
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Gemeentehuis Boxmeer
een (niet-)alledaagse outfit voor een alledaags gebouw

Verheij, A.G.C.

Award date:
2008

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/0c9bd1e6-bbcf-454e-b294-7df108dcba8d


ARR 
2008 4158 
BWK 

GEMEEN EHUIS BOXMEER 
EEN <NIET->ALLEDAAGSE OUTFIT VOOR EEN 
ALLEDAAGS GEBOUW 

afstudeercommissle: 

prof.ir. J.Westra 

lr. M.H.P.H.WIIIems 

lr. I.Vrouwe 

2 jull 2008 

A.G.C.Verhelj 

0537361 

Architectural Engineering - Facultelt Bouwkunde - Technische Universltelt Eindhoven 



VOORWOORD 

Dit verslag is een bloemlezing van een jaar werken, een jaar afstuderen. Wat een jaar geleden begon als een 
aanwakkerende fascinatie heeft langs allerlei wegen uiteindelijk geleid tot een antwerp waarin een antwoord 
wordt gegeven op de aan het begin van het traject gestelde vraag. Een jaar werken waarin vee! is onderzocht, 
gevonden, weggegooid, teruggevonden en waarvan de belangrijkste onderdelen nu in dit verslag zijn 
gebundeld. 

Het afstudeerproces is niet vanzelf gegaan en verschillende personen hebben een belangrijke adviserende en 
ondersteunende rol gespeeld. Ten eerste wil ik graag mijn afsrudeerbegeleiders bedanken voor hun 
commentaar en adviezen. Daarnaast is ook een bedankje aan het ad res van de Gemeente Boxmeer en in het 
bijzonder dhr. Rambags gepast. De informatie die mij zonder problemen werd verschaft en de deur die altijd 
openstond zorgden voor een goede samenwerking. Als laatste wil mijn vriendin, verdere vrienden, familie en 
medestudenten bedanken voor hun goede zorg en commentaar. 

Eindhoven, juli 2008 

Adriaan Verheij 
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SAMENV ATTING 

De relatie tussen kleding en architectuur, specifieker die tussen textiel en architectuur is aJ bijna even oud als 
de mensheid zelf. Eeuwenlang was deze relatie echter vrijwel onzichtbaar en een snelle studie van de huidige 
stand van zaken laat zien dater zeer grote verschillen zijn tussen beide disciplines. De laatste vijftig jaar, en 
vooral de laatste decennia, wordt langzaamaan weer steeds meer naar elkaar gekeken. Zowel ontwikkelingen 
op materiaal(technisch) gebied als de explosieve toename van computerrekenkracht zorgen binnen de 
architectuur voor een hernieuwde belangstelling voor textiele structuren, resulterend in verschillende 
inspirerende voorbeelden in de huidige, mondiale architectenpraktijk. 

Na studie van de expliciete mogelijkheden van textiele structuren bleek het inzetten hiervan in het antwerp 
van een openbaar gebouw een interessante optie. Textiel als tussenruimte tussen de altijd toch aanwezige 
gesloten functies en het omringende openbare Ieven. Onderwerp van studie is het gemeentehuis geworden en 
wei het gemeentehuis van Boxmeer. Het ontwerpen van het gebouwtype gemeentehuis is, door de recente 
gemeentelijke herindelingen en de daarmee gepaarde schaalvergrocing van de gemeentelijke organisatie, een 
belangrijke opgave. De vraag is hoe dit sterk historisch verankerde archetype vorm te geven voor de huidige 
en toekomende tijd. Vanuit gemeentebesturen gaat een roep op om transparante, heldere gebouwen. Dit 
Ievert veelal vee! glas op, het schijnbare bouwkundige equivalent van transparancie. 

Met de ingredienten van materiaaltoepassing en gebouwtype, aangevuld met specifieke Jokale aanleidingen is 
een on twerp gemaakt voor het nieuwe gemeentehuis van Boxmeer.De omgeving van de locatie heeft een 
intieme schaal, waarin het relacief grate gemeentehuis zijn plek moet vinden. Het gevonden antwoord op de 
vraag voor een modern gemeentehuis ligt in de fragmentatie van de verschillende in het gemeentehuis 
liggende functies. Door hun sterk varierende openbaarheid te vertalen in verschillende afstanden tot de 
buitenwereld, wordt een gebouw gecreeerd dat zijn openbare functies uitspreidt in het openbare Ieven. Het 
uiteindelijke on twerp is gefundeerd op de kennis die opgedaan is in de studie naar mode, bekleding en textiele 
structuren. Het heeft een gebouw opgeleverd dat zich enerzijds aansluit bij zijn omgeving en anderzijds juist 
een opvallend brand punt van sociale activiteit kan worden. De textiele structuur bekleedt de meest openbare 
functies. De ontworpen textiele huid is gebaseerd op het gebruik van onderdruk om textiel te fixeren op een 
onderconstructie. Door het gebruik van deze veranderbare verbinding kan een gedeelte van de huid in de tijd 
veranderen, door de interne druk te veranderen. Een sprankje vluchtigheid in de permanentie van de 
architectuur. 
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in Ieiding 

INLEIDING 

Architectuur en mode. Bij de relatie tussen deze twee disciplines ontstond deze afstudeerstudie. Nog 
specifieker bij een, en wellicht de meest voor de hand liggende, gemeenschappelijke deler; textiel. In de ene 
discipline (mode) alomtegenwoordig, in de andere (architectuur) marginaal toegepast. En dat is niet voor 
niets, blijkt bij dieper onderzoek. Toch blijft de architect gei'ntrigeerd staren naar de (v)luchtige creaties die elk 
seizoen weer de catwalk aflopen. Is het een verlangen naar een dergelijke vluchtigheid die in de architectuur 
vrijwel ontbreekt? Dat de wereld van de mode, kleding en textiele structuren de architectonische wereld 
inspireert, is duidelijk te zien in de huidige mondiale architectenpraktijk. Het themanummer dat de 
Architectural Design erover in 2007 uitgaf, Architextiles getiteld, getuigt hiervan. Op allerlei fronten wordt 
gekeken naar textiele vormen en structuren. Van Dominique Perrault die in verschillende (ongerealiseerde) 
projecten zijn orthogonale vormen bedekt en drapeert met textiel tot Rem Koolhaas die in zijn Seattle Library 
de textiele structuur op een heel andere manier inzet. 

Na het bestuderen van referenties speelt het (eigenhandig) ontdekken van de vormeigenschappen en 
technische materiaaleigenschap van textiel een belangrijke rol. Een afstudeerstudie blijft echter niet bij 
theoretisch of historisch kader, maar probeert een vertaling naar het heden en de toekomst te leggen en het 
onderwerp voor dit onderzoek is gevonden in de klassieke ontwerpopdracht van het gemeentehuis. Een 
ontwerpopgave die momenteel in Nederland actueel is en waarin de grootste vraag is of we het archetype 
moeten blijven volgen, of er in deze tijd een heel andere koers gevaren client te worden. Om deze opgave 
specifiek te onderzoeken is een locatie gevonden in het Noord-Brabantse Boxmeer. Een gemeente waarin de 
vraag om een nieuw gemeentehuis daadwerkelijk speelt, of speelde aangezien de bouw voor de deur Staat. 
Een locatie ook met nieuwe specifieke voorwaardes en problemen. Hoe plaats je een gemeentehuis, waar een 
kleine tweehonderd mensen werken, in een rniddelgroot dorp waar de bebouwing de schaal van het 
individuele woonhuis nog vrijwel niet ontstegen is? Kortom een veelzijde opdracht waarin gezocht wordt 
naar een relatie tussen textiel en gebouwsoort en waarbij de uitkomst meer is dan de som van de delen. 

Di t verslag is opgedeeld naar de verschillende onderdelen van de stu die. Het begint met een proloog. Een stuk 
dat de nieuwsgierige student schreef al voordat de inkt van zijn afstudeerplan droog was. Een vooruitblik, een 
richting, een ticket naar het nog onbekende. Daarna worden in dee! I de achtergronden en huidige situaties 
rond het hoofdthema (mode en architectuur) en onderwerp (gemeentehuis) in vogelvlucht geschetst. Het 
eerste dee! eindigt in de opgestelde onderzoeksvraag. In het daaropvolgende dee! II wordt dieper ingegaan op 
de gekozen locatie, en de mogelijkheden van textiele structuren. In het laatste dee!, dee/Ill, komt het 
daadwerkelijke ontwerp aan bod, van concept tot aan details en de relaties met het eerder onderzochte. Voor 
geinteresseerden in het ontwerp en de daarin vertolkte uitwerkingen van de theorie is het lezen van het laatste 
dee! voldoende. 
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TEXTIEL EN GEMEENTEHUIS 
'Een (niet-)alledaagse outfit voor een alledaags gebouw' 

Textiel. W ein~ is er alledaagser dan textiel. Doordat we ons fichaam er dagefijks mee bekleden is er vrijwel continu inti em 
contact. Het is onze tweede huid, die ons beschermt tegen ongewenste invloeden van buitenaf en Ievens dient als ons visitekaartje 
naar buiten toe. Ook in de architectuur speelt textiel een ro4 a/ is deze minder omnipresent. De laatste jaren is een groeiende 
belangstelling te ifen voor de toepassing van textiel in de architectuur. Maar welke fimcties kan textiel (gaan) vervullen in onze 
'versteende' gebouwde omgeving? Een verkenning in de publieke toepassing van textiel. 

De parallel tussen kleding en architectuur lijkt logisch. Beide disciplines houden zich immers bezig met het 
mogelijk maken van activiteiten door het bekleden van het menselijke lichaam. De een (kleding) doet dit op 
een intieme manier, direct om de huid, de ander (architectuur) houdt een grotere afstand tot het lichaam. De 
Engelse schrijver en curator Bradley Quinn beschrijft deze relatie door kleding in een bredere context te 
plaatsen.1 Hij gebruikt daarbij de analogie van uirokken die elkaar omhullen, als weergegeven in de afbeelding. 
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De verschiHende huiden omhullen en conditioneren elkaar. In het centrum staat het lichaam, begrensd door 
de eerste omhuUing die wij als mensen beseffen en beleven; onze huid. De psychoanalist en arts D.W. 
Winnicot benoemt onze huid als 'primary limiting membrane'.2 We zitten erin, we kunnen er niet uitbreken, 
het is de ultieme grens van interactie met onze omgeving. Daarover nadenkend wordt een groot verschil 
tussen kledjng en architectuur duidelijk. Kleding is te beschouwen als een tweede huid, onze naaktheid 
bedekkend en de conditionerende functie van onze eigen huid aanvullend. Het treedt daarbij opals het 
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proloog - textiel en gemeentehuis 

gedeelte van onze omgeving waarmee wij het meeste direct contact hebben. Maar het is meer dan dat. Het is 
zo naar ons eigen Jichaam gevormd dat het echt als rweede huid client. Comfortabele kleding zorgt voor een 
demping van de communicatie van onze natuurlijke huid met onze omgeving, maar beperkt ons verder 
weinig in ons doen en Iaten. We blijven mobiel, de meest noodzakelijke delen voor interactie en waarneming 
blijven de mogelijkheid tot contact met de wereld om ons heen behouden. De gebouwde omgeving 
daarentegen is van een heel andere aard. Deze volgende schil in het schema van Quinn perkt ons wei degelijk 
in. Onze bewegingsvrijheid wordt begrensd volgens de regels die de bouwkundige schil ons oplegt. Dat houdt 
in dat direct contact met de bouwkundige schil niet vanzelfsprekend is. 

De gezamenlijke basis en geschiedenis van textiel en architectuur is nogal eens het onderwerp geweest van 
bespiegelingen van architecten en theoretici. De gedeelde geschiedenis begint volgens Kurt Foster, de 
Zwitserse curator van de negende architectuur biennale in Venetie, wanneer de mens Jeert een weefsel aan 
een paal te bevestigen.J Nomaden gebruiken vervolgens mi.IJennialang tenten aJs flexibele thuisbasis. Wanneer 
de mens zich permanent begint te vestigen krijgen stevigere en duurzamere materiaJen de voorkeur. Textiel 
wordt lange tijd in de westerse wereld niet meer tot de aiJedaagse bouwmaterialen gerekend. De toepassingen 
blijven beperkt tot het gebruik in tijdelijke verblijfsplaatsen, denk aan tenten in legerkampementen, en 
(zonne)luifels. Pas in de negentiende eeuw is het de Duitse architect en theoreticus Gottfried Semper die de 
directe vergelijking trekt tussen textiel en gebouwde oppervlakken. Hij maakt daarbij de scheiding tussen 
Gewand en Wand, waarbij de eerste staat voor een ruimtescheidende muur en de laatste voor het 
daadwerkelijke dragende, constructieve deel.4 De voornaamste functie van architectuur wordt door Semper 
beschreven aJs het bekleden (in de rweede orde) van het menselijke lichaam. Enkele tientaiJen jaren later sluit 
de Oostenrijkse architect Adolf Loos daar op aan, door te steUen dat het aiJemaal begon met het bekleden. In 
zijn welbekende essay 'Ornament und verbrechen' stelt Loos zelfs dat architecten zich eerst naar kleding en 
textiel moeten wenden om de esthetiek van de verblijfruimte te begrijpen. De noodzaak om verblijfsruimtes 
te moeten aank.leden ten einde er comfortabel in te kunnen verblijven, ziet hij aJs een zwakte van de 
architectuur. Het treft de huisvrouw tot in het diepst van haar ziel, zo schrijft Loos, om bezoek te moeten 
ontvangen wanneer de gordijnen in de was zitten. 
Maar wat brengt deze voorkennis ons anno 2007, in een 'versteende' wereld waarin continufteit en vloeiende 
vormen sinds jaren strijden voor een plaats binnen de vanouds harde architectuur. Hoe en waar kan textiel 
ons verrassen in de bekende omgeving van aiJe dag? Waar is het op zijn plaats en vervuJt het een functie die 
het materiaal voor zich laat spreken? In onze tijd van nagestreefde openheid kan textiel naar mijn mening een 
middel zijn om harde grenzen en drempels te verzachten. Om het gebouw en de publieke ruimte dichter bij 
elkaar brengen. Om het publieke gebouw sterker dee) uit te Iaten maken van zijn omgeving. Juist het publieke 
gebouw dat het dichtst bij het Ieven van aiJedag staat, het gemeentehuis, blijkt in de huidige situatie u.itstekend 
in het hiervoor geschetste profiel te passen. 
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Textiel tegenwoordig 
De hiervoor genoemde academische aandacht van onder andere Semper en Laos ten spijt is textiel 
momenteel geen alom geaccepteerd bouwmateriaal. Dit in tegenstelling tot de mode, waar textiel 
alleenheerser lijkt te zijn. Kleding en architectuur hebben wei veel gemeen, maar staan op verschillende 
essentiele vlakken toch haaks op elkaar. Het belangrijkste verschil is wei dat de intrinsieke 
materiaaleigenschappen van textiele weefsels deze tot een uitmuntend materiaal maken voor het comfortabel 
bekleden van bewegende lichamen. Deze noodzaak speelt veel minder in de architectuur dat een inherent 
permanent karakter heeft. Aanvullend daarop stelt de in 2006 aan de TU / e afgestudeerde architect Lijdia 
Fraaije in haar afstudeerverslag dat architectuur en mode conflicterend zijn aangezien mode vluchtigheid 
implementeert en dat juist deze vluchtigheid voor de architectuur met haar permanente karakter een dilemma 
creeert.5 

De combinatie architectuur en textiellijkt vanuit dit oogpunt dan ook niet direct voor de hand te liggen. 
Toepassingen lijken ingeperkt tot functies waar beweging, lichtheid of veranderbaarheid een grate rol spelen. 
Maar er zijn weldegelijk moderne toepassingen te vinden. Dit zijn veelallichte overkappingen, soms voor 
tijdelijk gebruik. Tot de verbeelding sprekende voorbeelden hiervan zijn Mina Tent City, in 1997 in Saudie 
Arabie gebouwd als verblijfsplaats voor de miljoenen moslims die tijdens de Hadj naar Mekka komen en de 
Jeddah Hadj Terminal waar de honderden vliegtuigen vol pelgrims aankomen tijdens de bedevaart. 
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proloog - textiel en gemeentehuis 

De tentenstad, waar textiel op een traditionele woonschaal is toegepast, springt in het oog door de geweldige 
uitgestrektheid. De terminal valt op door de enorme schaal van de textielstructuur zelf. Deze voorbeelden en 
vrijwel aile andere moderne textiele structuren zijn zogenaamde 'vormactieve' structuren. Het textiel wordt 
afgespannen op een manier waardoor er uniforme spanningsverdeling optreedt in het materiaal. Deze manier 
van werken zorgt voor de typische vorm en uitstraling van de meeste 'tentconstructies'. Hoewel dit een 
verrijking is voor het architectonische vormenarsenaal, perkt dit de ontwerper wei in. Het is niet zomaar 
mogelijk een gezochte architectonische vorm in textiel uit te voeren. Juist op dit laatste gebied wordt 
momenteel vee! onderzoek gedaan door onder andere de Advanced Geometry Unit van Arup, onder Ieiding 
van Cecil Balmond. Een voorbeeld van hun werk is het ontwerp en de realisatie in 2006 van het zwevende 
Cosmic Egg boven het tijdelijke paviljoen van Rem Koolhaas naast de Serpentine Gallery in Landen. 
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Toepassingen van textiel van een andere, meer aan de mode gelieerde en vrijere aard zijn schaarser in de 
hedendaagse architectuur. Een bekend voorbeeld is het Tokyose Curtain Wall House van de Japanse architect 
Shiguru Ban. In dit woonhuis vervagen de grenzen tussen binnen en buiten, tussen huis en stad door de 
toepassing van een Iicht en vervormbaar materiaal dat bewegingsvrijheid wordt gegund. 
Ook op bouwtechnisch gebied zijn er interessante ontwikkelingen op het gebied van textiel en weefsels. 
Professor John Fernandez is a! enkele jaren aan de MIT bezig met een studie naar een uiterst dunne 
gebouwschil opgebouwd uit verschillende lagen membranen. Fernandez schrijft in zijn boek Material 
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Architecture dat een dergelijk systeem waarschijnlijk in staat is dezelfde (bouwfysische) prestaties te leveren als 
een gemiddelde conventionele wand.6 

Toch lijkt de relatie tussen mode en textiel ondanks aile huidige ontwikkelingen in de arcrutectuur vele malen 
sterker dan die tussen architectuur en textiel. En juist daarom kan het verband tussen texriel en mode zorgen 
voor een verdere explorarie van het gebruik van textiel in de architectuur. Op eenzelfde manier waarop het 
alledaagse fenomeen k.leding (mode) ons omringt en ons laat communiceren kan ook de architectuur een 
dergelijke rol vervullen. Architectuur communiceerde altijd al, maar we houden ons binnen de architectuur 
helemaal niet zo bezig met de werking van ons eigen medium. Waarom blijft ooze architectuur zo star als de 
maatschappij eromheen een steeds snellere opeenvolging van trends en visies nastreeft? Verschillende 
voorbee!den binnen de architectuur en de bouwtechniek gaan al uit van een beperkte houdbaarheid. De vraag 
is of bouwen voor 'de eeuwigheid' in deze rijd nog wei zo interessant is. Permanentie is niet per defmirie het 
hoogste goed. De mogelijkheid tot aanpassing bij de veranderingen in het Ieven van alledag geeft gebouwen 
tegenwoordig wellicht een vee! grotere waarde. Wanneer textiel gezien wordt als een vluchtig medium dat ons 
omringt en verandering eenvoudiger toestaat dan de traditionele bouwmaterialen dan wordt dit materiaal 
tegenwoordig zwaar onderschat. Het is de uitdaging een gebouw te ontwerpen met het voorgaande in het 
achterhoofd. Een gebouw dat daarnaast sterk dee! uit maakt van het stedelijk weefsel, maar wei een heel eigen 
karakter toont, zich wil onderscheiden. Hier komt het gemeentehuis in beeld. 

