaal vormen in de 

longitudinale richting samen lijnen.
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De oplossing voor een geschikt gevelontwerp ligt bij de kracht van 

het ritme. De regelmatige herhaling van penanten en gevelopeningen 

maken het mogelijk om een gelijke oplossing te bieden voor kop- en 

langgevels. Ondanks dat de volumes een andere oriëntatie bezitten 

worden ze middels een schil onderling gekoppeld.

[afb. 5.35] De maquette is een experiment naar repetitie en vorm, 

het laat zien hoe de opeenvolging van lijnen een denkbeeldige schil 

vormt. De ritmische gevel biedt een goede basis voor een heldere 

draagstructuur die vergelijkbaar is met de studiemaquette. De 

leesbare structuur eist een juist gebruik van materiaal verder in het 

ontwerp.
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5.36

Museum van Hiroshige Ando, Bato, 

door Kengo Kuma. De buitenste laag 

van de gevel bestaat uit houten latjes 

die refereren aan het bamboebos. De 

verhouding tussen de open en gesloten 

ruimte zorgt ervoor dat het materiaal 

ook een vlak vormt.

5.37 >

Populierenlaan, Eerde.

5.38

Ritme studie kopgevel.

5.39 >

Gevelstudie naar de juiste verhouding 

tussen de penanten en de 

gevelopening.

5.40

Ritme studie kopgevel.

5.41 >

Gevelstudie naar de juiste verhouding 

tussen de penanten en de 

gevelopening.
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Nadat er een regelmatige stramienmaat is ontworpen in de 

plattegronden kan de gevel ook exacter worden vormgegeven. In 

een latere fase van het ontwerpen is de gevel verder uitgediept. De 

juiste verhouding tussen open- en gesloten geveldelen is bepaald 

aan de hand van deze schetsen.

Het gevelontwerp laat met zijn regelmaat de nauwkeurige 

vormgeving van de massa abstract leesbaar en biedt een oplossing 

om gevels met een stedelijk karakter te ontlopen. Er wordt een statig 

geheel geconstrueerd dat uitermate geschikt is voor de allure van 

een gemeentehuis. Daarmee vindt het gebouw aansluiting op de 

voelbaar serene ambiance van de context.

[afb. 5.36+5.37] Ten slotte kan het strenge ritme beredeneerd 

worden met de symbolische relatie die het aangaat met de 

populierenlanen. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop Kengo 

Kuma het Museum van Hiroshige Ando een fijne ritmiek meegeeft die 

overeenstemt met het omliggende bamboebos. 
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5.42

De vijf varianten waarmee de gevels 

van het stadhuis zijn samengesteld.
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Gevelschema

De gevels zijn opgebouwd aan de hand van 5 verschillende 

schema’s.

De eerste variant laat een dichte gevel zien, waar de gevelopeningen 

achter het metselwerk van licht worden voorzien door het 

opengewerkt Vlaamse verband. Deze is ingezet bij de hoofdingang 

van de publieke vleugel om deze gevelopening te benadrukken. 

Daarnaast is deze vindbaar in de oksels van de backoffice volumes, 

die ontstaan zijn door de twee massa’s ten opzichte van elkaar te 

verschuiven.

De tweede variant is ingezet in de gevel bij bijzondere, 

representatieve ruimtes. Dit gevelschema maakt de raadzaal en de 

trouwzaal leesbaar in het exterieur.

Het derde gevelschema vertaald het verhaal achter de gevel direct, 

de vloer is leesbaar in de façade, maar ligt verdiept ten opzichte van 

het primaire, verticale ritme van bakstenen penanten.

Het voorlaatste schema is ontworpen volgens hetzelfde principe als 

het derde. De vloerlijn is nog steeds leesbaar in de gevel, echter 

loopt de vloer op deze plaatsen niet tot aan de gevel door, er is dus 

sprake van een vide.

De laatste variant bestaat uit gevelopeningen die over de volledige 

hoogte van de façade lopen. Deze is ingezet bij verheven ruimtes 

die over meerdere vloeren lopen. De burgerzaal is hier het beste 

voorbeeld van, het restaurant en de foyer naast de trouwzaal zijn ook 

verbonden met dit schema.
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5.43

De Inktpot, Utrecht (1918-1921). 

Architect G.W. van Heukelom. 

Gefabriceerd uit 22 miljoen bakstenen 

van baksteenfabricage De Molenheide 

uit Schijndel.

5.44 >

Geveldetail van De Inktpot.
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1

Kortlang, R. & Verwiel, H. (1989). 

Boerderijen in Noord-Brabant: aspecten 

van behoud en verbouw. p. 1. Provincie 

Noord-Brabant.

De boer zijn hoeve was functioneel afgestemd 
op bedrijfsvorming waardoor de traditionele 
plattelandsbouwkunst wordt gekenmerkt door een 
verwevenheid van het functionele met het vormgevende, 
het constructieve met het expressieve, het doelmatige 
met het schone.  Er werd praktisch gebouwd met 
materialen die de omgeving aanreikte. Het is zinvolle 
‘architectuur zonder architect’.1

Dit citaat omschrijft de gedachte bij de materialisatie van het 

gemeentehuis. Materialen moeten worden gebruikt om hun 

eigenschappen, niet alleen vanwege de oppervlakkige, esthetische 

kwaliteiten. De detaillering en constructie zijn functioneel en 

doeltreffend, dit gaat gepaard met een mate van leesbaarheid.

MATERIAAL
functioneel - praktisch - esthetisch - leesbaar - penant - architraaf - boerenvlechting
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5.45

Aansnede 1:100

Uitwerking van de gevel bij de 

ontmoeting van de Burgerzaal en de 

Raadzaal.

Details zijn verder in het verslag 1:20 

uitgewerkt.

5m21.5
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De statige penanten gevel is opgetrokken uit baksteen. Een 

materiaal dat traditioneel gebruikt wordt in de inheemse architectuur. 

