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Voorwoord 

U heeft het verslag van mijn afstudeeronder

zoek binnen de Unit Architectural Design 

& Engineering van de faculteit Bouwkunde aan 

de Technische Universiteit Eindhoven in handen. 

Het laat het traject zien dat ik aflegde als laatste 

opgave in mijn opleiding tot architect; het ont

werpen van een gemeentehuis van Boxmeer. Ik 

stelde mezelf ten doel om een openbaar gebouw 

te ontwerpen dat transparantie van bestuur uit 

moet stralen en de burgerparticipatie moet be

vorderen. Het traject heeft me langs verschil

lende studies geleid; ik deed analyses van ge

meenten en bestaande gemeentehuizen, over 

over duurzaamheid. Ik stelde visies op over deze 

onderwerpen en schaafde deze voortdurend bij . 

Deze visies heb ik verwerkt in een ontwerp van 

het gemeentehuis, waarvan ik denk dat het ge-

lukt is om er een openbaar gebouw van te ma-

ken. 

I k probeer in dit verslag de verschillende aan

leidingen van het ontwerp, die zich analoog 

aan elkaar aandienen, en het ontwerp zelf ge-

structureerduiteen te zetten. 

Met vriendelijke groet, 

transparantie in het algemeen, over Boxmeer en Pieter Koningsveld 
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Samenvatting 

Deze scriptie beschrijft de zoektocht naar 

en het ontwerp van een gemeentehuis 

van Boxmeer dat transparantie van bestuur 

uitstraalt en burgerparticipatie vergroot. Ant

woorden die ik tijdens de zoektocht gevonden 

heb zijn bijvoorbeeld het abstraheren van de 

gemeentelijke bestuursstructuur in een functie

relatieschema dat voor iedereen te begrijpen is. 

Dit schema is een leidraad voor de ruimtelijke 

indeling van het gebouw. Het gebouw vormt een 

route volgens bestaande structuren, waarlangs 

zich verschillende overzichten en functies van 

het gemeentehuis aanbieden aan de gebruikers 

en bezoekers van het gebouw. Maar ook in de 

vormgeving probeer ik ervoor te zorgen dat het 

gebouw transparantie uitstraalt, door het con

trast tussen open en gesloten te benadrukken. 

Door de richtingen van verschillende gebouwde

len ten opzichte van elkaar te verdraaien, ont

staat er een intuïtief verschil tussen openbaar 

toegankelijke ruimtes en domeinen die niet voor 

publiek toegankelijk zijn. Voor de materialen 

die ik gebruik in het ontwerp heb ik een aantal 

spelregels opgesteld, waardoor ze passen in een 

duurzaam gedachtengoed. 
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H et gebouw is relatief groot voor zijn om

geving. Maar het geeft veel ruimte terug, 

doordat het verschillende plekken laat ontstaan. 

De stedenbouwkundige opzet laat op een voor 

de plek logische wijze een plein ontstaan dat 

een verblijfplaats in de gemeente moet worden. 

Openbare ruimte wordt daarmee stedelijk inte

rieur. De interieurs van het gemeentehuis wor

den openbare ruimte. 

Boxmeer is een landelijke gemeente, met 

een kleindstedelijke kern. Mede doordat de 

gemeente uit 11 kernen bestaat, kent het niet 

een duidelijke identiteit. Het nieuwe gemeen

tehuis is mijns inziens een uitgelezen kans om 

richting te geven aan een identiteitsantwikke

ling van de gemeente. Boxmeer als kern kan dan 

meer stedelijk worden en nog meer drager van 

de gemeente worden, terwijl de overige kernen 

hun landelijke karakter kunnen behouden. Daar

mee wordt Boxmeer een complete gemeente, 

die alles aan haar inwoners te bieden heeft en 

transparant(e) politiek kan bedrijven. 
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Inleiding en aanleiding 

Vanuit de leerstoel Architectural Enginee

ring, richting Architectonisch Ontwerp is 

een afstudeeratelier geopend, waarin een af

gebakende opdracht om een gemeentehuis 

van Boxmeer te ontwerpen centraal staat. In 

tegenstelling tot vele andere afstudeerateliers 

is er van uit gegaan dat studenten deze opgave 

zelf verrijken met een eigen gezocht thema. Ik 

schreef me in februari 2008 in voor dit Atelier. 