Gemeentehuis 
Maar wat is een gemeentehuis dan? De naam die we in Nederland a an de ruimtelijke zetel van het dagelijkse 
gemeentelijke bestuur hebben gegeven is gemeentehuis, of in stedelijk verband stadhuis. Het openbare gebouw 
wordt geassocieerd met een huis. Het is dan ook niet in eerste instantie een plek waar het bestuur heerst, maar 
het huis van de gemeente als geheel. De term huis zorgt voor een heel direct verband met wonen, met de 
intieme plek waar we ons thuis voelen. Het associeren van het gemeentehuis met een huis is niet 
vanzelfsprekend. De naam die in verschillende ons omringende talen gebruikt wordt om de zetel van het 
gemeentelijke bestuur aan te duiden verschilt nogal. Zo wordt gemeentehuis in het Engels city of town hall, 
gebruiken de Fransen mairie of hOtel de ville, het ltaliaans kent mtmicipio of palazzo municipale. Het Duits kent wei 
een soortgelijke, intieme, benaming in de vorm van Rathat/J of Stadthaus. Het etymologisch beschouwen van 
het gemeentehuis als huiselijke plek voor de gemeenschap is dus niet alom verbreid, maar kan misschien wei 
een antwoord zijn op verschillende problemen die momenteel rood dit type gebouw spelen. 
Het gemeentehuis zoals wij het kennen is in de algemene opinie vooral de.huisvesting van het aan het 
gemeentebestuur gekoppelde ambtelijke apparaat. Dat gegeven maakt het gebouw al tot een belangrijke plek 
in het mensenleven. Zowel belangrijke momenten in het Ieven als meer alledaagse zaken hebben een directe 
ruimtelijke relatie met het gemeentehuis. Het aangeven van een geboorte, aanvragen van een paspoort, 
ophalen van het rijbewijs, inschrijven voor huisvesting, aanvragen van een bouwvergunlling, voltrekken van 
een huwelijk, het melden van een overlijden, etc .. Maar in het huidige rijdperk van digitalisatie is ook de 
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ruimtelijke locatie van het gemeentebestuur aan veranderingen onderhevig. Zo wordt het steeds makkelijker 
om zaken via internet te regelen. Door deze cligitale mogelijkheden ontstaat een grotere afstand tussen 
gemeente(huis) en burger. Daarnaast zorgen ook de toenemende etnische cliversiteit in bevolking, de 
verhoogde mobiliteit en de steeds vaker voorkomende rnigratie voor een rnindere binding met de eigen 
gemeente. Mensen kennen de gemeente waarin ze wonen steeds rninder en logischerwijs ervaart ook het 
gemeentebestuur deze ontbrekende identiteit. Zij antwoordt daarop door zichzelf een imago en identiteit aan 
te meten en deze (op bouwkunclig gebied) naar buiten toe te communiceren. Dat dit geen nieuw gegeven 
betreft, is te zien is in oude gemeentehuizen, waarbij weliswaar de uitstraling van macht een grote rol speelde. 
Binnen de gemeentelijke organisatie zelf vinden ook vernieuwingen plaats. De oude hokjesstructuur, waarin 
alles vastligt en is afgebakend, is aan het verdwijnen en flexibele, open structuren doen hun intrede. In het 
onderzoek 'Verge~chten, gemeentei!Jke revo/uties in communicatie en dienstver/ening aan de burger' wordt de vervaging 
van grenzen als een van de huiclige tendensen aangemerkt.7 

De opzet en uitstraling van het gemeentehuis staan momenteel ter discussie. De veelal aanwezige 
afstandelijkheid en strengheid van de huidige huisvesting van de gemeentelijke overheid maakt het ontbreken 
van een band met de eigen gemeente aileen maar grater. Door de in het afgelopen decennia voltrokken 
gemeentelijke herindelingen zijn vee! gemeentes genoodzaakt om puur om functionele redenen na te denken 
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over huisvesting. In vee! gevallen wordt hierbij gekozen voor nieuwbouw van een gemeentehuis. Deze 
nieuwe gemeentehuizen moeten gebouwd worden naar de eisen van deze tijd, maar daarnaast vooral ook 
laagdrempelig en transparant zijn. De hang naar nieuw, transparante onderkomens resulteert vaak in centraal 
gepositioneerde kantoorgebouwen met een grote glasgevel, het schijnbaar bouwkundige equivalent van 
transparantie. Naar mijn mening echter wordt hierdoor het gemeentehuis niet daadwerkelijk betrokken bij het 
open bare Ieven en wordt het nog steeds beschouwd als een ambtenarenkantoor. lets waar de gemeentelijke 
overheid zelf graag vanaf wil. Het gebouw heeft wei een duidelijke plek in het Ieven, maar mist een gezicht: 
een identiteit. De functionele, faciliterende rol heeft de overhand, terwijl het gemeentehu.is ju.ist ook een 
groter deel van het open bare, maatschappelijke Ieven zou kunnen accomoderen. Een herkenbare, fysieke 
locatie waarin de gemeenschap de ru.imte krijgt en een eigen, wellicht gemeleerde, plaatselijke identiteit kan 
worden teruggevonden. Ju.ist dit huis zou een rol kunnen spelen als centrum van activiteiten en festiviteiten. 
Op deze manier wordt de huisvesting van het gemeentebestuur en het achterliggende ambtenarenapparaat 
een welkome aanvulling op het publieke Ieven. Het openbare Ieven onder de vleugels van het gemeentehuis. 

Voorbee/den en mogelijkheden 
Om het voorgaande te kunnen faciliteren moet het gemeentehu.is een relatie aan (kunnen) gaan met de directe 
omgeving. Naast het huisvesten van het ambtenarenapparaat, wat in essentie een niet-publieke functie is, 
moet het huis een vee! sterker openbaar gebouw worden. Het grootste probleem in de traditionele opzet van 
het gemeentehuis is de clustering van verschillende afdelingen en functies in een enkel gebouw, achter een 
harde facade. Deze concentratie heeft gevolgen voor zowel de overzichtelijkheid van de organisatie als de 
ru.imtelijke relatie tussen gebouw en omgeving. Een groot gebouw werkt snel intimiderend, vooral wanneer 
de inhoud niet eenduidig is. 
Een oplossing voor dit probleem ligt, naar mijn mening, in het (gedeeltelijk) ru.imtelijk ontkoppelen van de 
verschillende afdelingen en functies van het gemeenthu.is. Hierdoor presenteert het gebouw zich niet meer als 
een volume naar zijn omgeving en ontstaat mogelijkheden tot onder andere doorloopbaarheid en een 
directere connectie met het openbare Ieven. Een u.iteengevallen gebouw kampt echter met een 
identiteitsprobleem en daarnaast steekt het gevaar de kop op dat de ontstane ru.imtes tussen volumes 
ongedefinieerd en daardoor snel ongebruikt blijven. 
Het toepassen van textiele weefsels kan een oplossing voor deze problemen zijn. Juist dit materiaal is bij 
uitstek in staat om de 'flexibele' ruimtes te creeren en als directe mediator op te treden tussen binnen- en 
buitenruimte. Daarnaast kan door de verbindende werking van een textiele huid alsnog voor een entiteit met 
identiteit zorgen. Het gebru.ik van textiel opent mogelijkheden tot het vormen van een overgangsru.imte 
tussen het openbare Ieven buiten en de gesloten functies binnen. Er bestaan verschillende voorbeelden van 
dergelijke ruimtes binnen de architectuur. Een gerealiseerd voorbeeld is het Wall House van het 
architectenbureau Frohn&Rojas in Santiago-de-Chile. Hier heef een woonhuis een omhulling van textiele 
membranen gekregen waardoor een semi-openbare tussenzone is ontstaan. Deze toepassing is wei van een 
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proloog - textiel en gemeentehuis 

andere schaal dan degene die voor een gemeentehuis zou gelden. Daamaast kan als kritiek worden 
aangedragen dat het rechthoekige volume van het woonhuis enkel omkleed is door textiel waarvan de 
afwezigheid niet bemerkt zou worden. Het is pure additie. Doordat het puur als een aanvulling werkt, is 
eventuele vervangbaarheid in de tijd wei zeer eenvoudig. 

In verschillende ongerealiseerde plannen probeert Dominique Perrault een soortgelijke tussenruimte op te 
spannen tussen starre constructie en het omringende openbare Ieven. Hij gebruikt hiervoor de term 'in-
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between-space'. Het is in zijn ontwerpen een overgangsfase tussen binnen en buiten waarmee hij probeert de 
'functionele doos' beter te Iaten aansluiten op de omgeving. 

De manier waarop Perrault de textiel om zijn gebouwcomposities heen drapeert, doet denken aan het 
bekleden in de mode. Hierdoor ontstaan tussenruimtes die anders ongedefinieerd waren gebleven. Een 
zwaktepunt is echter dat de vormen enkel ingepakt worden. Wanneer het weefsel een actieve vorrngevende 
rol zou krijgen, ontstaat een vee] sterker samenspel tussen omvattende huid en omvatte volumes en functies . 
Dat kan tot interessante vormen en composities Jeiden. 
Door het gemeentehuis met textiele structuren te voorzien van een ruime jas kan er naar een heel nieuw 
antwoord worden geformuleerd op de spelende vragen omtrent transparantie, laagdrempeligheid en identiteit. 
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proloog - textiel en gemeentehuis 

Het gemeentehuis kan, naar rnijn mening, door de hiervoor genoemde opzet gegrond worden in het openbare 
Ieven. Het ambtelijke apparaat als kapstok, waardoor ruimte wordt geschapen voor de gemeenschap. Het 
gemeentehuis kan zo gaan fungeren als een verlengde van de straat en als een plek waar de gemeenschap 
bijeen kan komen. Hierin is het wei belangrijk de realiteit voor ogen te houden als het gaat om klimaat en 
comfort. Daarnaast kan men zich de vraag stellen of een afwezigheid of rninimalisatie van de gebouwschil als 
grens wei na te streven valt. Nicole Maurer stelt in haar afstudeerverslag dater een duidelijk verschil is tussen 
de eisen die aan de binnenkant van een gebouw gesteld worden en die, die aan de buitenkant gesteld worden.9 
Wanneer dat niet zo is, zo stelt ze, vervalt daarmee het bestaansrecht van het gebouw. Het zou er net zo 
goed, wellicht beter, niet kunnen zijn. Kortom, je kunt binnen en buiten wei willen verbinden, maar bedenk 
dat je een binnen maakt. Een binnen heeft per definitie andere eisen (uitstraling, beeld, invulling) dan een buiten. 
Binnen staat voor onder andere intirniteit, eigenheid, prive, behoud en controle, terwijl buiten meer 
geassocieerd wordt met ruimheid, verlatenheid, publiek, vernietiging en vrijheid. Deze tegenstellingen tussen 
binnen en buiten worden, in navolging van onder andere Lebbeus Woods,JO ook door Peter Elgersma 
beschreven in zijn afstudeeronderzoek naar grenzen. 11 Om toch aan de eisen van intirniteit en zintuiglijkheid 
van de buitenstaander te voldoen stelt Maurer dat de bekleding van het gebouw verzelfstandigd moet worden, 
het moet zich onderscheiden. Hierin ligt een schone taak voor het gebruik van textiele structuren. Door hun 
herkenbare eigenheid, vervormbaarheid en associatie met intirniteit (denk aan de ons vrijwel altijd omhullend 
kleding) geven ze zowel de binnenruimte als het exterieur intirniteit mee en prikkelen ze de zintuigen. Juist het 
opvallende karakter zal ook bijdragen aan de acceptatie van de nieuwe vorm van het gemeentehuis. Wanneer 
we het beeld van het gemeentehuis als ambtenarenkantoor willen veranderen zal er iets moeten worden 
ondernomen om een nieuwe ervaring op te bouwen. De ervaring van de hier beschreven opzet van het 
gemeentehuis is dusdanig vervreemdend dat de beschouwer stil wordt gezet bij het wezen van het 
beschouwde en daardoor bewust een nieuwe ervaring opbouwt 

Afsluitend valt te stellen dat het gemeentehuis zoals wij dat kennen op een punt is gekomen waarin een 
grondige hervorrning gewenst is. Het gemeentehuis moet gaan werken als een identiteitsdrager en een 
samenbindende functie krijgen en daardoor de verbondenheid met de eigen gemeente versterken en de 
afstand tussen overheid en de burger terugbrengen. Verschillende voorbeelden in de architectuur, gebaseerd 
op het lettedijke bekleden uit de mode, geven hiervoor mogelijkheden. Textiel is daarbij de hoofdrolspeler. 
Zo kan een (nog) niet-aUedaags materiaal een alledaags gebouw opnieuw en versterkt doen gronden in het 
alledaagse Ieven. 
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MODE EN ARCHITECTUUR 

De relatie 
De relacie tussen mode/kleding en architectuur is in het vededen vee! hechter geweest dan de huidige stand 
van zaken doet vermoeden. Bekleding van woning en lichaam waren in verschillende culturen van eenzelfde 
soort materiaal . Voor de nomadenvolken uit vroeger jaren was het hebben van een licht en eenvoudig te 

verplaatsen verblijfsplaats van levensbelang. Als jagers en verzamelaars trokken onze voorouders hun voedsel 
achterna over de woeste aarde. De eeuwenlange ervaring van het vervaardigen van een onderkomen heeft in 
combinatie met de aanwezige condities en materialen een varieteit aan 'tentachtige' onderkomens opgeleverd. 
Van de tipi's in Noord-Amerika tot de kabitka in Azie en de bedoelenententen in de Arabische wereld. Bij elk 
van deze drie voorbeelden zijn de onderdelen zo handelbaar dat het maximaal een uur duurt om met enkele 
mensen de constructie geheel te demonteren en klaar te maken voor vervoer. Opvallend is dat in alle 
voorbeelden het de vrouwen zijn die verantwoordelijk zijn voor het opzetten en afbreken van de woning. 
Deze tentachtige onderkomens zijn zeker niet primitief in de zin dat ze een laag technische standaard hebben. 
Vorm, constructie en materiaal zijn in eeuwenlange tradities ver doorontwikkdd en zijn specifiek toegesneden 
op de te vervullen taken. 
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dee/ I - mode en archilectuur 

Dat textiel in de meer moderne tijd een vee! minder grote rol is gaan spelen in de het vervaardigen van 
onderkomens heeft aUes te maken met een verandering in het Ieven van de mens. Wanneer het 
nomadenbestaan wordt ingeruild voor een meer permanente vestiging verdwijnt het grote voordeel van met 
textiel bekleedde structuren; de lichtheid. De verdwijning van de noodzaak tot verplaatsing maakt de keuze 
voor meer rigide en duurzame bouwmaterialen een logische. Onderkomens van hout en steen, afhankelijk 
van de beschikbare lokale materialen, ontstaan en zijn op de meeste plaatsen in de we reid tot op de dag van 
vandaag schering en inslag. Architectuur heeft door het bepalende materiaalgebruik een permanent karakter 
gekregen. Een gebouw staat voor degelijkheid, rigiditeit en daarmee samenhangend, voor veiligheid. Hierin 
schuilt het grote verschil met mode en kleding in het algemeen. Door de noodzaak tot bewegingsvrijheid van 
de mens heeft textiel in de mode altijd de boventoon gespeeld. Deze vluchtigheid van de mode is in conflict 
is met het permanente karakter van de architectuur. Doordat textielen zo Iicht en (relatief) eenvoudig te 
veranderen en te vormen zijn is de ontwerpdiscipline die ermee werkt een fluctuerende, snel veranderende 
geworden. De ene trend is nog niet uitgedragen of de volgende staat alweer voor de deur. De mogelijkheid te 
varieren en te veranderen gecombineerd met het vermogen tot het creeren van een imago maakt de mode tot 
wat ze vandaag de dag is; pluriform en vluchtig. Mode heeft door het directe contact met ons lichaam ook iets 
heel intiems. Wanneer we iets dragen worden we voor ons gevoel een met het materiaal . Kleding is een 
tweede huid. Dat architectuur, onder andere volgens het uirokmodel van Quinn, weer een volgende huid om 
ons heen is, zullen de meeste mensen beamen. Door de afstand tot deze bekleding is de beleving echter vee! 
minder intens. Een wand wordt visueel waargenomen maar niet vaak aangeraakt, terwijl bijvoorbeeld een 
broek constant contact maakt met zijn drager. 