Dit is vooral te danken aan baksteenfabricage De Molenheide te 

Schijndel. Begin twintigste eeuw overgenomen door de Nederlandse 

Spoorwegen om het hoofdkantoor De Inktpot in Utrecht te kunnen 

bouwen in de schaarse tijden van de Eerste Wereldoorlog. Het 

robuuste, monumentale gebouw is gebouwd met een donkere steen 

die verschillende tinten aanneemt over het aardse kleurenpallet. De 

twinstigste laag bakstenen wordt met enkele millimeters verdiept 

zodat er een subtiele schaduwlijn ontstaat die refereert naar de plint.

De architraaf verbindt de losstaande penanten en maakt het 

gevelbeeld compleet. De architraaf is uitgevoerd in beton, dit 

materiaal is het meest geschikt voor de dragende functie en de 

profieldoorsnede. Het beton draagt bij aan het robuuste karakter van 

het gebouw. Deze dakrand vormt het verbindende element tussen 

de gevel en het dak, zowel visueel als constructief draagt deze het 

dak. Door de architraaf te detailleren met een goot verkrijgt het ook 

de functie van een dakrand.

Het dak wordt op zijn beurt gedragen door een houten 

balkenstructuur die rust op de architraaf. Doordat er een tweede 

betonnen element aan de binnenzijde van de gevel is geplaatst 

wordt de architraaf aan de binnenzijde ook zichtbaar. Het dak is 

afgewerkt met een zinken felsdak. In het beeld zorgen ze voor een 

egaal zilvergrijs-kleurig vlak met weinig structuur. De toepassing van 

een zinken dak zorgt voor een verticale belijning die doorgezet wordt 

vanuit de gevel.

De vloeren van het gemeentehuis worden uitgevoerd in een duister 

grijze gietvloer, met uitzondering van de publieke foyer, burgerzaal 

en publieksbalies. De laatstgenoemde ruimtes zijn uitgevoerd in 

granieten stenen, met een vergelijkbare tint als de gietvloer. Het 

duistere kleurenpallet sluit goed aan op de bakstenen. De vloer van 

de raadzaal is een uitzondering, deze is uitgevoerd in eikenhouten 

planken. Bij het betreden van de raadzaal wordt men op tactiele 

wijze bewust van de ruimte, plots voelt en klinkt de vloer anders, 

de raadzaal wordt hierdoor een bijzondere, maar ook vriendelijkere 

ruimte.

De robuste materialen die het gemeentehuis maken vragen om 

weinig onderhoud en hebben een lange levensduur. Zo kan er 

voldaan worden aan een bepaalde mate van duurzaamheid. De 

zwakke schakel in de materialisatie zijn de betonnen architraven, 

deze zullen waarschijnlijk op regelmatige basis moeten worden 

schoon gespoten. De ramen achter het open metselwerk kunnen 

volledig geopend worden, waardoor dit ook schoon gemaakt kan 

worden.
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5.46

Verschillende oplossingen voor de 

ontmoeting van de penant en de 

architraaf ter plaatse van de kopgevels. 

Variërend van een ontmoeting 

zonder ingreep, met rollaag, of 

boerenvlechting.
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Boerenvlechting

In de aansnede is de gevel uitgewerkt op de plek waar de burgerzaal 

de raadzaal ontmoet. De bakstenen penanten ontmoeten de 

betonnen architraaf loodrecht. De samenkomst van deze twee 

materialen is niet loodrecht bij de kopgevels. Deze ontmoeting is in 

een aantal varianten uitgewerkt. Binnen het Vlaams verband is er 

gebruik gemaakt van boerenvlechtingen om de hoek van ongeveer 

25 graden op te vangen. Deze oplossing is traditioneel voor de 

kopgevels van boerderijen.
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5.47

Één van de varianten uitgewerkt in 

een isometrie. De bovenste twee 

baksteenlagen in de negge van de 

raamopening zijn problematisch en 

zorgen voor een vreemd beeld in het 

verband.
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In eerste instantie leek het een sterke oplossing voor de aansluiting 

van de materialen en het streven naar een regionale expressie. 

Het Vlaams verband in de penanten van de kopgevels wordt 

desondanks toch door gemetseld tot aan de dakrand. In het ontwerp 

van de gevels wordt gestreefd naar een oplossing die alle verschillen 

in de gevel verbindt. Principieel gezien zou het boerenvlechtwerk 

weer een uitzondering maken van de kopgevels, en daarmee past 

het niet in dit gevelontwerp.
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5.48

Isometrie stadhuis Florence, 1298.

5.49 >

Isometrie stadhuis Gouda, 1448.

5.50

Piazza Pubblico (1310) met de Torre de 

Mangia (1338-1348).

5.51 >

Isometrie stadhuis Amsterdam, 1648.
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1

Onderzoeksvergelijking - Exterieur: 

Onderdelen van het stadhuis. in: 

Afstudeeratelier Authority (2014) 

Analyse van het stadhuis. TU/e.

2

Zeegers, G. & Visser, I. (1981) Kijk op 

Stadhuizen. p. 48. Elsevier Focus, 

Amsterdam.

3

Klop, K. (1999) Verbeelding van 

de macht: Ethiek en esthetiek in 

architectuur, ornamentiek en kunst in 

overheidsgebouwen. p. 49, 50. Valkhof 

pers, Nijmegen.

Vanaf de middeleeuwen krijgen stadhuizen een toren om de stad of 

vesting beter te kunnen verdedigen. De primaire functie van de toren 

was verdedigen, later werd dit stadhuiselement steeds vaker met 

een breder gebruik ingezet, bijvoorbeeld als herkenningspunt. Het 

stadhuis van Florence (1298) benut de toren – belfort - als impressie 

middel naar de burger toe [afb. 5.48].