Mode is echter meer dan bekleding en textiel. Mode is in het sociale Ieven vooral een medium dat uitdrukking 
geeft aan een eigen identiteit. KJeren maken de man (of vrouw). Mode is een uitdrukkingsvorm. Door het 
kiezen van bepaalde kleding kan iemand opvaUen of juist opgaan in de menigte. Imago en kleding hangen dan 
ook sterk samen. Dit thema speelt eveneens binnen de architectuur. Een keuze voor een bepaalde architect of 
een bepaalde gebouwsoort heeft vee! te maken met het gewenste beeld, de gewenste uitstraling.Vooral 
bedrijven en instanties willen in de eigen behuizing hun imago uitstralen. Strak, hightech, ecologisch, 
antroposofisch de stijlen en mogelijkheden zijn eindeloos. Se meeste mensen kiezen ook bewust voor een 
huis dat bij hen past, ook qua uitstraling. Op het terrein van imago hebben architectuur en mode wellicht de 
grootste overeenkomsten, ook al geldt ook hier dat de grotere schaal van de architectuur zorgt van een 
minder directe binding met het individu. Waar binnen de mode elk onafhankelijk persoon zelf kan kiezen 
voor een eigen garderobe, samengesteld uit inwisselbare, losse delen en het daarbij behorende imago is dat 
binnen de architectuur minder eenvoudig. 
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Mode > Architectuur 
De vormgevende discipline van de mode is net als de architectuur altijd op zoek haar grenzen te verleggen, te 
maken wat eerder nog niet kon, en te onderzoeken water aan verdere mogelijkheden zijn in vorm en 
materiaaltoepassing. De vormen en technieken van bekleden bevinden zich in de mode op een zeer hoog 
niveau. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat men in de mode altijd bezig is het menselijk lichaam te 
bekleden en dus altijd grofweg hetzelfde ruimtelijke lichaam te bekleden heeft. Dit in tegenstelling tot de 
architectuur waarin vrijwel ieder project uniek is en de onderliggende vorm niet stoffelijk bestaat, maar door 
de bouwkundige bekleding gevormd wordt. De nauwkeurigheid waarmee in de mode de lichaamsvorm 
gevolgd wordt, kan enorm verschillen. Terugkijkend in de geschiedenis zijn er al talloze voorbeelden te 
noemen waarin de vorm van het bekleden van het lichaam artificieel wordt bepaald. De 18< en 19< eeuwse 
jurken zijn hier een goed voorbeeld van. De ideale vrouwelijke vormen (grote buste, smalle taille en dwdelijke 
aangezette heupen) werden in deze creaties versrerkt vormgegeven. Om dit beeld te realiseren werden zowel 
korsetten gebruikt om het lichaam naar het ideaalbeeld te vormen, als onderconstructies om de bekleding 
naar het ideaalbeeld te vormen. Hoewel dit modebeeld nu als verouderd keurslijf wordt gezien is het gebruik 
van (hulp)constructies in de mode nog steeds springlevend. De constructies benadrukken regenwoordig niet 
zozeer de lichaamsvorm meer, maar geven de couturiers de mogelijkheid de ruimte rondom het menselijk 
lichaam, door ontwerper Issey Miyake 'rna' genoemd, te ontdekken. Daarmee gaat de bekleding een eigen 
Ieven Jeiden, niet Ianger enkel gebaseerd op het onderliggende lichaam. De nadruk komt sterker te liggen op 
(het spektakel van) de omhullende vorm en minder op het omhuJde lichaam. Deze trend is sterk gebaseerd op 
de architectonische vormgeving, dat ook geen stoffelijk onderliggend lichaam te bekleden heeft. Ook binnen 
de architectuur te zien dat de onderscheidende (uiterlijke) vorm van gebouwen een steeds meer prominente 
plaats krijgt. De sprekende, communicatieve bekleding lijkt een teken van deze tijd. 

Als onderdeel van de studie naar de manier waarop architectuur terugkomt binnen de mode is een vrij 
willekeurige doorsnede van de zomercollecties van enkele belangrijke hedendaagse modeontwerpers 
bestudeerd. Hierbij is geprobeerd deze van architectonisch commentaar te voorzien. De gehele studie is als 
bijlage aan dit verslag toegevoegd. Als wtkomst kan worden gesteld dater veelal wei overeenkomsten in 
gedachte en werkwijze te vinden zijn, maar de verschillen tussen beide disciplines groot zijn. Dit is, 
logischerwijs, vooral toe te schrijven aan het verschil in primaire functie en materiaalgebrwk. 
Enkele voorbeelden uit de mode zijn de moeite waard hier expliciet te tonen, aangezien ze een dwdelijke 
connectie gezocht hebben met de architectuur, in theorie of in beeld. 
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dee/ I - mode en architeauur 

Alex McQueen - ete 2008 

De colleccies van Alex McQueen vallen op binnen de mode. De thema's die hij in zijn creacies behandeld 
hebben veelal een raakvlak met architectuur. Gestoeld op het elementair denken over het bekleden in a! haar 
vormen is voor de opmerkende beschouwer een niet-tradirionele visie op het bekleden te ontdekken. In de 
onderstaande voorbeelden is onder andere te zien dat delen van het menselijk lichaam worden in somrnige 
gevallen meer omringd dan bekleed (1), de textuur van de bekleding Jetterlijk doorloopt op het lichaam (2) en 
de lichaamsvorm wordt opgeslokt door de kleding (3). 
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Hussain Chalayan- ete 1999/2007 

De 38-jarige Hussain Chalayan is een begrip bi!Ulen de hedendaagse modewereld. Zijn kijk op de functie van 
(be)kleding is opvallend. Chalayan ziet bekleding en daarmee conditionering dan wei bedekking niet als enige 
functie van kleding. Als antwoord op de vraag wat mode dan meer kan zijn ontwierp Chalayan in de 
afgelopen jaren kleding die het lichaam ondersteund, als meubel kan functioneren en zelfstandig kan 
bewegen. In deze creaties gebruikt de ontwerper ook niet-conventionele, harde materialen als plastics. 
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dee/ I - mode en architectuur 

In zijn collectie ete 2007 gaat Chalayan nog een stapje verder en laat hij de kleding het initiatief. De op 
verschillende historische stijlen gebaseerde kleding veranderd uit zichzelf van vorm. Een jas opent zichzelf en 
maakt zichzelf los van het lichaam van de drager en een jurk verdwijnt in zijn geheel in een hoed, de draagster 
naakt achterlatend. 
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Final Home - No.1 

Het modelabel Final Home is niet zozeer opvallend door de bijzondere vormen of materialen in hun crearies. 
Het bijzondere aan d.it modelabel is de achterliggende ftlosofte. De naam Final Home dient letterlijk genomen 
te worden. Kled.ing het uiteindelijke thuis van de mens. In de mobiele stedelijke wereld waarin iedereen altijd 
onderweg blijft, is een mens ontstaan die omgeschreven wordt als urban nomad. De mens client ten aile tijde 
zijn essen tide zaken bij zich te hebben. De jas No.1, het eerste on twerp van het label, is hier een uitdrukking 
van. De rui.mte rond het lichaam is geheel gevuld met allerhande zakken en vakken, de kleding gaat fungeren 
als opslagruimte. 
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dee/ I - mode en architeauur 

Architectuur > Mode 

'The mtting edge of architeaure is senseous and soft" -Brad0 Quinn 

Het beschouwen van architectuur als beklecling, wei of niet in relatie met mode, is zeker geen moderne visie. 
In de negentiende eeuw kwam de Duitse architect en theoreticus Semper met zijn theorie over de rol van 
architectuur als bekledend medium. Semper zag het bekleden als een basisprincipe van menselijk expressie, 
noodzakelijk om uitdrukking te geven aan artistieke en culturele expressie te geven. In zijn in 1851 
gepubliceerde boek 'Die vier Elemente der Baukunst' stelt hij dat de architectuur op te del en is in vier elementen: 
de haard, het dak, de vloer en de omsluiting/ omheining. Aan deze vier elementen worden vier verschillende 
materialen en bijbehorende vaardigheden toe. Voor de haard kerarniek en metallurgic, voor de vloer 
metselwerk en waterkering, voor het dak hout en houtbewerking en tenslotte textiel(bewerking) voor de 
wand en. Binnen het be grip 'wand' maakte Semper de welbekende scheiding tussen Wand' en 'Gewand', 
waarbij de eerste staat voor de daadwerkelijk constructief dragende wand en de tweede voor de enkel 
ruimtescheidende wand. Juist deze tweede vorm heeft een sterke band met (be)klecling aangezien het 
hoofddoel hier enkel het bekleden van de omsloten functie omhelst. De Oostenrijkse architect Adolf Loos 
stelt, als aangehaald in de proloog, in aansluiting bij Semper dat architecten zich naar textiel en bekleden 
moeten wenden om goede ruimtes te kunnen maken. Groot verschil is wei dat Loos het bekleden en de 
materialiteit daarvan heel anders opvat dan Semper. Hij verwerpt het ornament en ziet, als voorloper op de 
moderne functionaliteit, het eenvoudige, ornamencloze als het summum van bekleding. Het moderne 
maatpak zou model moeten staan voor de architectuur. Wanneer begin twintigste eeuw het moderne bouwen 
zich, staande op schouders van de technische ontwikkelingen, begint te manifesteren wordt visie van Semper 
van een enkel bekledende wand realiteit. De farade fibre van Le Corbusier is een voorbeeld van de 
mogelijkheden clie de architectonische vormgeving krijgt wanneer de wand enkel nog als Gewand client. De 
associatie met decoratieve textielen die Semper voor ogen stond is echter verdrongen door de strakke, wit 
gestucte wanden van de modernen. Het idee is gebleven, maar op een meer abstractere wijze vormgegeven. 
Waar de (decoratieve) mogelijkheden met textiel in de mode sinds Semper steeds maar verder zijn ontdekt en 
ontwikkeld, heeft de architectuur zich voor een lange tijd gevoegd naar de mantra van het modernisme waarin 
het ornament en de versiering als een (inferieur) kwaad wordt gezien. 
Ideeen over architectuur als bekleding zijn dus weldegelijk diep gegrond in de modeme architectuur, maar het 
materiaal dat bij ons de meest directe associatie met bekleden oproept, textiel, komt er nauwelijks bij aan te 
pas. De teerheid en vluchtigheid van het eigenlijke materiaal. voldoen blijkbaar niet aan de standaarden die de 
huidige bouwwereld stelt. Toch zijn er altijd architecten geweest die gefascineerd waren door de 
mogelijkheden van deze materiaalgroep. De toepassing ervan lag in eerste instantie vooral binnenshuis. Ook 
nu nog zijn er van het gebruik van textiel in het interieur vee) inspirerende voorbeelden te vinden. Oat een 
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dergelijk gebruik van textiel op hoog niveau met de architectonische vormgeving kan samenwerken is te zien 
in producten die de samenwerking van Petra Blaisse met onder andere Rem Koolhaas heeft opgeleverd. 

Het toepassen van textielen in het exterieur is eeuwenlang voorbehouden aan tijdelijke constructies als 
zonneluifels en Qeger)tenten. Materiaaltechnische ontwikkelingen zorgen ervoor dater rond de jaren '50 van 
de vorige eeuw materialen beschikbaar worden waarvan een sterke, waterdichte membranen kunnen worden 
gefabriceerd. De ontwikkelende kennis over het constructief kunnen toepassen van textiele structuren zorgt 
vervolgens voor een werkelijke toepassing van Iichte membranen in de architectuur. Pioniers als Frei Otto 
hebben hun professionele Ieven gewijd aan het verder ontwikkelen van dergelijk (Iichte) structuren, daarover 
later meer. De toe passing van textielen op een vormactieve marrier waarin het gedrag kon worden voorspeld 
en berekend zorgde voor een aansluiting van het in potentie zo bewegelijke textiel in de permanente wereld 
van de architectuur. 
De ontwikkelingen in de Iichte membraan- en kabelconstructies hebben sinds Otto niet stil gestaan. Naast de 
vormactieve toepassingen zijn ook andere toepassingsmethoden verder ontwikkeld, waaronder overdruk- en 
onderdrukconstructies. Toch blijft het gebruik van daadwerkelijke textiele materialen in de hedendaagse 
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architecruurpraktijk een plaats in de marge voorbehouden. Het gebruik van textiele (macro-)structuren staat 
daarentegen wei steeds meer in de belangstelling. Nu met behulp van de rekencapaciteit van de computer 
complexe structuren steeds beter begrepen en gegenereerd kunnen worden, blijkt dit onontgonnen terrein 
een sterke aantrekkingkracht te hebben op architecten. Generatief antwerp is in de mode. De schijnbare 
willekeur en de structured doorgevoerde regelmaat scheppen een nieuw (archi)tectonisch beeld eerder enkel 
voorbehouden aan de natuur en de verbeelding. De complexiteit van antwerp en fabricage is nauw 
verbonden met het huidige informatietijdperk. De (geometrische) informatie per vierkante meter gebouw is 
op een hoogtepunt gekomen. De verschillende publicaties en projecten van het Amerikaanse architectenduo 
KieranTimberlake geven blijk van een groeiend besef van de relatie architecruur-informatie . Het beschouwen 
van het gebouwen, gebouwdelen en de totstandkorningprocessen is een onrwikkeling die zich naar aile 
waarschijnlijkheid de komende decennia verder zal ontwikkelen. 

De genoemde toenadering tussen architectuur en de wereld van mode en textiele structuren kan verschillende 
vormen aannemen. Textiel kan als conceptuele mettifoor binnen het ontwerpproces worden ingezet, als constmctieve 
structuur onderdeel uitrnaken van een gebouw, als daadwerkelijk architectonisch materiaal dienen en onderwerp van 
theoretisch ondnzoek zijn. In het volgende zulJen enkele illustrerende voorbeelden worden getoond van ideeen 
en gebouwen die als modeme uitingen van de toenadering russen architectuur en textiele strucruren kunnen 
worden aangemerkt. De voorbeelden zijn evenals bij de voorbeelden van de mode willekeurig gekozen en 
even divers als de hierboven onderscheiden vormen van textielgebruik binnen de architectuur. De al in de 
proloog behandelde voorbeelden (Wall House van Frohn&Rojas en Boul Fondation van Dominique Perrault) 
zijn niet nogmaals opgenomen in dit overzicht. Daarnaast zijn er geen voorbeelden van vormactieve 
structuren opgenomen, deze bekende vorm van textielgebruik in de gebouwde omgeving komt later nag aan 
de orde. 
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Zechner & Zechner, FlughafenTunn, Wenen 

Het programma van deze kantoor-/ verkeersleidingstoren vroeg om een hooggelegen uitzichtplatform en 
eenvoudig bereikbare kantoren. Het uiteindelijke plan heeft precies deze twee delen gerealiseerd, waarbij het 
tussendeel bestaat uit schacht ten bate van vercicaal vervoer en installacies. Om deze smalle schacht is een 
texciele bek1eding bedacht die qua vorm verloopt van de vorm van het kantoorgedeelte naar de vorm van het 
verkeersleidingsgedeelte. Naast het van binnenuit aanlichten van de texciele huid, kunnen ook afbeeldingen 
op de huid worden geprojecteerd. 
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Massimiliano Fuksas, New Trade Fair, Milaan 

Het nieuwe beurscomplex in Milaan is van een gigantische schaal. De verschillende grote congreszalen en 
expositiehallen zijn gelegen langs een centrale as. Deze openbare verkeersruimte is overdekt met een met glas 
bekleedde textiele constructie op kolommen. De textiel vormgegeven constructie vormt zich daarbij over de 
er op sommige plaatsen gedeeltelijk onder geplaatste volumes. 

28 



OMA, Seattle Lbrary, Seattle 

In het ondertussen welbekende onderkomen van de stadsbibliotheek van Seattle heeft OMA een met glas 
bekleden texriele structuur toegepast als zelfdragende gebouwschil. Deze bekled.ing wordt opgespannen door 
verschillende erbinnen gelegen volumes en laat zo een vrije doorlopende binnenruimte ontstaan. 
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Jakob & Macfarlene, Cite-de-Ja-Mode, Parijs 

In dit plan waarbij een bestaand gebouw wordt getransformeerd naar een modecomplex hebben de 
architecten op de bestaande constructieve structuur een stalen weefsel gedrapeerd. Dit vrij gevormde weefsel 
gaat een dialoog aan met de strenge onderliggende structuur. Het weefsel wordt bekleed met glas. 
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Philip Johnson, Chavasse Park, Liverpool (nog in ontwikkeling) 

Dat het werken met textiele structuren niet alleen iets is voor de jonge generatie architecten bewijst Philip 
Johnson met zijn plan voor een groot winkelcentrum in Liverpool. De openbare ruimte wordt in dit plan 
ingedeeld en overdekt met een vrij gevormde deken die deels transparant, deels translucent wordt uitgevoerd. 
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De hiervoor gepresenteerde voorbeelden zijn slechts een kleine selectie uit het scala aan mogelijke 
voorbeelden van het gebruik van textiele structuren binnen de architectuur. Het toepassen van textiel binnen 
de gebouwde omgeving is een wereld die volop in ontwikkeling is. Zoals de voorbeelden allaten zien gaan de 
toepassingen verder dan de bekende vormaccieve vlakken. Vooral de toepassing van textiele structuren op het 
grensvlak tussen binnen en buiten, tussen gebouw en omgeving biedt mogelijkheden. Is het mogelijk om 
verbindingen te leggen zoals Perrault dat voorstelt in zijn interview met Mark Garcia, wanneer hij vertelt: 

'I try to conned the complexity and specificity of a box with functions, with the en11ironment. My strategy or concern is how to 
fink the disposition of a volume in space with its context. [ . .) I manage the presence of the context around the building, around 
this box, with another element. This element has become the fobric. With this flexible, sHpple materia~ this tissue, it is possible to 
develop, around a very funaionaf box, a special in-between space that also conneds the box to the geography of the site. ' 

Perrault doet een Sterk additief voorstel. De blijkbaar noodzakelijke box wordt doormiddel van het soepele 
textiele weefsel aan zijn omgeving verbonden. Kort gezegd wordt het textiel in deze opvatting een extra laag 
die de inv]oed van het volume op zijn omgeving (en andersom) verzacht. Of dit de manier is op texciel toe te 
passen is cliscutabel, maar het gebruik van textiel in het verlangen om een gebouw aansluiting te geven bij zijn 
omgeving is een interessant gegeven. 
Om dit op een ontwerpende manier te onderzoeken is gekozen een specifiek gebouw als onderwerp te 
kiezen. Op zoek naar een gebouw waarin de relatie met de open bare ruimte een belangrijk onderdee] van de 
opgave is en daarnaast ook de beklecling als identiteitsdrager een rol speelt is het gemeentehuis als onderwerp 
van studie gevonden. In het volgende hoofdsruk wordt verder ingegaan op dit gebouwtype en de 
problematiek er momenteel omheen speelt. 
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HET HEDENDAAGSE GEMEENTEHUIS 

Schets historie 
Al sinds jaar en dag vormen gemeenschappen besturen. Oudsten, stamhoofden, schepenen, bestuurlijke 
functies zijn onder allerlei namen en in allerlei vormen uitgevoerd. Her ideele hoofddoel van een dergelijk 
bestuur is even Jogisch als alomvattend; zorgdragen voor het voortbestaan van de gemeenschap. In West
Europa was in de tijd van alleenheersers, graven, hertogen en koningen de zetel van de heer her centrum van 
bestuur. Een duidelijke plaats in de samenleving rlie de (regionale) macht vertegenwoordigde. Dorpsraden 
bestonden wel degelijk, maar hadden relatief wein.ig invloed. Wanneer de democratische structuur de 
samenleving gaat doordrenken ontstaat her burgerbestuur. Hiermee samenhangend verdwijnt het eenduirlige 
centrum van de macht. Het bestuur bestaat uit verschillende inrlividuen, rlie niet meer onlosmakelijk aan een 
woonlocatie verbonden zijn. Dit is het startpunt voor ontstaan van het 'gemeentehuis', de ruimtelijke 
vertaling van de vaste waarde van het bestuur. Een centraal punt in de gemeenschap waar de 
vo.lksvergadering vergadert. De aanwezigheid van de Fransen in Nederland rond 1800 zorgt voor verandering 
in de positie en de werkzaamheden van her gemeentebestuur. De staat wordt gecentraliseerd en burgemeester 
worden aangesteld. Daarnaast wordt her gemeentebestuur wordt belast met verschillende bureaucratische 
taken. Om de bestuurlijke organisatie Jandelijk gezien overzichtelijk te houden worden Jangzamerhand 
verschillende gemeentes samengevoegd. Deze trend zet zich Jangzaam maar zeker steeds verder door en als 
gevolg daarvan blijven er van de honderden gemeentes rlie Nederland in vroegere eeuwen telde steeds minder 
over. De meest recente gemeentelijke herindelingen van rond de Jaatste eeuwwisseling, waarbij vee! kleine 
gemeentes zijn samengevoegd, liggen nog vers in het geheugen. 
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Problematiek 
De gemeentelijke herindelingen hebben voor een gemeenschap en het bestuur nogal wat gevolgen. Vee] 
'opgeslokte kernen' kampen met een verlies van de plaatselijke identiteit. Ook de nieuw gevormde gemeente 
kampt met dit probleem. Binnen de gemeente spelen verschillende historische verhalen, zijn verschillende 
belangen en verschillende identiteiten. Om toch als een gemeente naar buiten te treden client een 
gemeenschappelijke noemer gevonden te worden. Naast het imagoprobleem speelt ook de schaalvergroting 
een rol. Het aantal inwoner neemt (sterk) toe en dat heeft als gevolg dat de ambtelijke organisatie eveneens 
client te vergroten. Dit leidt vaak tot ruimtegebrek in de bestaande huisvesting. Als tijdelijke oplossing zijn in 
vee] gemeentes dependances van het gemeentehuis geopend, maar vrijwel in alle gemeentes wordt omwille 
van de eenduidigheid en de organisatorische logistiek de voorkeur gegeven aan een centrale locatie voor 
gemeentebestuur en ambtelijke organisatie. Zo ontstond binnen Nederland de afgelopen jaren de grote vraag 
naar nieuwe gemeentehuizen. 
In de formulering van de wensen voor een nieuw gemeentehuis komen veelal beide bovenstaande onderdelen 
voor. De wens voor een geschikte huisvesting voor een bepaalde organisatievorm en -grootte en de wens 
voor het vertalen van een nieuwe gemeentelijke identiteit in een gebouw. Het gemeentehuis als middel om 
een imago te communiceren, om als visitekaartje te dienen van de gemeente. 
Wanneer de uitgesproken voorkeuren van gemeentebesturen naast elkaar worden gelegd blijken de woorden 
'open' en 'transparant' de boventoon te voeren. De gemeentelijke organisatie client een open, eenvoudig 
benaderbare organisatie te zijn van transparante aard. Transparante besluitvorming en organisatievormen 
komen vrijwel in elk rapport voor. De vertaling naar de huisvesting is veelal direct. De gemeente heeft een 
open en transparant gemeentehuis nodig. De klassieke opgave van het gebouwtype gemeentehuis client dus 
opnieuw ondervraagd te worden. 

Exemplaren 
Zoals eerder gesteld zijn er de laatste tien jaar relatief veel nieuwe gemeentehuizen gebouwd, dan wei 
bestaande gemeentehuizen uitgebreid in Nederland. Hieronder zullen enkele voorbeelden van de laatste jaren 
gerealiseerde, dan wei binnen enkele jaren te realiseren, hedendaagse gemeentehuizen de revue passeren. 
Impressies van hoe omgegaan wordt met de hierboven besproken problematiek van het gebouwtype 
gemeentehuis. 
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Uit de hiervoor getoonde, zeer beperkte, selectie van hedendaagse gemeentehuizen blijkt dater zeer vee! 
verschillende antwoorden gevonden worden op de hiervoor omschreven problematiek. Waar in sommige 
gevallen het object als icoon in zijn omgeving wordt geplaatst ligt in andere gevallen de nadruk juist vee! meer 
op de aansluiting bij de omgeving en de laagdrempeligheid. Een eenduidig, sluitend antwoord op de vraag van 
het hedendaagse gemeentehuis zal er ook niet zijn. De specifieke omgeving en opdrachtgever zijn aJtijd van 
invloed op het uiteindelijke plan. De uitdaging ligt in het combineren van de twee terugkerende thema's; het 
vertalen van de gemeentelijke identiteit en het realiseren van laagdrempeligheid met aandacht voor de met 
menselijke maat. 
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ONDERZOEKSVRAAG 

De vraag hoe textiele structuren een rol kunnen spelen in het ontwerp van een hedendaags gemeentehuis is 
gevormd. Dit laat echter nog een breed speelveld over. Om de vraagstelling meer specifiek te krijgen is een 
onderzoeksvraag opgesteld. 

Centrale onderzoeksvraag 

Kan er door gebruikmaking van textiele structuren een functionele open ban 'tussenruimte' worden gevormd tussen 
bepaalde gesloten functies en de directe omgeving, waardo()r een gemeentebuis een meer geintegreerd onderdeel gaan uitmaken van 
bet aanwe'.(jge dan we/ nieuw te crei!ren, omringende open bare Ieven? 

Deelvragen: 

1 - Hoe werkt een gemeentelijke orgamsatiestmctuur? (organisatorisch) 
2 - Welke functies kunnen geaccommodeerd worden do()l' bet gemeentebuis om een plek voor de gemeenscbap te crelren? 

(organisatorisch) 
3 - Welke soorten textiele structuren '.(jjn gescbikt a/s exterieurbekleding, en welke soorten kunnen in bet interieur van 

een gebouw worden toegepast? (technisch) 
4 - Kan er door middel van bet gebruik van patronen, als gebruikelijk in bet patroontekenen in de mode, een textiele buid 

om gebouwkern en menselijke activiteit worden gemiferd? (technisch/ architectonisch) 
5 - Kan er door tniddel van bet gebmik van textiele stmcturen beleejbare transparantie 1veergegeven worden? 

(architectonisch) 
6 - Hoe kan een gebouw met een dergelijke tussenzone inspelen op veranderende omstandigbeden in programma of 

omgeving? (architectonisch) 
1- Hoe kan de overgang openbaar- gesloten worden vormgegeven? (architectonisch) 
8 - Welke mogelijkheden '.(jjn er om bet gebouw en '.(jjn omgeving op elkaar te betrekken? 

(arc hi tectonisch/ stedenbouwkundig) 

Hypothese 

Textiele stmcturen bieden de mogelijkbeid om een gemeentebuis op een nieuwe, vloeiende manier in zijn omgeving te gronden 
1vaardoor bet een meer geiittegnerd onderdeel gaat uitmaken van bet omringende open bare Ieven. 
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Locatie 
In het voorgaande is uiteengezet dat de opgave voor een hedendaags gemeentehuis in vee! gemeentes speelt. 
Op zoek naar een geschikte Jocatie is het gemeente Boxmeer gevonden. Deze in het oosten van Noord
Brabant gelegen middelgrote gemeente bestaat in zijn huiclige vorm sinds 1998 en is een schoolvoorbeeld van 
de geschetste problematiek. Uit de door het gemeentebestuur opgestelde opgave blijken de kwesties 
aangaande identiteit, doorzichtigheid en toegankelijkheid voor de burger een grote rol te spelen. Een 
geschikte onderzoekslocatie voor het voorgestelde onderzoek. Het te realiseren on twerp voor het nieuwe 
gemeentehuis voor Boxmeer is na het winnen een door het gemeentebestuur uitgeschreven prijsvraag 
gemaakt door het bureau Kraaijvanger Urbis. Momenteel bevindt het project zich in bouwvoorbereidingsfase 
en met de bouw zal naar planning eind 2008 begonnen worden. 
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BOXMEER, HET DORP 

Schets historie 
Wanneer een architect een in de gemeenschap belangrijk openbaar gebouw als een gemeentehuis ontwerpt is 
een zekere kennis van de voorgeschiedenis van de locatie en zijn huidige en vroegere bewoners noodzakelijk. 
De geschiedenis van Boxmeer omvat ongeveer 2000 jaar, waarvan de laatste 800 jaar redelijk gedocumenteerd 
is. Boxmeer, een korte geschiedenis in beeld en woord; 
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boxmeer heeh monnlken van de boxmeer gaat dee I sambeek en beugen oeffelt, rl jkevoort en gemeente vterllngsbeek 
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vestlgen zlch noord-brabant boxmeer gevoegd a:emeente bo;~~meer boxmeer 

In zijn boek 'Boxmeer en haar elf dorpen' behandeld historicus Herman Jan van Cuijk de geschiedenis van 
Boxmeer en omgeving. Hij stelt daarin dat het dorp ontstaan in langs de oude Romeinse heerweg tussen 
Nijmegen en Heerlen. Deze weg volgde globaal het stroomtrace van de Maas en voerde over het wat hoger 
gelegen gebied ten westen van de Maas. De route lag zodoende ingeklemd tussen het moerasgebied 'de Peel' 
aan de westzijde en de Maas aan de oostzijde. Deze unieke geografische locatie heeft tot aan de grootschalige 
ontginning van het Peelgebied eeuwenlang een belangrijke invloed gehad op de ontwikkelingen in het gebied 
rond Boxmeer. Volgens Van Cuijk is de kans groot dater in de Romeinse tijd een kampement gelegen was 
rond het huidige Boxmeer. Hij baseert dit op verschillende archeologische vondsten rond en in Boxmeer en 
het feit dat een Romeinse legereenheid tijdens marsen ongeveer 30 kilometer per dag aflegde. Wanneer deze 
afstand wordt uitgezet op de kaart blijkt Boxmeer zowel ongeveer een dagmars vanaf Noviomagi (Nijmegen) 
als een dagmars vanaf Blariaco (Bierick) te liggen. 
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Boxmeer is ontstaan nabij een dode Maasarm, 'de Meer' genoemd. Omstreeks 1200 wierp men bij dit water 
een verhoging op waarop een houten vesting werd gebouwd. Deze vesting vormde het beginpunt voor het 
kasteel van Boxmeer, gesticht door de familie Boc, ook we! Buch genoemd. Rondom de vesting en langs de 
noord-zuid route langs de Maas ontstond rondom een kerk een kleine nederzetting. Al sinds de vierde eeuw 
stood op de plaats waar tegenwoordig de Sint-Pet.rusbasiliek staat een klein houten kerkje. Dit kerkje werd 
ongeveer gelijktijdig aan de oprichting van de vesting vervangen door een stenen kerk. Aan het einde van de 
dertiende eeuw, tijdens de twisten tussen de graven van Holland en Gelre, kiest Jan Boc I, heer van Meer, 
partij voor de graaf van Gelre. Wanneer hij to! gaat eisen van de Hollandse kooplieden die de Maas bevaren 
wordt het kasteel aan 'de Meer' in 1284 door de graaf van Holland 1284 verwoest. Het kasteel wordt hersteld 
en de Heren en Vrouwen van Meer gaan zich Boc van Meere noemen. Deze familienaam is in de loop der tijd 
het dorp gaan aanduiden en uiteindelijk samengesmolten tot Boxmeer. 
Rood 1400 is er grote opschudding in Meer, wanneer in de kerk het zogenaamde Bloedwonder plaatsvindt. 
Volgens de overlevering twijfelt de pastoor tijdens een eucharistieviering of de wijn wel echt het bloed van 
Christus is. Daarop bruist de wijn als bloed uit de beker omhoog en drupt op de corporale (wit misdoek) . De 
pastoor valt op zijn knieen en vraagt om vergiffenis voor zijn twijfels. De misdoek met de bloedstolsels wordt 
vervolgens bewaard als reliek. Deze gebeurtenis zorgt ervoor dat Meer een bekende bedevaartsplek wordt. 
Dit blijft niet zonder gevolgen. De plaatselijke kerk verdient flink aan hun reliek en zo wordt voor de 
plaatselijke pastoor een riant woonhuis gebouwd, de Weijer genaamd. 
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In 1573 wordt het kasteel van Boxmeer weer belegerd en verwoest. Ditmaal is de strategische ligging in de 
strijd tussen de Republiek en Spanje de oorzaak. Meer maakt ondertussen als halsheerlijkheid dee! u.it van het 
Land van Cu.ijk. Daarin heeft het echter wei een soevereine status. Dat zorgt ervoor dat wanneer het 
omliggende Land van Cuijk in 1648 dee! u.it gaat maken van Staats-Brabant en daardoor onderdeel wordt van 
de Republiek der Verenigde Nederlanden, Boxmeer daarbuiten blijft. Als gevolg blijft Boxmeer onder bestuur 
van eigen heren, een eigen rechtspraak houdt en zonder inrnenging van de landelijke overheid rooms
katholiek kan blijven. Pas wanneer de Fransen in 1795 Nederland binnenvalJen, komt aan deze soevereine 
status een eind. De heerlijkheid wordt opgeheven en Boxmeer gaat dee! u.itmaken van de provincie Noord
Brabant. Tot aan die tijd zorgt de urueke status van het dorp voor een florerend ambachts- en handelsleven. 
Een eeuw eerder, tussen 1653 en 1709 is er door de toenrnalige heer Albert van Bergh vlak bij de kerk een 
Carmelietenklooster en een Latijnse School gebouwd. Dat deze graaf Albert ook een rueuwe reliekschrijn 
voor het reliek van het H. Bloed en een oksaal en orgel aan de kerk schonk toont aan dat het religieuze Ieven 
rondom dit reliek in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Boxmeer. 

Door de onafhankelijkheid van de republiek en de daar woedende godsdienstrwisten groeide Boxmeer ook 
uit tot een uruek centrum voor kerkzilver. Ondertussen gaat het met het kasteel van Boxmeer gaat het minder 
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goed. Het kasteel, dat na de verwoesting in de Tachtigjarige Oorlog weer is opgebouwd raakt steeds verder in 
verval . Het blijft in bezit van de familie Van Bergh, maar wordt in de tweede helft van de achttiende eeuw 
niet meer bewoond. Uiteindelijk besluit gravin Van Bergh-Hohenzollern-Sigmaringen het verwaarloosde 
kasteel af te breken en te vervangen door een paleiscomplex. Dit nieuwe 'kasteel' komt in 1782 gereed en 
vertoont vee! gelijkenissen met Duitse paleizen uit die tijd. Helaas is het paleis geen lang Ieven beschoren. Het 
paleis is exact op de plek van de oude binnengracht gebouwd en twintig jaar na de bouw is men genoodzaakt 
door verzakkingen en kwelwater een groot dee! ervan alweer af te breken. Een vleugel blijft bewaard en is 
ook nu nog te bezichtigen. Eind negentiende eeuw wordt door de Zusters van Julie Postel een ziekenhuis in 
het kasteel gevestigd. Tegenwoord.ig functioneert het kasteel als moederhuis voor de zusterorde. 

tJj 
0 

8 
(b 
(b .... 