De toren verliest echter zijn functie als verdedigingselement en 

begint steeds vaker ingezet te worden als een statuselement, dat 

onlosmakend met het stadhuis verbonden is. De torens van het 

stadhuis in Gouda (1448) zijn namelijk veel te laag om als uitkijktoren 

te kunnen dienen1 [afb. 5.49]. Het Piazza Pubblico te Siena (1310) 

geniet van een bijzonder functionele als esthetisch vormgegeven 

toren. De Torre del Mangia staat in de juiste verhouding met het 

naastliggende plein. De hoge schacht van rode baksteen wordt 

afgemaakt met een stenen top die overhelt. De dominante toren 

staat symbool voor de stedelijke macht en de burgerlijke welvaart2 

[afb. 5.50].

De toren kan ingezet worden om het stadhuis te onderscheiden 

van andere gebouwen in de stad, het genereert herkenbaarheid 

en markeert het stadhuis op een afstand.3 Zo laat het stadhuis van 

Amsterdam (1648) een lantaarn zien, een opengewerkte toren die 

met zijn slanke constructieve elementen alleen nog dienst doet als 

decoratie-object [afb. 5.51].

Het statussymbool verdwijnt geleidelijk rond de Tweede Wereldoorlog 

waarbij Heerlen (1942) een voorbeeld is. Dit stadhuis is een duidelijk 

omslagpunt omdat architect Frits Peutz in zijn conceptschetsen af 

en toe nog een toren tekende. Het verdwijnen van de toren gaat 

deels gepaard met het verlies van herkenbaarheid. De stadhuizen 

in de tweede helft van de twintigste eeuw hebben geen toren meer, 

onder invloed van veranderende architectonische opvattingen, een 

veranderende samenleving en een overheid die zich gelijk wil stellen 

aan haar burgers.1

TOREN
verdedigingselement - herkenningspunt - statuselement - imponeren - decoratie
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5.52

Wiebenga silo, Veghel.

5.53 >

Betonnen silo’s, Veghel. 

5.54

Old man of Storr, Ilse of Skye. Monoliet,  

een hoge rotspilaar uit één stuk (met 

een ongewone vorm), overblijfsels van 

aardverschuivingen.
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1

Eerden, M.J.M. van der, Melchers, 

R.A., Osinga, A.P. & Schutte, H.M. 

(2012) Iconen van Brabant: Atlas CHV 

Veghel. TU/e.

2

Historie NCB en CHV. [Online 

document] Beschikbaar op: <http://

www.veghelinbeeld.nl/documents/

Historie%20NCB%20en%20CHV.pdf/> 

[Gedownload op 24 december 2014].

3

Koolhaas, R. (1977) ‘Leven in de 

Metropool’ of’ De cultuurvan de 

congestie’ Uit: Heynen, H. (2001) ‘Dat 

is architectuur’: Sleutelteksten uit de 

twintigste eeuw. Uitgevery nai010, 

Rotterdam.

Torens van de Meierij

De economische groei van Veghel is vooral toe te kennen aan 

de Zuid-Willemsvaart (1822-1826). Het vestigen van de NCB 

(Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond) was een tweede groei-

impuls in 1914.1 Veghel ligt in de Meierij op een sterk knooppunt van 

verschillende soorten infrastructuur, om deze reden besloot de NCB 

om een nieuwe mengvoederfabriek te stichten in 1918, genaamd 

de CHV (Coöperatieve handelsvereniging). Tussen 1915 en 1970 

floreert het gebied tot een waar handelsknooppunt voor landbouw 

en veeteelt. Het havencomplex groeide met een unieke ensemble 

aan industriële gebouwen. De graansilo, aan de hand van architect 

Jan Gerko Wiebenga, – de apostel van het Nieuwe Bouwen – is een 

van zijn eerste ontwerpen met een skeletconstructie en gewapend 

beton. Het beeldbepalende complex heeft een grote bijdrage aan de 

identiteit van Veghel2 [afb. 5.52].

De meest dominante beeldbepalers in het centrum van Veghel 

zijn de oude betonsilo’s (1963-1965) die deel zijn van de CHV 

en gebruikt werden voor de opslag en overslag van mengvoer, 

kunstmest en graan [afb. 5.53]. De silo-typologie is parallel aan de 

uitvinding van de lift (1852) door Elisha Otis ontstaan.3 Men was in 

staat om goederen van bovenaf in de holle ruimte te transporteren. 

De graansilo van Wiebenga doet nogal industrieel aan met zijn 

strenge ritme in een orthogonaal stelsel. De betonsilo’s bezitten een 

krachtige architectuur die zijn functie leesbaar maakt waar dan ook 

ter wereld. Dit is toe te schrijven aan de cilindrische vorm van de silo 

die is ontwikkeld ten behoeve van efficiëntie. Als monolieten [afb. 

5.54] in een stedelijke context zorgen de 35 meter hoge, eentonige 

betonnen volumes voor een imponerende uitstraling.

Een vergelijkbare, universele architectuur vindt men elders in de 

gemeente, op het erf van de moderne boer. De voersilo’s vervullen 

overal ter wereld met dezelfde vormentaal en industriële afkomst 

dezelfde functie. Hier vindt nogmaals de confrontatie plaats tussen 

het universele en de lokale agrarische architectuur.
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5.55

Duivencomplex in San Ambrosio 

(Barbate). Het gebouw biedt broed- en 

slaapplekken voor 7.770 koppels 

duiven en beschermt de dieren tegen 

het weer en roofdieren. De eigenaars 

gebruikten de mest bij het telen van 

hemp en tabak. Het kaliumnitraat, 

verkregen uit de duivenmest, werd 

verhandeld voor de toegepassing in 

buskruit.

5.56 >

Duiventoren in Liempde, Noord-

Brabant.

5.57

De colombier. Robbrecht en Daem 

architecten ontwerpen een abstract 

kunstwerk met de eigenschappen van 

een duiventoren in het beboste gebied 

van Dorst.
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4

J.F. van Rooijen (1992). ‘De 

duiventoren van Huize Harmelen.’ in: 

Heemtijdinghen. jg. 28. (1992), nr. 2, 

pp. 58-60.