~ . 
0 

In de rwintigste eeuw raakt de ontwikkeling van hetLand van Cuijk, waar Boxmeer toe behoort, in een 
stroomversnelling doordat er een einde komt aan de naruurlijke isolatie. Een stelsel van stuwen, waaronder 
een groot complex in Sambeek, slaagt erin de Maas te temmen zodat de jaarlijkse stijging van het waterpeil 
voortaan (meestal) binnen de perken blijft. Vier bruggen in hetLand van Cuijk zorgen inmiddels voor een 
probleemloze verbinding met de provincies Limburg en Gelder! and. Oaarnaast is ook het moerassige 
Peelgebied in de eerste helft van de twintigste eeuw grotendeels ontgonnen. Met behulp van kunstmest en 
een ingenieus afwateringssysteem zijn de moerassen en heidevelden van weleer omgevormd tot 
landbouwgronden met daartussen vele verbind.ingswegen. Daarrnee heeft hetLand van Cuijk en dus ook de 
gemeente Boxmeer definitief een goede aansluiting gekregen bij de rest van Nederland. Toch is de invloed 
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van de barriere die de Peel destijds vormde nog steeds voelbaar. Zo is er nog altijd geen goede 
snelwegverbinding met de provinciehoofdstad Den Bosch. Boxmerenaren rich ten zich voor grootstedelijke 
voorzieningen daarom meer op het Gelderse Nijmegen. 
De gemeente Boxmeer zelf heeft sinds de tijd van Napoleon nogal wat veranderingen ondergaan. Door 
verschillende gemeentelijke herindelingen, waarvan de laatste twee nog erg recent is de gemeente sterk 
gegroeid. Al tijdens de Tweede Wereldoorlog de belendende gemeente Sambeek ingelijfd. In 1994 volgde, als 
gevolg van de gemeentelijke herindelingen, de samenvoeging met de gemeente Oeffelt, waarbij ook een groot 
gedeelte van Rijkevoort aan Boxmeer toeviel. Vier jaar later ging ook de gemeente Vierlingsbeek op in de 
gemeente Boxmeer. Zodoende is Boxmeer nu een gemeente met elf kernen, een oppervlakte van ruim 11.500 
hectare en een kleine dertigduizend inwoners. 
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dee/ II - boxnmr, het dorp 

Huidige situatie 
Binnen de gemeente Boxmeer is het naamgevende dorp de hoofdkern. Het dorp Boxmeer is met 12.407 
inwoners op 1 januari 2008 ook met afstand het grootste dorp binnen de gemeente. Geen van de andere tot 
de gemeente behorende kerkdorpen heeft meer dan 3700 inwoners. In de loop van de jaren heeft het dorp 
Boxmeer zich ontwikkeld tot een regionaal centrum van postuur. De aantrekk.ingskracht van de kern gaat 
verder dan de eigen gemeente en heeft ervoor gezorgd dat sociaal en commercieel belangrijke instanties en 
organisaties zich in het dorp hebben gevescigd. Deze centrumfunctie manifesteert zich het op het gebied van 
werk, wonen, onderwijs, zorg en religie. Zo beschikt Boxmeer over een groot winkelhart en bedrijventerrein, 
vele scholen, een eigen ziekenhuis en verschillende religieuze instellingen. 

De vroegere doorgaande weg van Boxmeer, de Steenstraat, is tegenwoordig een belangrijk winkelcentrum 
voor de regio. Aan de straat zijn vele winkels gelegen die zowel de dagelijkse behoefte als luxearcikelen 
verkopen. Direct aan de Steenstraat ligt een middelgroot overdekt winkelcentrum. De concentracie van 
winkels in het centrum van Boxmeer heeft een sterke aantrekkingskracht op de regio, getuige ook de vele 
beschikbare parkeerplaatsen rondom het centrum. 

saxe gotha 
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Aan de westzijde van de bebouwde kom, aan de overzijde van het spoor ligt het bedrijventerrein Saxe Gotha. 
Op dit bedrijventerrein zijn, naast vele lokale ondernemers, ook verschillende grote bedrijven gevestigd. De 
gunscige ligging vlakbij de A 73 en de A 77 zorgt voor een sneUe verbinding met de rest van Nederland en op 
relarief korte afstand gelegen Ruhr-gebied. 

Naast verschillende basisscholen staan in Boxmeer ook verschillende middelbare scholen die samen enkele 
duizenden leerlingen uit de regio bedienen. Ook is in het dorp een dependance van het ROC Nijmegen 
gevestigd, waardoor het mogelijk is geworden dat jongeren hun gehele opleidingstraject in Boxmeer kunnen 
volgen. 

Zoals at in de geschiedenis aangehaald is het dorp een religieus centrum van postuur. Het wonder van het 
Heilige Bloed heeft al eeuwenlang aantrekkingskracht gehad op gelovige pelgrims. Nog jaarlijks wordt op de 
Vaartzondag, rwee weken na Pinksteren, de bloedprocessie gehouden waarbij het relikwie door de straten 
wordt gedragen. Hoewel de aandacht voor deze geloofstraditie de laatste decennia af begint te nemen, trok 
het jarenlang nog tienduizenden mensen van heinde en verre aan. Naast dit evenement zorgt de aanwezigheid 
van twee kloosterorden binnen de dorpskern voor een blijvende centrumfunccie op religieus gebied. AI moet 
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gezegd worden dat in Boxmeer net als in de meeste andere gemeenten de secularisatie zorgt voor een steeds 
verder afnemende betrokkenheid bij het religieuze dorpsleven. 
De aan Sint Petrus gewijde kerk in het centrum van Boxmeer die in de Tweede Wereldoorlog nog ernstig 
beschadigd raakte doordat de toren die door de Duitsers werd opgeblazen op het schip viel, is in 2000 door 
de paus onderscheiden met de eretitel 'basilica minor' waardoor deze nu als basiliek door het Ieven gaat. Een 
eer die aan slechts 18 kerken in Nederland voorbehouden is. 
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Verschillende dorpsevenementen zorgden jarenlang voor een sterk dorpsleven in Boxmeer. Naast deal 
genoemde Bloedprocessie, zijn er de jaarlijkse kennis, het Metworstrennen op carnavalsmaandag en het 
wielercriterium 'Daags na de Tour' dat aansluitend op de Tour de France verreden wordt en Boxmeer een dag 
per jaar het centrum van wielrenliefhebbend Nederland maakt. 
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dee/ II - boxmeer, het dorp 

Stedebouwkundige analyse 

Ana!Jse dorpskern 
Ontstaan als een nederzetting langs de oude Romeinse heerweg is Boxmeer gevormd als een lintdorp. Langs 
de belangrijke noord-zuid route van Nijmegen naar het zuiden ontstond kleinschalige lintbebouwing. De 
bouw van de Sint-Petruskerk en het kasteel aan de Meer zorgden voor meer aanzien en een verdere groei. 
Niet te min bleef Boxmeer een klein dorp. Vooral de ontwikkeling als religieus centrum, door onder andere 
het Bloedwonder van 1400 en de komst van verschillende kloosterordes en de daarmee gemoeide bouw van 
twee kloosters, zorgden voor de instandhouding en langzame groei van het dorp. Rond 1900 bestond 
Boxmeer nog steeds uit een lint bebouwing langs de doorgaande weg, met daar ondertussen aan verbonden 
secundaire weg die het dorp richting het klooster Elsendaelliet ontwikkelen. 
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Deze situatie bleef nog enkele tientallen jaren intact, maar onder andere door de aanleg van het spoor en de 
daarbij ontstane bedrijvigheid en de ontginning van de westelijk gelegen moerasgebieden breidde het dorp 
zich vooral naar het westen toe uit. Zoals vrijwel overal in Nederland was het de intrede van de auto in het 
straatbeeld en het grote aantal woningen dater in de wederopbouwperiode is gebouwd dat Boxmeer zijn 
huidige vonn gaf. In de laatste decennia van de vorige eeuw verder aangevuld met verschillende 
nieuwbouwwijken. Een van de belangrijkste veranderingen was het afsluiten van het centrum (de Steenstraat) 
voor het doorgaande verkeer. Hierdoor kon het centrum van het dorp zich ontwik.kelen tot een vrij groot 
regionaal winkelhart. De periferie van het centrum (tussen winkelhart en omlopende singe! voor doorgaand 
verkeer) heeft hierdoor de status van niemandsland gekregen. Het is voomamelijk ingevuld door 
parkeerplaatsen ten bate van het winkelhart en enkele publiek/maatschappelijke gebouwen (zoals 
sportcentrum) aangevuld met wat onsamenhangende woongebieden. Aan de noord- en oostzijde wordt het 
winkelgebied omringd door rustige woonwijken, een park en cultured/ maatschappelijke gebouwen. 
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Locatie gemeentehuis 
Het nieuwe gemeentehuis van Boxmeer wordt gerealiseerd op de locatie waar tot midden 2007 het oude 
gemeentehuis stond. Deze ruime locatie (hieronder in rood aangegeven) aan het begin van de Steenstraat is 
eenvoud.ig te bereiken vanaf de doorgaande wegen. Een eerder overwogen locatie aan de Bakelgeertstraat (In 
oranje aangegeven) is in een eerder stadium door bestuurlijke problematiek afgewezen. Wanneer beide 
locaties worden vergelijken valt op dat de locatie aan de Bakelgeertstraat geen directe relatie met het centrum 
moeilijk heeft. Doordat rondom de kavel vooral woningen zijn gelegen, zou het gemeentehuis op een eiland 
komen te liggen. De keuze van de gemeente voor de locatie aan de Steenstraat wordt dan ook gevolgd. 
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Ana!Jse centrum Boxmeer 

Historische lintbebouwing langs de Steenstraat 

De historische lintbebouwing langs de vroegere doorgaande noord-zwd verbinding, de Steenstraat, is nog 
steeds goed te onderscheiden temidden van de omringende bebouwingsmorfologie in het centrum van het 
dorp. Dat de Steensstraat van oudsher de belangrijkste straat van het dorp is geweest, is ook af te leiden aan 
de aanwezigheid van vele gemeentelijke en rijksmonumenten (m de afbeelding hieronder respectievelijk met 
oranje en rood aar1gege\ren 
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Bebouwingshoogtes 

De bebouwing in het centrum van Boxmeer is van een kleine schaal. De meeste panden zijn ooit gebouwd als 
woningen en pas later omgebouwd tot winkels. Dat het centrum een dorps karakter heeft blijkt ook uit de 
hoogtes van de bebouwing. Op de Sint-Petrusbasiliek en enkele nieuwe appartementencomplexen na is 
vrijwel geen bebouwing hoger dan 10 meter. 
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Beleefbare openbare ruimte 

De beleefbare openbare ruimte binnen het (winkel)centrum is van een heel andere schaal dan in de 
omringende gebieden. Op sommige plekken is de Steenstraat slecht 6 meter breed. Deze kleine schaal van de 
ruimte geeft een intiem karakter in het huidige winkelgebied. 
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Verkeer- en parkeersituatie 

Het verleggen van de doorgaande weg, van de Steenstraat naar de omtrekkende singe! ~n de afbeelding rood 
aangegeven) en het bestemrnen van het centrum als voetgangersgebied heeft gevolgen gehad voor de 
stedebouwkundige ruimte rondom het centrum. De grote openbare ruimtes die het centrumgebied omringen 
zijn veelal ingericht als parkeerplaatsen. Eenvoudig te bereiken vanaf de doorgaande weg, maar qua uitstraling 
enkel grote, grijze vlaktes. De inrichting van deze ruimtes zorgt ervoor dat het er op vee! plaatsen een 
niemandsland ontstaat tussen centrum en omringende bebouwing. In de opgave voor het nieuwe 
gemeentehuis is het realiseren van een honderdtal parkeerplaatsen inbegrepen. 
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Centrum rand en 

De randen van het winkelgebied hebben op veel plekken een onduidelijk karakter. De intieme ruimte van het 
centrum loopt op veel plekken ineens uit in de omringende open ruimtes. Een duidelijke markering van de 
grens van het centrum is niet aanwezig. Ook op de locatie voor het nieuwe gemeentehuis speelt dit probleem. 
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Voorzieningen en activiteiten 

In en om het centrum zijn verschillende culturele en maatschappelijk voorzieningen gelegen, zoals in de 
atbeelding hieronder te zien is. Op de parkeerplaats voor cultured centrum De Weijer wordt een wekelijkse 
markt gehouden. Vijf dagen per jaar legt de kermis op het gebied tussen gemeentehuis en De Weijer. Dat de 
kermis aan de rand van het eigenlijke centrum wordt gehouden heeft alles te maken met het ontbreken van 
voldoende ruimte in het centrum zelf. 
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Horecalocaties 

In het huidige centrum zijn er vee! voorzieningen en winkels aanwezig. Er kan goed gewinkeld worden, maar 
het aantal horecavoorzieningen valt tegen. Een echt horecapleintje mist. Er zijn twee plekken in het centrum 
waar horecaterrassen zijn toegestaan. De terrassen op het Wilhelrninaplein (rechts in de afbeelding) behoren 
aan een hotel en een restaurant en aan het einde van het winkelhart, tegen de locatie van het nieuwe 
gemeentehuis aan is een brasserie met terras gevestigd. 
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Openbare groenvoorzieningen 

Vlakbij het centrum ligt het Weijerpark, een park met volwassen groen enkele kusntwerken. Het park heeft 
een groene uitloper richting de gemeentehuislocatie. Naast deze groenstrook is er in het centrum geen 
openbaar groen aanwezig. Dit zorgt voor erg steenachtig karakter van het voetgangersgebied de Steenstraat. 
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Uitgangspunten 
Op basis van de voorgaande stedebouwkundige analyse zijn enkele uitgangspunten geformuleerd. Deze 
uitgangspunten zijn gebaseerd op de waargenomen ruimtelijke problematiek. Het meest opvallende in de 
analyse van het centrumgebied is de onduidelijke positie van het centrum binnen de kern Boxmeer. Door 
middel van de uitgangspunten wordt geprobeerd hierop een antwoord te vinden, waarin het centrumgebied 
een meer heldere status krijgt. 
Als eerste wordt een sterkere differentia tie van het centrum binnen de dorpskern voorgesteld. Het centrum is 
niet zozeer een dorpscentrum meer, maar een regionaal centrum geworden. Dit mag sterker ervaren worden, 
het centrum client beleefbare grens te krijgen. 
Het tweede u.itgangspunt is gericht op de bebouwingsschaal. Als eerder gezegd is het overgrote deel van de 
bebouwing in het centrum oorspronkelijk gebouwd als woonhu.is. Deze kleinschalige u.itstraling wordt enkel 
nog maar versterkt door de intieme schaal van de openbare ruimte. Om het nieuwe gemeentehuis aan te Iaten 
slu.iten bij zijn omgeving, client ook hier een kleine schaal te worden toegepast. 
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Daarnaast is het karakter van de eigenlijke locatie in kaart gebracht. De Jocatie bevindt zich op grens van het 
centrum en raakt op die manier aan gebieden met heel verschillende eigenschappen. De te ontwerpen 
bebouwing zal een antwoord moeten vinden op deze verschillende invloeden. 

Deze drie uitgangspunten zullen de het fundament vormen voor de stedebouwkundige inbedding van het 
nieuw te ontwerpen gemeentehuis. 
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BOXMEER, HET GEMEENTEHUIS 

Schets historie 
Ontwerponderwerp van dit onderzoek is het gemeentehuis van Boxmeer. Het is niet de eerste maal dater een 
nieuw gemeentehuis gewenst wordt in deze gemeente. De geschiedenis van de gemeentehuizen van Boxmeer 
is er een met de nodige tegenslagen en moeilijkbeden. 
In 1546 wordt het dorpsbestuur van Boxmeer opgericht. Zestig jaar later, in 1605, volgt de oprichting van de 
schepenbank. Het bestuur zorgt voor de alledaagse gang van zaken, maar de uiteindelijke macht ligt nog 
steeds bij de Heer van Boxmeer. Deze stelt daarvoor een drost aan, die eigenlijk de feitelijke macht uitoefent. 
Vele generaties lang was dit de familie De Raet, die vanaf 1660 in deze functie het huis 'de Weijer' 
bewoonden. In de Franse Tijd waarin Boxmeer definitief deel uit ging maken eerst de Bataafse Republiek en 
vervolgens van het Koninkrijk der Nederlanden werd de burgerlijke stand ingevoerd. Het voeren van 
zelfstandig bestuur was voorbij en in 1810 werd G . van Kesschietre van Havre aangesteld als eerste 
burgemeester van Boxmeer. Een reguliere gemeenteraad werd opgericht en in 1872 werd besloten tot de 
bouw van een nieuw gemeentehuis, ter vervanging van het bestaande bouwvallige pand. Er werd besloten een 
raadhuis met korenbeurs en daarbij behorende woning te realiseren. 
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Het pand werd gebouwd aan de Steenstraat, ter hoogte van het Wilhelminaplein. Op de begane grond kwam 
de korenbeurs met woning en op de verdieping was plaats voor de raaclzaal, een secretarie met spreekruimte 
en de verdieping van de woning. In 1873 werd het fl. 7.000,- kostende gebouw in gebruik genom en. Vijftig 
jaar later, in 1927 besloot de gemeenteraad dat het pand aan het Wilhelminaplein te klein geworden was en er 
nieuwbouw moest komen. Het zou echter tot 11 juni 1960 duren voor het nieuwe gemeentehuis in gebruik 
genomen kon worden. 
In 1929 werd door de architect G.Valk uit 's-Hertogenbosch een ontwerp gepresenteerd voor een nieuw 
gemeentehuis, inclusief kantongerecht en ontvangerskantoren. Door onder andere de diepe economische 
crisis die direct daarna begon werd in de jaren daarop niets meer van het plan gehoord. Pas in 1936 werd weer 
iets ondernomen op het gebied van nieuwe huisvesting. De gemeenteraad vroeg bij de staat subsidie aan om 
het Zandhuis aan 't Zand 17 aan te kopen te verbouwen tot gemeentehuis. Dit pand was in begin 18c eeuw 
gebouwd als woning voor de rentmeester van de heer van Boxmeer. Deze optie was ook geen geluk 
beschoren. Uiteindelijk werd in 1938 aan de architect Kropholler uit Wassenaar de opdracht verstrekt voor 
het on twerp van een nieuw gemeentehuis tegenover het huis de Weijer. Kropholler presenteerde zijn plan, 
bestaande uit een gemeentehuis, een postkantoor en een aantal woningen in 1939. 

Begin 1940 werd door het Rijk een lening toegezegd voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Eis was wel 
dat de bouwsom onder de fl. 45.000,- bleef. De architect kwam miraculeus uit op een bouwsom van fl. 
44.999,60 ... Op 13 maart werd vervolgens door de gemeenteraad besloten niet over te gaan tot de koop van 
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het Zandhuis, maar het nieuwe plan van Kropholler te realiseren. Twee maanden later begon voor Nederland 
de Tweede Wereldoorlog. Er werd een algemene bouwstop afgekondigd en het Rijk trok haar steun voor de 
bouw in. Het nieuwe gemeentehuis was van de baan. Het ruimtegebrek was ondertussen echter nijpend en in 
juli 1940 besloot het gemeentebestuur alsnog te verhuizen naar het Zandhuis. Het pand werd gehuurd, 
weliswaar met een optie op koop, en ingericht als gemeentehuis. Ook deze oplossing was geen lang Ieven 
beschoren. In januari 1945 werd het gebouw tijdens gevechten zo zwaar beschadigd dat niet Ianger als 
gemeentehuis dienst kon doen. AJs noodoplossing werd vanaf maart dat jaar het pand aan de Steenstraat 156 
gehuurd. Dit was echter vee! te klein om als gemeentehuis dienst te doen. (Raads)vergaderingen vonden 
noodgedwongen in het cafe plaats. 
Het plan van Kropholler dat nog steeds in de kast lag werd echter door de gemeenteraad als niet-haalbaar 
bestempeld. Er moest een nieuw antwerp komen. Zeven jaar na de oorlog werd aan de architect G.Valk, 
dezelfde die het plan uit 1929 had ontworpen en die net daarvoor de St-Petruskerk had herbouwd, de 
opdracht voor de bouw van een nieuw gemeentehuis verstrekt. Dit definitieve ontwerpproces ging, net als de 
hele project, alles be halve soepel. In 1953 kwam Valk met een eerste plan, dat geraamd werd op fl. 300.000,-. 
Een jaar later werd een nieuw plan gepresenteerd. In 1958 werd uiteindelijk het definitieve plan goedgekeurd. 
Het nieuwe gemeentehuis ging fl. 492.000,- kosten en werd op 11 juni 1960 feestelijk geopend. 
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Het gemeentehuis werd in 1988 uitgebreid met een moderne achterbouw, maar de gemeentelijke 
herindelingen van 1994 en 1998 zorgden ervoor dat dit gemeentehuis te klein werd. Er werden 
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haalbaarheidsstudies gedaan naar het verder uitbreiden en het renoveren van het gemeentehuis, maar in 2003 
werd besloten tot de bouw van weer een nieuw gemeentehuis. 
Een nieuw moeizaam traject brak aan. Er kwamen verschillende voorstellen voor locatie. Somrnigen mensen 
stelden voor het gemeentehuis, dat in hun ogen toch weinig anders was dan een ambtenarenkantoor, maar op 
het industrieterrein Saxa Gotha te bouwen. Anderen wilden het gemeentehuis wei in het dorp houden. 
Uiteindelijk werd besloten dat het nieuwe gebouw op de locarie van een voormalige school aan de 
Bakelgeertstraat moest komen. Er werd een prijsvraag uitgeschreven en het on twerp van Jeanne Deckers 
gooide hoge ogen. Juist voordat de raad een beslissing moest gaan maken voor de architectkeuze kwam een 
projectontwikkelaar met een tegenvoorstel. Het nieuwe gemeentehuis zou gehuisvest moeten worden in het 
klooster Elzendaal. De plannen lagen al klaar. Besloten werd ook dit voorstel mee te nemen in de 
vergadering. De raad kwam er niet uit. Als noodscenario stelde de burgemeester voor dat het nieuwe 
gemeentehuis dan maar op de locarie van het oude moest komen. Dit is vervolgens in een latere vergadering 
door een meerderheid van de !eden goedgekeurd. De prijsvraag werd vervolgd, nu met nieuwe locatie, en 
uiteindelijk kreeg nu het ontwerp van Kraaijvanger- Urbis de voorkeur. In 2006 werd tot de realisatie besloten 
en wanneer alles goed gaat wordt in het najaar van 2008 begonnen met de bouw. 

Organisatorische analyse 

Visie en structuur gemeente 
Om tot een juiste vormgeving van een organisatie te komen is het belangrijk grip te krijgen op de structuur 
ervan. De gemeente Boxmeer heeft zelf in het aanlooptraject naar het nieuwe gemeentehuis al verschillende 
speerpunten opgesteld die zij graag in de ruimtelijke organisatie terug zien komen. Dit heeft alles te maken 
met het beeld dat de gemeente wil neerzetten naar de buitenwere/d toe . 

Er vallen daarin verschillende pun ten op. De gemeente ziet graag dat het nieuwe gemeentehuis vanuit het 
gezichtspunt van de burger wordt ontworpen. Een goed streven. De burger is immers in feite de consument 
voor het gemeentehuis. In het Programma van Eisen wordt het voorgaande als volgr verwoord: 

De gemeente Boxmeer staat een Cllltuur en werkwijze voor ogen wamin "van buiten naar binnen den ken" en Jlexibe/ reageren op 
de veranderende vraag vanuit de omgeving centraa/ staal. De beoogde nieuwbouw wordt aangnvend om de cu/tuur en werkwijze 
zowe/ organisatorisch a/s botiwkundig vorm te geven 
[Bron: Arcadis, rapport kantoorfuncties d. d. 8 mei 2003 j. 

De gemeente heeft een bedrijfsmatig en efficient werkende organisatie voor ogen. Die daarbij wei betrokken 
blijft op de samenleving en de daar heersende gedachtes en thema's. De gemeentelijke organisatie is 
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uiteindelijk ook clienstbaar aan de samenleving. A.Js sleuteltermen in de n.ieuwe gemeentelijke organisatie zijn 
geformuleerd: 

flex.ibiliteit., informeel, samenwerking; 
professioneel, bedrijfsmatig, projectmatig; 
met het gezicht naar de samenleving; 
weten/ aanvoelen wat het politiek bestuur beweegt. 

De bovenstaande punten zijn nog enkel termen. Om deze structuur werkbaar te maken is deze door de 
gemeente samengevat in het schema op de volgende pagina. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in een 
frontoffice (FO) en een backoffice (BO). De frontoffice functioneert als de interface voor de burger. Dit is de 
plek waar (aan)vragen worden aangenomen en beantwoord. Voor de burger het gezicht van de ambtelijke 
organisatie. Spil in de frontoffice zijn de zogenaamde generalis ten. Deze ambtenaren worden zo opgeleid dat ze 
het merendeel van de vragen van de burgers clirect kunnen beantwoorden. Onder de backoffice worden de 
daadwerkelijke afdelingen bedoelt waar zaken inhoudelijk worden behandeld. Deze zijn voor het grote 
publiek minder interessant en blijven meer op de achtergrond werkzaam. Er worden dan duidelijke 
scheiclingen voorgesteld tussen de verschillende zones. De opzet valt uiteen in openbaar, semi-openbaar en 
n.iet-openbaar gebied, met een afnemende toegankelijkheid voor de burger. 
De gemeentelijke organisatie heeft haar eigen structuur. Om hier een beter begrip van te krijgen staat hier 
naast het organigram van de gemeente Boxmeer. Samenvattend vallen de bewoners van het gemeentehuis in 
twee delen uiteen te vallen; de politiek (het bestuur) en de ambtelijke organ.isatie. Daarbij is het twee het 
uitvoerende en facilitaire vedengsmk van het eerste. Qua grootte en ruimtegebruik is de ambtelijke organ.isatie 
veruit de grootste van de twee. 
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Programma van eisen 
Om een beeld te krijgen van wat het gemeentehuis qua vierkante meters inhoud is het originele Programma 
van Eisen van de gemeente Boxmeer doorgenomen. Dit gaat gedetailleerd in op aile eisen van de gemeente. 
Hieronder een vereenvoudigd overzicht waarin per afdeling of onderdeel het globale aantal vierkante meters 
worden gegeven. In functioned nutcig oppervlak en bruto vloeroppervlak. 

fno (m2) bvo (m2) 

publiekshaJ 366 586 
frontoffice 378 605 
vergadercentrum 625 1000 
backoffice 1886 3018 
college van B&W 162 259 
griffie 45 72 
facilitair 927 1483 

restaurant. 216 346 

totaal (excl parkeren) 4389 7023 

parkeergarage 3461 

totaal (inc! parkeren) 10484 

Zonder de parkeergarage mee te teiJen komt het totale benodigde vloeroppervlak van het gemeentehuis op 
ruim 7000 vierkante meter. Dit shut beter aan bij de grootte van een middelgroot kantoorgebouw dan bij de 
grootte van een woonhuis. De uitdaging is het vormgeven van een dergelijke groot gebouw met de eerder 
voorgestelde uitgangspunten aangaande schaaJ en stedebouwkundige korrel. 

Rejlectie 
In de volgende refJectie op het de door de gemeente, met behulp van adviseurs, opgestelde organisacie is 
geprobeerd de waardevolle uitgangspunten te onderscheiden en waar nodig enkele kricische vraagtekens te 
steiJen. In deze eigen visie is de ruimtelijke vertaling van de gemeentelijke organisacie in het achterhoofd 
gehouden en dit geldt dan ook als beginpunt voor de ruimtelijke structuur van het nieuw te ontwerpen 
gemeentehuis. 
De gedachte om de ambtelijke organisatie als een geheel naar buiten toe te presenteren schept helderheid en 
maakt het 'gebruik' van het gemeentehuis eenvoudig. De frontoffice als vedengstuk van de achterliggende 
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organisatie is een bruikbaar concept. Het verkort de afhandelingsnelheid voor de burger en geeft de eigenlijke 
afdeling de mogelijkheid meer inhoudelijke bezig te zijn. De gemeente kan zich hierbij wellicht opstellen als 
een winkel, aileen zonder comrnercieel doe!. De locatie aan de Steenstraat, het winkelhart van Boxmeer (en 
regio), is hier uitstekend voor geschikt. Een laagdrempelige inloopfunctie sluit prima aan bij de omgevende 
functies. 
Een probleem in de opzet is het eenvoudigweg opnemen van de burgemeester en de wethouders in de 
backoffice. Er moet denk ik onderscheid gemaakt worden tussen de in her organigram hiervoor zo duidelijk 
aangegeven delen; politiek en ambtelijke organisatie. Her gemeemehuis huisvest beide, maar her is vooral de 
uitdijende ambtelijke organisatie die het merendeel van de ruimte in beslag neemt. Dat de burger het 
gemeemehuis niet meer overziet ligt vooral aan her feit dat de ambtenarij voor de leek onduidelijk is. De leek, 
ofwel de burger, hoeft ook geen zicht te hebben op de exacte organisatie van het gemeemehuis. Dat gaat vee! 
te ver en heeft ook geen bijkomend voordeel voor de burger. Maar wanneer de politiek (ruimtelijk) opgaat in 
de ambtelijke organisatie gaat het rnis. De aanwezigheid en aanspreekbaarheid van de politiek (zeg 
gemeemeraad en college van burgemeester en wethouders) is tegenwoordig juist van belang. Wanneer deze 
worden weggestopt in een, oneerbiedig gezegd, ambtenarenkamoor, komen ze des te verder weg te staan van 
her openbare Ieven. 
Juist de aandacht voor de burger en de centrale plek die het gemeemehuis in kan nemen in her omringende 
openbare Ieven van alledag moet her uitgangspum zijn voor een modern gemeemehuis. Dit houdt onder 
andere in dar de politiek dicht naar de mensen toe wordt gebracht en op die manier laagdrempelig wordt 
gemaakt. Wellicht moet zelfs een ruimtelijke scheiding worden gemaakt tussen de politiek en de 
achterliggende ambtelijke organisatie. lnspraak wordt gewaardeerd, de gemeente wil graag met en voor zijn 
burgers werken. Dit is a! duidelijk te zien aan bijvoorbeeld de inloopavonden die momemeel a! gehouden 
worden. Hierbij worden pumen die op de agenda voor de raadvergaderingen staan vooraf aan de burgers 
gepresenteerd waarbij soms a! inspraak mogelijk is. Deze initiatieven zorgen voor een grotere betrokkenheid 
en belangstelling bij de burgers. Om optimaal te functioneren moeten deze openbare functies ook echt 
openbaar gemaakt worden. 
Om het gemeentehuis in de huidige tijd ook echt een huis voor de gemeeme te Iaten zijn diem het zoals in de 
proloog Textie/ en gemeentehuis, een (niet-)alledaagse outfit voor een a/ledaags gebouw a! aangegeven aan kunnen sluiten 
bij de omgeving en deze kunnen faciliteren. Voor her gemeentehuis zelf betekend dit potentie aanreiken, 
maar daarnaast zijn er enkele mogelijkheden een grotere betrokkenheid bij de omgeving te creeren door 
aanwezige functies te herzien. In hoofdzaak gaat her hier dan om her (bedrijfs)restaurant dat in het 
gemeemehuis aanwezig diem te zijn. Wanneer her mogelijk is dit te Iaten exploiteren door een gewoon 
lunchcafe/ -restaurant kan dit zorgen voor een verdere aansluiting van de gebouwmassa op de directe 
omgeving. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om bestuurders te ontmoeten en te spreken en kan er 
bijvoorbeeld een lunchgesprek worden georganiseerd met een belangengroep. Een informele setting waarin 
de wederzijdse communicatie wordt verbeterd. 
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Opzet 
Door het voorgaande samen te nemen verschijnt beeld voor ogen waarbij de publieke delen; raadzaal, 
burgemeester en wethouders, frontoffice en restaurant aansluiting zoeken bij het omliggende openbare Ieven. 
Elk op zijn eigen wijze. In plaats van een groat blok in de omliggende ruimte (variant 1), ontstaat er een 
doorlopende ruimte met vele plekken van interactie (variant 2). In onderstaande schema's is deze visie 
samengevat. 
Variant 2 zorgt voor meer contactmogelijkheden met de omgeving en laat het openbare dee! daardoor meer 
openbaar worden. Oat variant 2 levendiger dee! uit gaat maken van de omgeving is ook goed te zien wanneer 
verschi.Uende verkeersstromen in en om het gebouw globaal worden aangegeven. 

variant 1: 'ineen' 

variant 2: 'los' 
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AJs organisatorisch uitgangspunt voor het gemeentehuis is een bollencliagram opgesteld. Hierin staan de 
meeste essen tide functies en de onderlinge relaties weergegeven. Daarnaast is er aangegeven in hoeverre een 
functie (en bijbehorende ruimte) openbaar is. De vier openbare functies (groen), zijn tijdens openingstijden 
vrij toegankelijk voor de burger. Omdat de ze functies een sterke relatie met de omringende openbare ruimte 
hebben, clienen ze bij voorkeur clirect vanuit de open bare buitenruimte betreedbaar zijn. De oranje functies 
zijn wei toegankelijk, maar enkel na afspraak bereikbaar. De overige functies zijn in principe niet voor de 
burger toegankelijk. Deze kunnen enkel, na afspraak en onder begeleicling bezocht worden. 
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TEXTIELESTRUCTUREN 
Toekomstmu'{jek 
In 1986 publiceerde M.F. Ashby een diagram waarin hij de relatieve importantie van verschillende 
materiaalgroepen u.itzette tegen de tijd. Het diagram is vooral wat de voorspellingen betreft als nogal 
subjectief en enkel gebaseerd op enkele ingezette trends, maar wat opvalt is dat deze materiaaldeskundige een 
grote toekomst ziet voor polymeren en elastomeren. Daar is natuurlijk een aanleiding voor. De 
polymeertechnologie maakte in de jaren '80, maar vooral ook de laatste jaren grote stappen voorwaarts. De 
mogelijkheden worden door nieuwe technieken en materialen steeds verder u.itgebreid. Toepassingen zijn te 
vinden in de medische wereld, in de gewone alledaagse consumentenartikelen, in de vliegtuigbouw om maar 
enkele gebieden te noemen. In de bouwpraktijk en de architectuur is er groeiende belangstelling, maar zijn er 
nog weinig zichtbare toepassingen. Vooral het gebruik van weefsels, van carbonvezel tot polyesterdoek is een 
voor de architectuur interessante toepassing. 
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Om te beginnen is het echter goed de vraag te stellen waarom membraanconstructies toegepast zouden 
moeten worden. Kijkend naar historische en moderne toepassingen komen dan drie vormen naar voren. 
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Toepassing in vetplaatsbare constructies, in beweegbare constructies en in gtvte overspanningen. V anui t de historie is 
vooral de eerst van deze drie van belang geweest. Philip Drew schrijft in zijn boek Tensile Architecture dat 
tentconstrucries historisch gezien voornamelijk voorkwamen waar twee voorwaarden de boventoon voerden; 
namelijk behoefte aan mobiliteit en gebrek aan geschikte bouwmaterialen. Deze puur functionele aanleiding 
resulteerde in onder andere de drie archetypische tentwoningen die genoemd zijn in het hoofdstuk Mode en 
Architectuur. 
De herontdek.king van veelzijdigheid van textiel als bouwmateriaal begon begin 20< eeuw. AI in 1917 werd in 
de Verenigde Staten een patent verkregen op een weefsel dat in staat was een drukverschil te behouden. Het 
materiaal werd helaas nooit in de praktijk gebruikt, maar de materiaalontwik.keling zat niet stil. Uiteindelijk 
duurde het tot 1950 voor er textiele membranen ontwikkeld waren die het gebruikt van textiel in 
grootschalige tentconstructies mogelijk maakten. 
In de loop der tijd zijn vele nieuwe toepassingen voor membraanconstructies ontworpen en gemaakt. De 
bekendste naam op dit gebied is de pionier Frei Otto. Met zijn Institiit fi.ir leichte Flachentragwerke heeft hij 
tussen 1960 en 1985 vee! baanbrekend werk verricht op het gebied van lichte membraan- en 
kabelconstructies. Otto baseerde zijn ontwerpen op natuurlijke processen. Fysieke modellen speelden dan 
ook een grote rol in zijn experimenten en ontwerpprocessen. Het krachtenspel in het materiaal werd door de 
vormacrieve toe passing vertaald in vorm. 
En wat is de huidige situatie? De wereld hebben de texriele membranen nog niet veroverd, maar er is 
tegenwoordig wei steeds meer aandacht voor de materiaalgroep. De zekere argwaan die velen hebben ten 
aanzien van het Iichte materiaal is bij goede toepassing ongegrond. 
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V erschijningsvormen 
Textiele structuren hebben hun eigen kerunerkende verschijningsvormen in de architectuur. Dit heeft alles te 
maken met het materiaal, haar eigenschappen en de toepassing ervan. De meest voorkomende 
verschijningsvorm van textiele structuren binnen de architectuur is het vormactieve vlak. Deze vormen 
worden verkregen door een uniforme spanning in meerdere krachtsrichtingen in het materiaal, waardoor het 
textiel zich in de optimale vorm russen zijn bevestigingen spant. Er ontstaat op die manier een vlak met een 
minimale oppervlakte. 
Dit is echter niet de enige manier waarop lichte (textiele) structuren een rol spelen binnen de architectuur. 
Hieronder een overzicht van de meest voorkomende verschijningsvormen: 