De duiventoren – het duijfhuis – is een andere vorm van hoogbouw 

die in de regio vindbaar is nabij kastelen en boerderijen. Het is een 

teken van status en rijkdom. Alleen adel mocht dit oude, wereldwijde 

middel om duiven te houden gebruiken, omdat men verplicht was 

om per koppel duiven één hectare grond te bezitten, zodat schade 

aan de oogsten van derden voorkomen werd, in de zeventiende 

eeuw werd het bouwen van een duiventoren een heerlijk recht.4

Al vanaf de middeleeuwen werden deze torens gebouwd in West-

Europa, de eigenaar consumeerde het duivenvlees en gebruikte de 

kalium- en fosforzuur-houdende mest voor de bemesting van zijn 

land. Een goed voorbeeld van zo een dergelijke toren is het Grote 

Duijfhuis te Liempde [afb. 5.56]. Later, in de negentiende eeuw werd 

de duiventoren een waar, sierlijk statuselement dat het landgoed 

compleet maakte.

De duiventoren is geplaatst in een rustige omgeving, meestal 

gescheiden van de boerderij. Duiven zoeken een beschermde nis 

op grote hoogte, dit maakt een typisch duijfhuis een plompe, soms 

afgeknotte toren. In de wanden van de toren worden stenen uit 

het metselverband weggelaten om een ingang te creëren voor de 

vogels. Het kalkzandstenen kunstwerk van Robbrecht en Daem 

architecten, de colombier, brengt deze eisen samen in een abstract 

object [afb. 5.57].
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5.58

Isometrie betonsilo’s.

5.59

Isometrie voersilo en naastgelegen stal.

5.60

Isometrie duiventoren.

5.61-5.63 >

Uitzicht vanuit vuilstort Vlagheide.

Industriegebied Veghel.

Populierenlandschap.

Dorpskern.
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Toren ontwerp

Het ontwerp van de toren brengt de kenmerken van de torens in de 

Meierij samen. Het kloeke volume is geïnspireerd op de betonsilo’s. 

De plaatsing van de toren ten opzichte van het stadhuis komt 

voort uit de vele voersilo’s die een agrarisch landschap kent. De 

gevelopeningen in de toren verwijzen naar die van de duiventoren. 

De openingen moeten geen afbreuk doen aan de expressie van 

het volume, ze zijn daarom uitgevoerd als een continue Vlaams 

metselverband waar de kopse steen is weggelaten.

Vuilstort de Vlagheide is al sinds 2003 afgesloten en sinds 

kort volledig afgedekt en toegankelijk gesteld voor het publiek. 

Recreanten maken in deze vlakke, groene omgeving maar al te 

graag gebruik van de berg om te genieten van het uitzicht. Nieuwe 

plannen om de heuvel te transformeren naar een golfbaan brengen 

deze functie misschien in gevaar.
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5.64

Uitzichtpunten in Meierijstad.

1 Gemeentehuis

2 Eerde en coulisselandschap

3 Eerdse Bergen

4 Schijndelse heide

5 Gemeente Meierijstad

5.65 >

Verdiepingen van de toren, met 

specifiek uitzicht.

5.66

Schema ontwerp toren, in het grijs is de 

trouwzaal weergegeven, v.l.n.r.:

1 Volume

2 Trouwzaal

3 Historische as

4+5 Uitzichtpunten geprojecteerd op 

het volume.

6 Interne structuur van de trappen en 

de verschillende verdiepingen.

5
4 3

21

1

2

3

4

5
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De toren van het gemeentehuis krijgt de functie van een uitkijktoren. 

Recreanten worden verleid om de toren te beklimmen en vervolgens 

misschien zelfs gebruik te maken van het naastliggende restaurant.

Iedere verdieping die de bezoeker bestijgt richt zich op een 

specifieke plaats in de gemeente, een volledige klim in de 38 meter 

hoge toren wordt ervaren als een ansichtkaart voor de gemeente.
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5.67

Isometrie uitzichtpunten.

5.68

Plattegrond en doorsnede 1:50

De betonnen elementen zorgen ervoor 

dat de bezoeker een specifiek uitzicht 

heeft. Hij wordt verleid om een blik te 

werpen.

.25 .5 1 2 3m
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5.69

Isometrie uitzichtpunten toren

Aan de buitenzijde zijn ze zichtbaar 

door het open Vlaams metselverband. 

De stenen zijn zo gelegd dat ook 

de hoeken open zijn. De betonnen 

‘kijkkokers’ zijn in het exterieur 

zichtbaar als twee grijze balken in het 

metselwerk, ze zijn broertjes van de 

lateien bij de raad- en trouwzaal en 

familie van de architraaf. Het kloeke, 

eentonige volume geniet van de 

sporadisch geplaatste uitzichtpunten. 

Het volume wordt verfijnd.
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5.70

Opstelling van de raadzaal.

spreker

raadsleden

wethouders

burgemeester

ondersteunend personeel

publiek/pers

Athene, 500 - 400 V.C.

Hilversum, 1924 - 1931 Heerlen, 1936 - 1942

Arnhem, 1964 Bronckhorst, 2009 Nieuwegein, 2011 Almelo, 2010 [concept]

Florence, 1298 Gouda, 1448 Amsterdam, 1648

Hamburg, 1897 Stockholm, 1911 - 1923
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1

Klop, K. (1999) Verbeelding van 

de macht: Ethiek en esthetiek in 

architectuur, ornamentiek en kunst in 

overheidsgebouwen. Valkhof pers, 

Nijmegen.

De schematische weergave van de raadzalen uit de analyse van het 

stadhuis laten een fundamentele ontwikkeling zien in de werking van 

deze ruimte en daarmee de werking van het bestuursorgaan binnen 

de maatschappij.

Van Athene (500-400 V.C.) tot Hilversum (1931) is er een opstelling 

met een centraal punt, gefocust op de burgemeester, wethouders of 

sprekers. Eind negentiende eeuw ontstaat er een omslagpunt in het 

stadhuis van Hamburg (1897). De ruimte verkrijgt een overzichtelijke 

indeling. Tegelijkertijd krijgt de regering een transparanter karakter, 

burgers zijn vanaf deze periode welkom in de raadzaal. De halfronde 

vergaderzalen staan symbool voor politieke beraadslaging, 

compromis en samenwerking tussen partijen, waarbij er geen 

meerderheid zichtbaar is. Iedereen kan gelijkwaardig een bijdrage 

leveren aan de discussie.1

Vanaf het stadhuis van Heerlen (1942) vindt er een ontwikkeling 

plaats waarbij de hiërarchie langzaam uit de raadzaal verdwijnt. 