Vormactief. Deze, al genoemde, structuren worden gekerunerkt door het membraan zo af te spannen, 
dat er een uniforme spanning Qn meerdere krachtsrichtingen) in het materiaal oprreedt. Deze manier 
van textiel gebruik wordt tot nu toe het meest toegepast. 
Overdrok. Deze strucruren verkrijgen hun vormvastheid door een klein verschil russen de interne en 
externe druk van de membraanconstructie. De overdruk kan zowel globaal als lokaal worden 
toegepast. In het eerste geval heerst er in de gehele omsloten binnenruimte een overdruk, in het 
laatste is het de huid vorrngegeven als een afgesloten volume waarin een lokale overdruk heerst. 
Vooral deze laatste toepassing wordt in de vorm van EFTE luchtkussen steeds vaker toegepast. 

Onderdrok. In dit systeem wordt de membraanconstructie in plaats van opgeblazen juist op 
onderdruk gebracht. Een dergelijk systeem heeft een onderliggende constructie nodig om 
vormvastheid te verkrijgen. 

Kabelnet. Kabelnetten zijn afgespannen een of tweelaagse, meestal stalen, netten waarin net als in de 
vormactieve textiele vlakken een in meerdere krachrrichtingen uniforme spanning heerst. De open 
nerten kunnen bekleed worden met een membraan of andersoortige bekleding. 
Gn'dshe/L Deze lichte constructies zijn opgebouwd uit kleinere onderdelen die samen een enkel of 
meerlaagse Iichte constructie vormen. De grondvorm van de construe ties is een driehoek, vierkant 
of parallellogram. Een bijzondere soort binnen deze systemen zijn de geodetische koepels, 
bolvormige srrucruren samengesteld uit penta- en hexagonen. Net als voor de kabelsystemen geldt 
ook hier dat de constructie bekleed kan worden met membranen of andersoortige bekleding. 

In vee! van de hiervoor genoemde speelt het minimale oppervlak een grote rol. Dit heeft alles te maken met 
de voorkeur voor de laagste energietoestand in de gebruikte opgespannen materialen. Een minimaal 
oppervlak kan twee soorten vormen opleveren; een anticlastische (holle) vorm en de synclastische (bolle) 
vorm. De anticlastische vorm (+I-) is een vorm met twee tegengestelde krachtsrichtingen. De vorm oogr 
daardoor naar binnen getrokken. Onder andere het zadelvlak, golfvlak, boogvlak en hoogpuntvlak zijn 
voorbeelden van anticlastische vormen. Synclastische vormen (+I+) hebben beide krachtsrichtingen in 
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dezelfde richting. Hier krijgt de vorm gestalte op een manier waarbij aan de binnenzijde ervan juist een 
overdruk heerst, pneus (overdrukconstructies) zijn dan ook altijd synclastisch. 
Naast de genoemde textiele structuren zijn er natuurlijk nog voorbeelden die dan wei vrijbewegend 
(bijvoorbeeld gordijnen, ook in het Curtain Wall House van Shigiru Ban), dan wei vlak afgespannen zijn ( 
bedoei'entent, maar ook in het Wall House van Frohn&Rojas). Deze hebben een neutrale vorm. 

Materiaal 
In de huidige membraanconstructies wordt vooral gewerkt met drie verschillende materialen; PVC-gecoat 
polyester, PTIE en ETFE. Naast deze drie zijn er nog tal van variaties mogelijk door bijvoorbeeld de kern te 
voorzien van een siliconecoating, maar aangezien deze minder gangbaar zijn worden deze hier verder buiten 
beschouwing gelaten. Hieronder een kort overzicht met de belangrijkste karakteristieken van de drie hiervoor 
genoemde belangrijkste materialen; 

PVC gecoat polyester 

polyester met coating van PVC 
(polyvinylchloride) 

15-20 jaar 
sterkte 50 N / mm2 
flexibel, opvouwbaar 
redelijke E-modulus 

opvallende kenmerken: 

goed wegspannen rimpels 
verbinden met hoogfrequent 
lassen 

PTFE gecoat glasvezel 

glasvezel met coating van PTIE 
(polytetrafluoroehyleen) 

25-30 jaar 
sterkte 175 N/mm2 
stug, niet opvouwbaar 
hoge E-modulus 

nauwkeurig productieproces 
verbinden moeilijk 

ETFE 

transparante folie 
( ethyleen tetrafluorethyleen) 

25 jaar 
sterkte 12 N/mm2 
flexibel opvouwbaar 
!age E-modulus 

absorbeert infrarode straling 
!age absorptie ultraviolette en 
zichtbare gebied 

Op de volgende pagina staan enkele voorbeelden van gebouwen waarin de hierboven genoemde materialen 
zijn toegepast. Bovenaan het Ashford Outlet Centre in Ashford, Engeland waarin een overkapping van PVC 
gecoat polyester is toepast. Zoals op de afbeelding is te zien kan zorgt de translucentie van het materiaal de 
mogelijkheid het materiaal (en daarmee de vorm) 's avonds van binnenuit te belichten. Onderaan links de 
bekende Millennium Dome in Londen, bekleed met PTFE gecoat glasvezel. Rechts onderaan is de rakettoren 
van het National Space Centre in Leicester, Engeland te zien. De gevel van deze toren is aan de voorzijde 
geheel bekleed met EFTE luchtkussen. 
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Architectonische moge/ijkheden 
Het toepassen van textiel in de architectuur door middel van vormactieve vlakken zorgt voor een erg sterke 
vormentaal. Juist deze specifieke 'tentuitstraling' wordt door vee! architecten niet gewaardeerd. Daarnaast zijn 
de vormen van een behoorlijk dicterende aard. Aangezien de vorm voor een groot dee] door het 
achterliggende constructieve principe wordt bepaald, is het vormenarsenaal voor de architect veelal beperkt 
tot het zadelvlak, het golfvlak, het hoogpuntvlak en het boogvlak. Om tot een vorm te komen kan er binnen 
de vormactieve vormgeving enkel gevarieerd en gecombineerd worden met de deze grondvormen. 

Coot lha 

Het gebruik van pneumatische systemen op basis van onder- of overdruk kan een interessant alternatief zijn 
voor het gebruik van vormactieve vlakken. Ook al hebben ook deze manieren van textieltoepassing een heel 
eigen, opvallende uitstraling, de vormentaal is minder dicterend dan die van afgespannen constructies. Het 
membraan zal zich vormen naar ondergelegen constructie en laat op die wijze veel vrijvrijheid over voor de 
architect. Het principe van pneumatische systemen wordt niet veel toegepast. De meest bekende toepassingen 
zijn de Iichte stadionoverkappingen in vooral de Verenigde Staten waar een globale overdruk zorgt voor de 
mogelijkheid met minimaal materiaal grote overspanningen te realiseren. Toepassingen op kleine schaal zijn 
vooral in Europa terug te vinden. De meest spraakmakende voorbeelden zijn te vinden in het werk van het 
Weense architectenbureau Veech.Media.Architecture en de Duitse ingenieur Werner Sobek. Het 
eerstgenoemde architectenbureau houdt zich vooral bezig met de implementatie van de (vluchtige) media in 
de architectuur. Dit komt tot uiting in ontwerpen van bedrijfsgebouwen tot (rondtrekkende) 
tentoonstellingspaviljoenen en kleinere producten. De toe passing van pneumatische constructies beperkt zich 
daarbij niet enkel tot de snel demonteerbare tentoonstellingsruimtes. Op de volgende pagina's enkele 
voorbeelden. Werner Sobek heeft oorspronkelijk een constructieve achtergrond en heeft vooral de laatste 
jaren onderzoek gedaan naar onderdrukconstructies. Voorbeelden hiervan zijn het Station Z gedenkpaviljoen 
in het voormalige concentratiekamp Sachsenhausen dat hij ontwierp samen met het bureau HG Merz, en de 
wand die hij ontwierp met en voor Iichte draagstructuren- en standbouwer Mero. Deze wand die bestaat uit 
een enkellaags stalen gridwerk wordt doormiddel van het eromheen vacuumgetrokken doek stabiel gemaakt. 
Bouwtechnisch is het voordeel van pneumatische constructies het reduceren van aansluitingen tussen 
onderliggende (vrije) vorm en bekleding. Daar Staat wel tegenover dat aan de afsluitingen aan randen van de 
bekleding vee] aandacht besteed client te worden. 
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Eigen onderzoeken 
Als verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van texriele structuren in het ontwerp zijn 
verschillende modellen gemaakt. In deze modellen zijn met verschillende materialen, vooral panty's en 
plastics, de vormgevende mogelijkheden van verschillende van de hiervoor genoemde textiele systemen 
onderzocht. De keuze om dit in maquettes te onderzoeken is een bewuste geweest, in navolging van Loos die 
studenten architectuur aanspoorde op textiel ter hand te nemen om een goed gevoel te krijgen voor 
architectonische vormgeving is de schaar ter hand genomen. De digitale wereld lijkt tegenwoordig wei 
onbegrensde mogelijkheden te geven, maar het gevoel met water daadwerkelijk in het materiaal gebeurd is 
hierdoor wei volledig verdwenen. De bewerkingen zijn niet meer dan een druk op de knop. Door het 
daadwerkelijk vormgeven met de genoemde materialen is geprobeerd een eerste gevoel bij de textiele 
vormgeving te ontwikkelen. Afbeeldingen van dit experiment zijn als bijlage toegevoegd aan dit verslag. 
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CONCEPT- SCHEMA'S 

1. traditioneel 
Het archetypische beeld van het gemeentehuis is autoritair. Het gebouw heerst over zijn omgeving. Vooral bij 
een relatief groot gebouw in zijn omgeving is dit aJ snel het geval. Daarnaast is aan de buitenzijde niets af te 
Jezen van de verschillende functies die het gebouw herbergt. Het toont zich als een geheel, waardoor het 
moeilijk is het gebouw op voorhand aJ te doorzien. 

2. gefragmenteerd 
Het gebouw wordt opgebroken in kleinere delen. Deze delen sluiten beter aan bij de schaal van de omgeving 
en de verschillende delen zijn eenvoudiger te herkennen. Oak wordt de openbare ruimte rondom het 
gemeentehuis ingedeeld in kleinere delen, van een meer menselijke schaal. Nadeel is dat de delen totaal zijn 
ge"isoleerd van elkaar, waardoor de herkenbaarheid als delen van geheel terugloopt. 
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3. verbonden (gefragmenteerd + faciliterend) 
Wanneer de gefragmenteerde delen verbonden worden, wordt de relatie tussen de losse delen weer sterker. 
Daarnaast ontstaat nu de mogelijkheid een relatie aan te gaan met de openbare ruimte rondom het 
gemeentehuis door deze te overdekken. De twee delen (volumes en weefsel) zijn echter n.iet van eenzelfde 
waarde, het dak weefsel is puur add.itief. 

4. tweeledige bekleding (gefragmenteerd + faciliterend + eenheid) 
De uite.indelijke compos.itie bestaat uit twee verschillende bekled.ingen die hetzelfde lichaam van activiteit 
bekleden. Beide op hun eigen un.ieke man.ier. De trad.itionele orthogonale aan op zijn omgeving, terwijl de 
vrije textiele structuur juist opvallende accenten aanbrengt .in de publieke delen. Het gebruik van de textiele 
structuur zorgt voor vrije, Iichte ruimtes aan de rand van het gebouw waar de interactie plaatsvindt, afstekend 
tegen de zwaardere achtergrond. Ooordat de structuur n.iet aileen beperkt is tot de rand van het gebouw maar 
over-/ doorheen trekt komt deze lichtheid ook terug .in de verkeers- / commun.icatieruimtes van het gehele 
gebouw. 
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CONCEPT- MATERIALISATIE 

De twee verschillende bekleclingen hebben elk een heel eigen karakter en uitstraling. De eerste soort sluit zich 
qua materiaal en uitstraling aan bij de omgeving en is een puur functionele, aansluitende omhulling van de te 
bekleden functies. De tweede soort is van een heel andere orde. De beklecling valt op door het 
onderscheidende materiaalgebruik en de vrij, gekromde vormen. Deze tweede soort bekleedt de 
onderliggende functies op een beweeglijke manier waardoor er extra Iucht en ruimte ontstaat in en om het 
gebouw. 

+ 
alledaags; aansluitende (be)kledrng, funct10neel, gemaakt voor alledag 

volumrneuze haute couture, overdaad aan ruimte. decoratref, onderscheidend 
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GEBOUW 
Het daadwerkelijke ontwerp wordt in het volgende gepresenteerd en uitgelegd. Hierbij worden plattegronden, 
details en impressies gebruikt. De aanzichten en doorsneden van het gebouw zijn bijgevoegd in bijlage 3 bij dit 
verslag. 

Stedebouwkundige opzet 
Het ontwerp van het gemeentehuis heeft door de fragmentatie in volumes en het verdelen van het 
programma over vrijwel het hele kavel een schaal die aansluit bij de omgeving. Door het uitspreiden van de 
verschillende functies is ook de hoogte, met een maximum van iets meer dan elf meter in het 
kantoorgedeelte, van dezelfde orde als wat in de omgeving gangbaar is. 
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De eerder gestelde uitgangspunten volgend, gaat het gebouw zelf de grens vormen tussen centrum en de 
omringende ruimte. De doorlopende wijkontsluitingsweg wordt verlegd waardoor er meer ruimte ontstaat aan 
de centrumzijde. Deze doorkruist het gemeentehuis en maakt daarmee tegelijkertijd een ruirntelijke scheiding 
tussen het kantoorgedeelte aan de ene zijde en het publieke dee! van het gemeentehuis aan de andere zijde. 
De gladde, lange wanden van het gemeentehuis begeleiden de verkeersstroom langs en onder het 
bouwvolume door. Ook zijn hier de in- en uitrit van de onder het complex gelegen parkeergarage gesitueerd. 
Van het centrum wordt vanaf de straatzijde maar weinig gemerkt. Slechts twee relatief kleine doorgangen 
geven toegang naar het achtecliggende winkelgebied. Het centrumgebied krijgt een grens. 

Aan de noordzijde richting het Weijerpark toont het gebouw zich minder hard. Hier is ruimte voor rust in het 
groen en zorgt de textiele huid voor een open en uitnodigend gebaar het gemeentehuis en het centrum in. 
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Het gemeentehuis raakt het maaiveld met yjer verschillende volumes. Door de siruering van deze volumes op 
het besch.ikbare kavel ontstaat er aan de centrumzijde een doorloopbaar gebouw. Aan de zuidzijde een wordt 
door de nieuwe volumes en de bestaande bebouwing een plein gevormd, dat het gewenste horecaplein van 
Boxmeer kan worden. De al aanwezige brasserie en het nieuw in het gemeentehuis te vestigen restaurant 7jjn 
h.ier de eerste aanzet voor.Het gebouwvolume van het nieuwe gemeentehuis fungeert als een stop in het eerst 
zo open einde van het winkelgebied, daarmee het centrum uitbreidend en afsluitend. Het horecaplein en zijn 
omsluitende bebouwing gaan het begin punt van de winkelstraat vormen . 
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Tussen de verschillende dden van het gemeentehuis wordt een tweede, overdekt plein gevormd. Dit plein dat 
aanslu.it op de raadszaal en het restaurant kan het toned gaan vormen voor allerhande gemeentelijke en 
sociale in.it.iatieven. De burgemeester kan er de kon.inklijke lintjes uitteiken, de avondvierdaagse kan er 
eindigen. Ook openbare act.iviteiten als een braderie, modeshow of de jaarlijks gereal.iseerde kunstijsbaan 
vinden hier onder de vleugels van het gemeentehuis een plek. 