Verhogingen, gedecoreerde stoelen en een duidelijke centrale positie 

worden niet langer gebruikt om een rangorde te nuanceren. Met de 

invoering van een ronde tafel verdwijnen de onderlinge verschillen 

tussen de deelnemers van het debat. Slechts enkele onderbrekingen 

in de ‘ronde tafel’ definiëren de gereserveerde zitplaatsen voor 

ambtenaren met een specifieke functie in de raadzaal.

Het model van dit moderne, ‘gelijke’ ideaal wordt weergegeven in 

het schema van Almelo (2010) en Nieuwegein (2011). De opstelling 

rekent af met de polarisatiegedachte, die juist specifiek wordt 

opgezocht in het Westminster-model van het Engelse Lagerhuis.1

RAADZAAL
overzicht - halfrond - compromis - hiërarchie - rond - gelijkheid
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5.71

Ideale opstelling van de raadzaal. Jos 

van Eldonk (29 september 2014).

5.72 >

Raadzaal stadhuis Bronckhorst.

5.73

Schematische opstelling van de 

raadzaal in gemeentehuis Meierijstad.
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De Nederlandse traditie schrijft voor dat de architectuur 

tegenstellingen moet voorkomen en juist compromis bevordert in 

een meerpartijenstelsel.1 Dit maakt de inmiddels cliché geworden 

ronde tafel echter niet noodzakelijk. Burgemeester, wethouders en 

de griffier nemen plaats nabij de spreekstoel. Dit suggereert, zonder 

onderscheid te maken, een hiërarchie binnen de raadzaal.

[afb. 5.71] Tijdens Symposium Het Stadhuis op 29 september 

2014 vatte architect Jos van Eldonk het belang van de opstelling 

samen. Binnen de opstelling van de raadzaal is het belangrijk dat 

de raadsleden elkaar zien, de voorzitter en de spreker moeten 

het publiek kunnen zien, evenals de raadsleden. Daarnaast is het 

wenselijk dat het publiek zich betrokken voelt bij het debat, doordat 

het de gezichtsexpressie van de raadsleden kan lezen.

De architectuur van het gemeentehuis Meierijstad heeft de ambitie 

om weerstand te bieden tegen een universele, nietszeggende 

overheidsarchitectuur. Een ronde opstelling past niet bij dit doel. De 

raadzaal in Bronckhorst (2009) is het voorbeeld van een neutrale 

opstelling, zonder dat de ronde vorm daarvoor is gebruikt [afb. 5.72]. 

De schema’s laten een bewerking zien van de ronde tafel tot een 

opstelling die zowel de voordelen van een ronde opstelling heeft, 

maar zich tegelijkertijd afzet tegen de eentonigheid van het Hollandse 

debat in de politiek [afb. 5.73]. Er is rekening gehouden met het 

duale systeem waarbij wethouders geen actieve bijdrage hebben 

tijdens een raadsvergadering.
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5.74

Raadzaal gemeentehuis Meierijstad

spreker

raadsleden

wethouders

burgemeester

ondersteunend personeel

publiek/pers
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5.75

Ceremoniële route van het stadhuis 

Stockholm, weergegeven in de begane 

grond en de eerste verdieping.

1 Hoofdentree

2 Burgerplein

3 Arcade

4 Hal van de Honderd gewelven (toren)

5 Ovale kamer (trouwzaal)

6 Prinsengalerij

7 Ronde kamer

8 Drie Kronen kamer

9 Gouden zaal

10 Burgerzaal

5.76 >

Voorgevel van het stadhuis Heerlen 

door Frits Peutz. Balkon van de 

trouwzaal is gesitueerd aan het 

stadhuisplein, direct boven de 

hoofdingang.
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1

Onderzoeksvergelijking - Interieur: 

Onderdelen van het stadhuis. in: 

Afstudeeratelier Authority (2014) 

Analyse van het stadhuis. TU/e.

2

Onderzoeksvergelijking - Interieur: 

Functie van de ruimte. in: 

Afstudeeratelier Authority (2014) 

Analyse van het stadhuis. TU/e.

In de analyse van het stadhuis werd geconcludeerd dat de trouwzaal 

- als ceremoniële ruimte - binnen het gemeentehuis moet worden 

ervaren als een exclusieve ruimte. Om deze status te verkrijgen 

wordt de zaal niet direct in de publieke ruimte geplaatst, maar is deze 

goed bereikbaar vanuit een specifieke route, en direct toegankelijk 

vanaf buiten.1

De functie vraagt zoals gezegd om een ruimte met allure. 

Architectuur moet als middel worden ingezet om het vieren van 

zo een belangrijke dag te ondersteunen. Een aantal van de 

geanalyseerde stadhuizen maken gebruik van een trouwroute.2 

Het stadhuis van Hamburg (1897) en Arnhem (1964) hebben 

zelfs een specifieke ingang voor de bruiloft. In Stockholm (1923) is 

de trouwzaal onderdeel van een ceremoniële route die langs alle 

prominente plekken in het stadhuis trekt [afb. 5.75].

De locatie van de trouwzaal draagt ook bij aan de status van de 

ruimte binnen het geheel, in Heerlen (1936) is de trouwzaal geplaatst 

aan de meest prominente kopgevel, dit wordt naar het exterieur 

vertaald door middel van een balkon [afb. 5.76].

In het ontwerp van het gemeentehuis Meierijstad is de trouwzaal 

deels in de toren geplaatst, deze locatie maakt het al een bijzondere 

ruimte. De plaatsing van de ruimte zorgt bovendien voor een unieke 

lichtinval, gefilterd door de toren, trouwen wordt behandeld als een 

buitengewone ervaring. De ceremoniële route naar de trouwzaal 

begint bij de hoofdingang in de passage waar het bruidspaar een 

duidelijk zicht heeft op de toren. Via de foyer loopt men naar de 

burgerzaal om vervolgens lang de raadzaal in de richting van de 

passage te lopen. Via de loopbrug steekt het koppel weer door de 

passage naar het vergadercentrum, de toren komt weer terug in 

beeld. De bezoeker wordt hierdoor bewust van zijn positie in het 

gemeentehuis doordat hij een herkenningspunt passeert. De route 

loopt verder in de onafhankelijke vleugel waar men kennis maakt met 

het college van B&W. Ten slotte wordt de trouwzaal benaderd over 

een lange, open galerij, met de ingang naar de zaal symmetrisch 

in het verlengde. De trouwzaal ligt boven het restaurant en is 

omringt door een ruime foyer. Deze plaatsing maakt het mogelijk 

om na afloop de zaal te verlaten via de toren, of een receptie te 

organiseren in de foyer of het restaurant. In het westelijke einde van 

de onafhankelijke vleugel staat de beleving van de natuur centraal.

TROUWZAAL
exclusief - ceremoniële route - natuur
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5.77

1 kelder met kolommenstructuur

2 bakstenen penanten en 

kolommenstructuur (grijs is open 

vlaams metselwerk)

3 (slimline-) vloeren

4 houten draagstructuur dak

5 isometrie gemeentehuis
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Het ritme in de gevels is parallel ontwikkeld aan de constructieve 

onderlagen van het gebouw, het gebouw is hierdoor helder van 

opzet en structuur.

De kelder van het gemeentehuis zal in beton worden uitgevoerd, 

door de aanwezigheid van zandgrond is het funderen op balken 

waarschijnlijk voldoende (met uitzondering van de toren). De 

betonnen kolommenstructuur in de parkeerkelder vormt de dragende 

ondergrond voor de andere verdiepingen. De verdiepingsvloeren 

worden op hun beurt gedragen door IPE balken die in de vloeren zelf 

zijn verwerkt. Deze balken dragen hun lasten af aan de bakstenen 

gevels, kolommen en de verschillende stijgpunten in het gebouw, 

maar ook de middenbeuk van de driebeukige indeling bevat 

dragende wanden. Het zinken felsdak wordt ten slotte gedragen 

door een houten structuur van gordingen en spanten die tevens 

in het zicht blijven. De gebruiker van het gebouw heeft daarmee 

een goed besef van het samenspel van materialen die één object 

vormen.

MAAKBAARHEID
ritme - zandgrond - beton - baksteen - hout - zink

187



188



RESULTATEN /

GEMEENTEHUIS MEIERIJSTAD.



5.78

Situatie 1:5000
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5.79

De benadering van het gemeentehuis 

is vanuit het oosten, de as die op deze 

impressie geaccentueerd wordt door 

de populierenlaan leidt de bezoeker 

naar de passage. Het volume en de 

toren zijn vanaf een verre afstand 

zichtbaar en markeren het stadhuis in 

de context.
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5.80

Plan 1:1000
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5.81

Deze impressie laat de oostgevel 

met de toren op de achtergrond 

zien, genomen vanuit de bestaande 

landweg.
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5.82

Een sfeerimpressie op de as, in de 

richting van de passage. Dit beeld laat 

duidelijk zien hoe het open metselwerk 

de raadzaal markeert in de gevel.
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5.83

In de passafe wordt de bezoeker 

bewust van de binnenplaats, en 

ziet hij het fundament van de toren 

met daarachter de Eerdse Bergen. 

Rechts vindt men het archief en het 

College B&W. De hoofdingang wordt 

links gemarkeerd met een degelijke 

betonnen latei. De as staat los 

van de onafhankelijke vleugel, met 

uitzondering onder de arcade, waar 

het tegelverband in baksteen wordt 

doorgezet.
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5.84

De impressie van de foyer laat 

duidelijk zien hoe de bezoeker de 

ruimtes symmetrisch benadert. 

Langzaam wordt hij in de richting 

van de burgerzaal geleidt. Vanuit een 

relatief lage ruimte (3600mm) naar 

de monumentale proporties van de 

publieke zaal.
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5.85

Isometrie begane grond

1 hoofdingang

2 receptie

3 foyer

4 sanitaire ruimte

5 parkeergarage

6 garderobe + kluisruimte

7 gevonden voorwerpen

8 EHBO

9 burgerzaal

10 publieksbalies

11 spreekkamers

12 callcenter

13 raasruimte

14 stilteruimte

15 ingang backoffice

16 backoffice atrium

17 facility-corner

18 open werkplekken

19 concentratie werkplekken

20 privacy werkplekken

21 team werkplek

22 bibliotheek + archief

23 calamiteitencentrum

24 lounge

25 vergadercentrum

26 restaurant

27 keuken

28 personeelsruimte

29 berging
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29
28

27

26
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24 

23 

22
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12
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11
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5.86

Noordgevel van het gemeentehuis. Op 

de achtergrond is een recreatieve route 

en de Eerdse Bergen te zien.
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5.87

Burgerzaal. De trappen naar beneden 

en de stijgende theater vloer van de 

raadzaal maken de overgang vanuit de 

foyer geleidelijk. Nog in de foyer heeft 

de bezoeker een duidelijk overzicht op 

de publieksbalies en herkent men aan 

de rechterzijde de arcade die vanuit 

de passage doorloopt en fungeert als 

een verbinding met de onafhankelijke 

vleugel voor de medewerkers.

Op de eerste verdieping zijn 

ambtenaren aan het werk zichtbaar. 

Met een ruimte trap kan men via een 

helling de raadzaal bereiken.
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5.88

Schets van de arcade, gemaakt vanuit 

de ingang in de richting van backoffice. 