De parkeerproblematiek rond het oude gemeentehuis is opgelost door onder het hele complex een eenlaagse 
parkeergarage toe ontwerpen (zie volgende pagina). Deze garage geeft plaats aan 154 auto's en ruim 100 
fietsen. 
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Architectonische/ functionele opzet 
Het gemeentehuis is functioneel te onderscheiden in twee delen, een kantoorgedeelte en een publiek gedeelte. 
De ruimtelijke vormgeving van het geheel is sterk gebaseerd het daarmee samenhangende versch.il in 
toegankelijkheid. De openbare functies liggen verspreid over de ]ocatie, daarmee een verscheidenheid aan 
contactoppervlakken tussen gebouw en openbare ruimte creerend. Door deze vertakking van het 
gebouwvolume ontstaat een functionele doorzichtigheid . De relatief kleine volumes huisvesten elk een (soort) 
functie en zorgen daardoor voor een heldere ruimtelijk opzet. 
Naast de publiekshal en de raadszaal is ook een restaurant opgenomen in het gemeentehuis. Dit restaurant 
kan door een commercide exploitant worden betrokken en knoopt zodoende voor een nog sterkere binding 
tussen gemeentehuis en omgeving. Daarnaast bedient het op de begane grond gesitueerde restaurant de 
bedrijfskantine die direct boven het restaurant is gelegen. 's Avonds en in het weekend kan dit gedeelte 
eventueel bij het restaurant worden getrokken om bijeenkomsten en feesten te kunnen accomoderen. 
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De raadszaal en aanliggende vergaderruimtes worden apart ontsloten aan het overdekte plein. Om de 
raadszaal heen ligt een facilitaire zone waarin ook de ontsluiting naar de op de eerste verclieping gelegen 
vergaderruimtes is gelegen. Deze vergaderruimtes zijn niet enkel voor ambtelijk gebruik bedoeld, maar 
kunnen na reservering ook door verenigingen en dergelijke worden gebruikt. De raadszaal wordt gedeeltelijk 
omarmd door een bakstenen wand clie ervoor zorgt dater geen hinderlijke invloed is van de activiteiten op 
her overdekte plein. De raadszaal zelf is gericht op de aanliggende groenstrook en het aansluitende 
Weijerpark. 

96 

>--< 
3 

'U 

'"' (1) 
(f> 
(f> 

r;· 
'"' I>' 
I>' 
0.. 
(f> 

N 

~ 
<: 
I>' 
::J 
I>' 
H') 

(1) 

::J 
n 

'"' (1) 
(f> 

2.. 



De verschillende act:iviteitenlichamen van het gemeentehuis worden omhuld door twee verschillende soorten 
bekledingen. Een alledaagse huid, gematerialiseerd in een bruine baksteen bekleedt de ruimtes waarin 
geconcentreerd wordt gewerkt. De volurnineuze, text:iele huid omhult de ruimtes waarin interactie, 
communicatie en verkeer een grote rol spelen. Deze textiele huid bestaat uit een stalen spaceframe bekleed 
met een PVC gecoat polyester doek. Het doek wordt door rniddel van onderdruk tegen de achterliggende 
stalen constructie getrokken, daarbij de contouren van de construct:iestructuur tonend. De textiele bekleding 

\ 
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ligt letterlijk op het conventionele dak. Door de bevestiging op het dak te leggen wordt het beeld versterkt dat 
de textiele structuur over het gebouw gedrapeerd ligt. De Iichte, translucente bekleding zorgt overdag voor 
een egaal verlichte binnenruimte in de publieke ruimtes. Dezelfde translucentie biedt 's avonds mogelijkheden 
tot verlichting van de huid. Het stralende gemeentehuis wordt zo tot een brandpunt binnen het centrum. In 
de raadszaal en op het overdekte plein kan het oplichten van de textiele structuur daarnaast ook dienen als 
ruimteverlichting tijdens vergaderingen en evenementen. 
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De textiele huid van de publiekshal, de interface van het gemeentehuis, kan buiten openingstijden op een 
Iichte overdruk gebracht worden waardoor de bekleding opbolt daarmee de ingangspartij en de ruimte zelf 
drastisch verkleint. Her gebouw kan op deze manier zijn eigen toegankel.ijkheid varieren (zie impressies 
rechterpagina). De polyester huid komt daarbij gedeeltelijk los van de stalen onderconstructies en kan vrij(er) 
bewegen (afbeelding hieronder). 
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Het publieke dee! en het kantoordeel van het gemeentehuis worden verbonden door een verkeersruimte 
waaraan de kamers van de burgemeester en wethouders zijn gelegen. Het college wordt op deze manier niet 
opgeslokt door het kantoorcomplex, maar speelt een verbindende rol. 
De kantoren zijn opgezet volgens het cocon-principe. In dit kantoorconcept, waarbij 'co' staat voor 
communicatie en 'con' voor concentratie, werkt het merendeel van de werknemers in een gezamenlijke, vrij in 
te delen rniddelzone; de communicatiezone. Voor werk waarbij vee] concentratie vereist is en voor 
werkoverleg zijn er afgesloten ruimtes beschikbaar. Om de communicatielijnen kort te houden zijn de 
ambtelijke afdelingen die vee] contact hebben dicht bij elkaar gelegen. 

102 



• • E' 

0' 

C' 

~ A' 

Plattegrond tweede verdieping (1 I 500) 



--

Dakaanzicht (1/500) 



Constructieve opzet 
Wanneer in het ontwerp de analogie wordt aangehouden het bekleden van een lichaam dan heeft dat ook 
gevolgen voor de constructieve opzet. De bekleding van het gebouw is opgevat als Semper's 'Gewand'. Het 
heeft enkel een scheidende functie en draagt aileen zichzelf. De hoofddraagconstructie kan worden gezien als 
het geraamte van het gebouw en bestaat uit een kolommen-/ balkenstrucruur met een stramien van 8000 
mm. De liftkernen en enkele binnenwanden zorgen voor de benodigde stabiliteit. 
De brug die het publieke dee! met het kantoorgedeelte verbindt, wordt constructief gevormd door twee 
verdiepingshoge vierendeelliggers. Een hiervan is zichtbaar voor de glasgevel aan het verkeersgebied, de 
andere wordt opgenomen in het binnenblad grenzend aan de wethouderskamers. 

Bouwfysische opzet 
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De twee toegepaste bekledingen in het ontwerp hebben twee heel verschillende bouwfysische eigenschappen. 
De traditionele wand kan door het toepassen van voldoende isolatie eenvoudig een Rc-waarde van 3,5 
W /m2K behalen. De textiele huid is qua warmteweerstand problematischer. Met de twee lagen polyester en 
de russenliggende luchtspouw is een Rc-waarde van rond de 0,6 W /m2K te behalen. De luchtspouw heeft 
echter een verborgen kwaliteit en kan actief worden ingezet voor de energiehuishouding van het 
gemeentehuis. De Iucht in de spouw warmt onder invloed van zoninstraling open wordt door de 
vacui.impompen continue afgezogen. Deze warme Iucht kan door rniddel van warmtewisselaars worden 
ingezet op water te verwarmen. Dit warme water kan vervolgens direct worden gebruikt voor de 
warmwatervoorziening of de bodem in worden gepompt. De warmte die zo in de bodem wordt opgeslagen 
kan in de winter weer gebruikt worden om het gebouw mee te verwarmen. 
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Bouwtechnische opzet 
De spanning van het gebouw zit in de combinatie van twee totaal verschillende bekledingen. De uitstraling 
van deze beide bekledingen en hun onunoetingen wordt bepaald door de materiaalkeuze en de 
bouwtechnische uitwerking. In een representatieve technische doorsnede over de publiekshal (pagina 113, 
114) zijn de technische principes van de onunoetingen aangegeven. De belangrijkste onunoetingen in de 
doorsnede zijn in detail uitgewerkt volgen op de pagina's achter de doorsnede. 

Alfedaagse bekleding 
De alledaagse bekleding verwijst qua uitstraling naar de materialisatie van de bestaande panden in de 
omgeving. Het buitenblad is uitgevoerd in een bruine handvormsteen. Deze steen, die bij Engels 
Baksteenfabrieken in Oeffelt gebakken wordt, zorgt voor een zware uitstraling met een subtiel relief. Het 
binnenblad, dat niet-dragend is uitgevoerd, is opgebouwd uit houtskeletbouw-elementen en zorgt voor een 
aanzienlijke reductie in gewicht en totale wanddikte . Doorbrekingen in de baksteenwand zijn zo vormgegeven 
dater zowel aan buiten- als aan de binnenzijde een duidelijk en eenvoudig beeld ontstaat. De glasplaten zijn 
structured vedijmd op staalprofielen waardoor vanaf de buitenzijde enkel de materialen baksteen en glas 
zichtbaar zijn. Het rondom aangebrachte staalprofielen geven aan de binnenzijde het beeld van een stevige 
kraag die de opening in de wand in standhoudt. De uitwerking hiervan is weergegeven in de details 1 tot en 
met 4. 
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Textie/e huid 
De textiele bekleding bestaat als gezegd uit een stalen spaceframe bekleed met PVC gecoat polyester. Deze 
constructie wordt letterlijk op het dak van de conventionele huid gelegd. Op het dak worden de 
vacui.impompen geplaatst die zorgen voor instandhouding van de over- dan wei onderdruk in de huid. 
Het spaceframe wordt opgebouwd volgens het MERO-systeem. Dit systeem bestaat uit bolvormige knopen 
waartussen buisvormige elementen worden aangebracht. De keuze voor dit systeem is gebaseerd twee zaken. 
Ten eerste kan met dit systeem vrijwel elke knoop worden opgelost doordat voor eventuele afwijkende 
knoopgeometrien specifieke knopen kunnen worden gemaakt. Om dit te bereiken kunnen de schroefgaten 

staven: stalen buisprofiel 
rand; SOmm, wanddikte Smm 
met aangelaste conus 

knopen volgens MERO 
systeem: 
- diameter SOmm 
- boutboringen M6 

sparing tbv inbrengen bout 

~ --,0-
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onder elke willekeurige hoek in de knoop worden geboord. De tweede aa.nleiding is meer architectonisch van 
aard. Het MERO systeem geeft, in tegenstelling tot vee! andere systemen, de mogelijkheid te werken met 
knopen die in diameter gelijk zijn aan de staven. Hierdoor ontstaat een evenwichtig, doorlopend beeld dat 
niet telkens onderbroken wordt door uitstekende knopen. 
Het spaceframe heeft een vierkante grondvorm en is tweelaags. De stabiliteit wordt ontleend aan staalkabels 
die kruislings diagonaal worden aangebracht in de binnenvlakken van het frame . De bouwtechnische 
principedetails zijn op de volgende pagina en in de details 5 en 6 te vinden. 

staven: stalen buisprofiel 
rond 50 mm met 
aangelaste conus 

- - - -5 40 5 

---so 
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Detail 1; onderaansluiting structurele beglazing- begane grondvloer (1 /1 0) 

~ructurft~&I"'Q; 
..-. .... ,(HA+ )m!lt butvl.~qt 

"*IJmdun~t:t'r.lf'lM 

....... 

111 

b~~yiOer: 

• ~~ (\Olb:SOOxSOmm) 
- dl'1J~ ---7Cimrn 
·~r lCQrnm 



Detail 1 a; onderaansluiting structurele beglazing - verdiepingsvloer (1 /1 0) 
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Detail2; bovenaansluiting structurele beglazing- baksteenwand (1/10) 
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Detail 3; zijaansluiting structurele beglazing- baksteenwand (1 /1 0) 
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Detai14; aansluiting baksteenwand- dak (1/10) 
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Detail 5; aansluiting space frame en textiele huid - dak (1 /10) 
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Detail 6 (rechts); aansluiting space frame en textiele huid - construe tie ingangspartij publiekshal (1 /10) 

Detail 7 (links); aansluiting structurde beglazing- achterliggende constructie (1/10) 
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REFLECTIE EN CONCLUSIE 

Aan de basis van dit on twerp lag de vraag of het mogelijk was om door gebruikmaking van textiele structuren 
een functionele openbare 'tussenruimte' te vormen, waardoor een gemeentehuis een meer gelntegreerd 
onderdeel kan gaan uitmaken van het omringende openbare Ieven. 

Mode en architectuur 
Zoals duidelijk is geworden kan textiel op allerlei wijzen worden toegepast binnen de architectuur. Het vinden 
van een geschikte toe passing van een textiele structuur voor de opgave van het gemeentehuis was niet 
eenvoudig. De poging toegankelijkheid en identiteit integraal te ontwerpen heeft geleid tot de voorgestelde 
pneumatisch gespannen textiele huid. Terwijl het ontwerp enerzijds heel dicht bij het alledaagse, omringende 
staat, manifesteert het gemeentehuis zich juist in de opvallende, afwijkende bekleding als een zwaartepunt in 
de sarnenleving. De impliciet in de textiele bekleding aanwezige uitstraling van lichtheid en tijdelijkheid zorgt 
voor het ontstaan van een nieuwe publieke zone. Een zone die door de uitvoering als zowel binnen als 
buitenruimte een eigen, uniek karakter krijgt. Het gekozen materiaal (PVC-gecoat polyester) en de gekozen 
toepassing dragen door de specifieke mogelijkheden, veranderend beeld bij drukverandering, verlichten en 
projecteren, bij aan het eigene van deze tussenruimte. De mogelijkheid de vorm te veranderen door het 
schakelen tussen over- en onderdruk is een uiting van vluchcigheid die momenteel eerder in de mode dan in 
de architectuur voorkomt en daarmee opnieuw een brug slaat tussen de beide disciplines. 

Gemeentehuis 
De poging om het gemeentehuis meer onderdeel te Iaten uitmaken van de omgeving in plaats van een 
dominante plaats in de omgeving te geven, heeft zijn uitwerking gekregen in de fragmentatie van het volume. 
De toe passing van een relacief kleine schaal vergroot de toegankelijkheid. De gefragmenteerde en uitgespreide 
opzet creeert een veelheid aan ruimtes en aanblikken van het gebouw zelf. Een dergelijk pluriform beeld zou 
kunnen zorgen voor een minder heldere aanwezigheid in de sarnenleving, maar de expliciete vormgeving die 
in het gehele gebouw gelijk is voorkomt dat. De Jigging van de meest publieke functies aan de rand van het 
gebouw en midden in de openbare ruimte maakt de ruimtelijke organisatie van de op de buitenwereld gerichte 
funccies duidelijk. 
De aansluiting bij het regionale georienteerde centrum van Boxmeer maakt duidelijk dat het gemeentehuis 
niet enkel voor de kern Boxmeer betekenis heeft, maar ook het bestuurlijke centrum is voor de overige cien 
dorpen binnen de gemeente. 

Conc/usie 
In het uiteindelijke ontwerp is de tussenruimte wezenlijk dee! geworden van het gebouw. De toepassing van 
de textiele structuur is op deze manier meer integraal en minder addicief geworden. Het inzetten van textiele 

119 



dee/ III - reflectie en conclusie 

structuren om op een nieuwe wijze invulling te geven aan de vragen omtrent toegankelijkheid en identiteit is 
dus zeker mogelijk. De textiele vormgeving opent een wereld aan nieuwe vormen en toepassing binnen de 
architectuur. Gezien de groeiende belangstelling voor meer vrije en op structuur gebaseerde vormgeving 
zullen deze in de toekomst zeker verder onderzocht en ontworpen gaan worden. In het specifieke geval van 
het gemeentehuis in Boxmeer, lijkt het ontwerp een gedegen antwoord te geven op de vraag om vestiging van 
een relatief grote, naar buiten gerichte organisatie, in een bestaande, dorpse omgeving. Het gemeentehuis als 
alledaags gebouw, met een onderscheidende niet-alledaagse uitstraling. 

Verdere mogelijkheden 
Het ontwerpen met textiele structuren biedt grote mogelijkheden om de architectonische expressie verder te 
verrijken. Aandacht voor de inpassing in het bestaande stedelijke weefsel is hierbij wei van wezenlijk belang. 
Daarnaast zal de architect hierbij sterk moeten samenwerken met de deskundigen op het gebied van 
textieltoepassingen om de creativiteit en deskundigheid samen in te zetten bij het ontdekken van nieuwe 
mogelijkheden. Ongetwijfeld aanstaande technische verbeteringen in de toe te passen materialen zelf en 
com binaries van verschillende materialen zullen daarnaast een nieuwe impuls kunnen geven aan textielgebruik 
binnen de architectuur. Problemen met vooral bouwfysische prestaties kunnen wellicht sterk verrninderd 
worden, waardoor toepassing in een groter geografisch gebied eenvoudiger wordt. 

De op chronologische geordende selectie maquettefoto's op de volgende pagina's geeft in ilitsen een beeld 
van het verloop van het ontwerpproces dat heeft geleid tot het uiteindelijke on twerp. 
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Architectuur op de catwalk? 
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Maquetteonderzoek textiele structuren 
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Onderdruk (met behulp van de stofzuiger) 
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Afgespannen panty's 
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Vacuumgetrokken plastic om kippengaas 
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Aanzichten en doorsneden 
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Aanzicht zuid (Steenstraat) 

Aanzicht oost (centrumzijde) 

Aanzicht noord (parkzijde) 
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Aanzicht noord (parkzijde) 
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Doorsnede AA' (over doorgaande weg) 

Doorsnede BB' (over doorgaande weg) 
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Doorsnede CC' 

Doorsnede DD' 

Doorsnede EE' 
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