Links is een doorgang gemaakt naar de 

burgerzaal.
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5.89

Isometrie eerste verdieping

3 foyer

4 sanitaire ruimte

6 garderobe + kluisruimte

17 facility-corner

18 open werkplekken

19 concentratie werkplekken

20 privacy werkplekken

21 team werkplek

30 griffie

31 raadzaal

32 opslag

33 college B&W

34 burgemeester

35 wethouder

36 raadstukkenkamer

37 bestuurssecretariaat

38 fractiekamer

39 trouwzaal
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5.90

De raadzaal vanuit de publieke tribune. 

De Eames Executive chairs geven een 

uniforme maar luxe uitstraling aan de 

opstelling van de zaal.
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5.91

Impressie van het atrium in backoffice. 

De dakramen maken het een 

lichte ruimte. Enkele ronde banken 

met beplanting en een boom erin 

maken het atrium een lounge- /

ontmoetingsruimte. De ‘luchtbruggen’ 

en galerijen zijn dunner dan de vloeren 

zelf. De balustrades lopen tot aan de 

onderkant van de vloeren, zodat het 

beeld in de open ruimte rustig is. Vanuit 

dit perspectief zijn de daken van beide 

volumes goed zichtbaar.
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5.92

Isometrie tweede verdieping

17 facility-corner

18 open werkplekken

19 concentratie werkplekken

20 privacy werkplekken

21 team werkplek
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5.93

Aan beide zijdes van backoffice zijn 

twee vides vormgegeven die licht in 

de ruimtes brengen en bovendien 

alle verdiepingen verbinden met het 

volume. Links zijn er enkele facilitaire 

ruimtes en teamwerkplekken te vinden.
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5.94

De trouwzaal is deels geplaatst in de 

toren, een dakraam over de volledige 

breedte van de zaal maakt de gebruiker 

hiervan bewust. Links is de ingang 

vanuit de galerij. Op de achtergrond 

betreedt daglicht de zaal gefilterd 

door het open metselwerk in de toren. 

Het matglas in de achtergevel biedt 

privacy tijdens een bruiloft, maar zorgt 

bovendien voor een interessante 

belevenis wanneer een bezoeker 

gebruik maakt van de uitkijktoren. 
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5.95

Isometrie toren verdiepingen
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5.96

Interieur van de toren. De gestorte, 

betonnen trappen leiden de bezoeker 

naar de top. Onderweg wordt hij 

voorgesteld aan enkele uitzichtpunten, 

gemarkeerd door betonnen ‘kijkdozen’.
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5.97

Impressie van het hoogste punt in de 

toren. De totale gemeente is zichtbaar 

door het open metselwerk.
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5.98

Het gemeentehuis tijdens de 

donkere winteravonden. Er is nog 

een vergadering gaande.
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5.99

Parkeerkelder 1:500

51 2 3 10 25m
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5.100

Begane grond 1:500

51 2 3 10 25m
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5.101

Eerste verdieping 1:500

51 2 3 10 25m
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Tweede verdieping 1:500

Plattegronden toren 3-7 1:500

51 2 3 10 25m
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5.103

Noord aanzicht 1:500
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5.104

Oost aanzicht 1:500
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Zuid aanzicht 1:500
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West aanzicht 1:500
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5.107

Doorsnede AA’ 1:500

51 2 3 10 25m
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Doorsnede BB’ 1:500

51 2 3 10 25m
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Doorsnede CC’ 1:500

51 2 3 10 25m
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5.110

Doorsnede DD’ 1:500

51 2 3 10 25m
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5.111

Doorsnede EE’ 1:500

51 2 3 10 25m
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5.112

details aansnede 1:20

1 horizontale doorsnede dak

   zinken felsdak

   waterkerende structuurlaag

   dakbeschot 20mm

   gording 160x40mm

   luchtspouw 40mm

   isolatie 120mm

   dampremmende laag

   binnen afwerking (houten planken)

   dakspant 200x50mm

2 verticale doorsnede dak

   idem

3 horizontale doorsnede penant

   vlaams metselwerk (binnen) 100mm

   dampremmende laag

   isolatie 200mm

   waterkerende laag

   spouw 100mm

   hwa

   vlaams metselwerk (buiten) 100mm

4 horizontale doorsnede open 

metselwerk

   isolerende beglazing in hout, draai-

   kiepraam t.b.v. schoonmaken ruimte

   tussen raam en open metselwerk

   open vlaams metselwerk (buiten)

   100mm

1m.5 .8.2 .3.1
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5.113

details aansnede 1:20

1 verticale doorsnede dak

   zinken felsdak

   waterkerende structuurlaag

   dakbeschot 20mm

   gording 160x40mm

   luchtspouw 40mm

   isolatie 120mm

   dampremmende laag

   binnen afwerking (houten planken)

   dakspant 200x50mm

2 verticale doorsnede dakrand

   betonnen architraaf (buiten)

   250x600mm: beton 90mm,  zinken

   dakgoot 100mm, beton 60mm

   spouw30mm

   waterkerende laag

   isolatie 120mm

   dampremmende laag

   betonnen architraaf (binnen)

   100x600mm

3 verticale doorsnede gevelschema 3

   betonnen latei met dorpel 100mm

   spouw 50mm

   waterkerende laag

   isolatie 120mm

   dampremmende laag

4 verticale doorsnede gevelschema 2

   betonnen latei met goot 210mm

   spouw 50mm

   waterkerende laag

   isolatie 120mm

   dampremmende laag

5 verticale doorsnede slimline-vloer

afwerking (hout/natuursteen) 10mm

isolatie zwevende dekvloer 20mm

cementvloer 50mm

akoestische ontkoppeling 10mm

IPE-240

gewapend beton 100mm

6 verticale doorsnede gevelschema 4

   isolerende beglazing in hout, vast

   kozijn

7 verticale doorsnede maaiveld

   baksteen (buiten) 100mm met

   betonnen dorpel

   spouw 80mm

   isolatie 120mm

   waterkerende laag

   stelkozijn

8 verticale doorsnede kelderwand

   drukvaste isolatie 120mm

   keerwand 120mm

   spouw 30mm

   waterkerende laag

   isolatie 150mm

   dampremmende laag

   gewapend beton 200mm

1m.5 .8.2 .3.1
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Het antwoord op de onderzoeksvraag die dit afstudeerverslag 

heeft gestructureerd - Hoe kan het gemeentehuis architectonisch 

ingezet worden om het bestuur en haar burgers te verbinden 

door middel van een regionaal, plaatsgebonden, ontwerp? – valt 

niet direct te formuleren. De onderzoeksvraag behoeft namelijk 

een ontwerpmethode. Ik ben van mening dat regionale identiteit 

in architectuur geen ontwerpmethode kan – en zou moeten zijn 

- die op navolgbare wijze toegepast wordt. Bepaalde keuzes in 

het ontwerpproces hebben een grote invloed op het ontwerp, 

een andere locatie zou bijvoorbeeld (moeten) leiden tot een ander 

gebouw. Daarnaast is de gestelde regionale identiteit, die is ingezet 

als ontwerpgereedschap, gevonden in onder andere historie, 

inheemse architectuur en lokale materialen. Bij de selectie van de 

verschillende tools was het onvermijdelijk om persoonlijke keuzes 

te maken, dit bewijst dat het niet mogelijk is om één methode te 

omschrijven die goed is.

Het ontwerp dat in dit afstudeerverslag wordt gepresenteerd is voort 

gekomen uit het standpunt dat ik in het begin van de ontwerpfase 

heb aangenomen. Het doel van dit afstudeerjaar was het inzetten 

van een regionale expressie als een middel om de negatieve 

ontwikkeling van de - inmiddels - anonieme overheidsarchitectuur 

tegen te gaan en op deze manier de overheid weer een gezicht te 

geven. Door de architectuur te funderen en verbinden in de plaats 

wordt er een middel gecreëerd dat de problematische relatie tussen 

het bestuur en haar burgers kan verbeteren. Een regionale expressie 

geeft aanleiding voor de burgers om een gemeenschappelijk trots te 

ontwikkelen en zo de samenleving dichter bij elkaar te brengen.

Dit bleek een complexe uitdaging. Voor een buitenstaander is het 

moeilijk om een vreemde cultuur te kunnen begrijpen en beheersen. 

Ondanks dat de locatie in Nederland ligt, heb ik lang moeten zoeken 

om de locatie-specifieke karakteristieken te kunnen ontrafelen. 

Het is niet mogelijk om het gemeenschappelijke canon vast te 

leggen, dit varieert van tijd tot tijd en zit diep verstopt in de geest 

van de Meierijstadse bevolking. Met behulp van de literatuurstudie 

en (vooral) de referentiestudie kwam ik er achter welke soort 

vondsten binnen de gemeente in het ontwerp konden dienen als 

gereedschap. Hierdoor kon ik, parallel aan het ontwerpen, op zoek 

gaan naar historische ontwikkelingen of regionale voorbeelden die 

bepaalde ontwerp oplossingen konden onderbouwen. Tijdens de 

implementatie van deze tools heb ik ondervonden dat veel invloeden 
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vanuit de plek niet direct inzetbaar zijn in architectuur. Daartegenover 

bestond er een persoonlijke ambitie om een dergelijke directe 

vertaling te ontwijken en altijd te streven naar een moderne 

interpretatie, in plaats van nostalgie en symboliek.

De invloed van de ontwerp beslissingen leidde er in mijn proces 

toe dat sommige keuzes moeilijk waren om te nemen. Deze 

bewustwording bracht mij zo nu en dan in twijfel. Het besluit om 

het gemeentehuis in een agrarisch landschap te plaatsen mag dan 

wel een ongewone locatie zijn voor een gebouw met een dergelijk 

maatschappelijk draagvlak, maar het heeft er wel voor gezorgd dat 

de regionale identiteit van de gemeente veel beter tot zijn recht 

komt in deze context. De ontwikkeling van de massa is ook een 

zwaar beladen keuze geweest in het proces, door het streven naar 

inpassing in de omgeving, werden zelfs kleine aanpassingen in het 

volume eerst onderzocht in een studiemaquette.

Regionale identiteit als ontwerp hulpmiddel biedt flexibele 

aanknopingspunten. Het doet er niet toe hoeveel regionale 

karakteristieken worden opgenomen in het concept, het is juist 

belangrijk op welke wijze deze worden toegepast. Daarbij is het 

echter wel van belang dat de ontwerper een degelijke analyse van 

de plek uitvoert, zodat er een juiste afweging gemaakt kan worden 

tijdens het formuleren van de identiteit. Algemeen is een goed begrip 

van de historie, inheemse architectuur, cultuur, materiaal en ambacht 

de sleutel tot succes in een project met regionale expressie. Een 

regionale expressie is niet per se dé oplossing voor de problematiek 

in overheidsarchitectuur, maar juist één van de vele mogelijkheden.

Ten slotte wil ik de conclusie afronden met een persoonlijke reflectie 

op het ontwerp en het afstuderen in zijn geheel. Doordat mijn 

ateliergenoten versneld afstudeerden, werd ik gedreven door hun 

voortgang waardoor ik aan het einde van het jaar genoeg tijd had om 

kleine experimenten uit te voeren die het ontwerp naar een hoger 

niveau tillen. Onderzoeken zoals de boerenvlechting, de vormgeving 

van de raadzaal en de nauwkeurige plaatsing van de trouwzaal 

hebben mij tot op het laatste moment gemotiveerd en met plezier 

aan het project laten werken. Daartegenover was de keuze voor 

de gemeente Meierijstad erg ambitieus, het aantal inwoners zorgt 

namelijk voor een grote ruimtestaat. De immense schaal van het 

programma van eisen bracht zo nu en dan moeilijkheden met zich 

mee.

Al met al ben ik erg tevreden met de resultaten. Afgelopen jaar heb 

ik veel geleerd over theoretisch onderzoek in combinatie met een 

praktische toepassing. De kennis die ik heb vergaard tijdens de 

analyse, de begeleidingen en het ontwerpen hebben hun waarde 

bewezen in de vorm van een architectonisch object.
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