In dit afstudeeratelier hebben we de eerste 10 

weken met 9 studenten verschil lende onder

zoeken gedaan. Zo onderzochten we bijvoor

beeld identiteit als begrip en de identiteit van 

Boxmeer. We onderzochten citybranding en hoe 

verschillende bestaande raadhuizen in Neder

land daaraan bijdragen. Ook onderzochten we 

welke eigenschappen van niet-raadhuizen inte

ressant zouden kunnen zijn voor een nieuw ge

meentehuis. In dit verslag komen de uitkomsten 

van die onderzoeken naar voren. 

Tijdens deze aanloopfase werd ik me er bo

vendien van bewust dat de belangstelling 

voor politiek in de meest brede zin van het woord 

afneemt. Burgers lijken minder geïnteresseerd. 
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Enerzijds heeft dit te maken met maatschappe

lijke veranderingen (individualisering), ander

zijds met de transparantie van de politiek en de 

wijze waarop zij zich presenteert naar de bui

tenwereld. Als gevolg hiervan dient het bestuur 

van een politiek orgaan op een andere wijze om 

te gaan met de burger. De bestuurlijke vernieu

wing vertaalt zich niet alleen in de handelswijze 

(de transparantie van het proces), het stelt ook 

nieuwe eisen aan de inrichting van het huis van 

alle burgers, het gemeentehuis. Transparante 

besluitvormingsprocessen van buiten naar bin

nen en vice versa betekenen zin in ieder geval: 

openheid uitstralen. Echter, de betrokkenen in 

een gemeentehuis dienen goed gefaciliteerd te 

zijn om hieraan invulling te kunnen geven1
• 

Dit gegeven intrigeert mij en om die reden 

besloot ik om transparantie van bestuur 

centraal te stellen in mijn afstudeerproject. 

Daarnaast merk ik dat mijn interesse voor ver

schillende uitingen van duurzaam bouwen blijft 

groeien. Ik wil al doende leren over verschillen

de aspecten van dit onderwerp. Wel is dit deel 

van mijn afstuderen secundair. Ik kom daarmee 

tot de volgende hoofdvraag voor mijn afstudeer-



onderzoek: 

"Hoe kan architectuur bijdragen aan transpa

rantie van bestuur en vergroting van de burger

participatie? Oftwel, hoe ontwerp ik een voor 

alle partijen goed functionerend gemeentehuis 

van Boxmeer; dat transparantie van bestuur 

uitstraalt en de burgerparticipatie bevordert, 

waarin een aantol bestaande maatregelen 

m.b.t. duurzaamheid is opgenomen?" 

Ik zal in deze scriptie verslag doen van mijn uit

werking van deze hoofdvraag. Dat doe ik aan 

de hand van analyses, mijn visie en daaruitvoort

vloeiende concepten. Deze drie onderdelen be

schrijf ik allen voor de onderwerpen 'gemeenten 

en gemeentehuizen', 'transparantie', 'Boxmeer' 

en 'duurzaamheid'. Nadat ik mijn analyses, visies 

en concepten heb behandeld, laat ik mijn uitein

delijke ontwerp zien en licht ik dat toe. 

1. Huiskamp, 2002 
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Transparantie van besturen. En vice versa 

Analyse 

Gemeentehuizen algemeen 

De eerste raadhuizen in Europa waren te 

vinden in Noord-Italië en werden al halver

wege de middeleeuwen gebouwd. De ontwikke-

ling van het raadhuis als apart gebouwtype was 

afhankelijk van de groei en bestuurlijke zelfstan

digheid van stad, met haar eigen maatschappe

lijke stand, de burgerij. Het burgerdom steunde 

economisch op de handel en nijverheid. In de 

loop van de tijd werd de handel steeds belang

rijker. Het raadhuis was de architectonische ver

taling van een nieuw stedelijk programma. Men 

ging erheen om handel te drijven, het laatste 

nieuws te vernemen of te overleggen over za

ken van algemeen belang, zoals belastingheffing 

en stadsverdediging. Het gebouw had naast een 

functionele ook een representatieve betekenis: 

het toonde de macht van de opkomende bur

gerij. Hiertoe diende onder andere de toren. 

dat het de basis legde voor het democratisch 

staatsbestel. In de grondwet werd vastgelegd 

dat de vergaderingen van het gemeentebestuur 

openbaar moesten zijn. In elk raadhuis moest 

een raadzaal worden opgenomen en ook de se

cretarie kreeg een plaats. Met de komst van het 

algemeen kiesrecht in 1919 veranderde er veel. 

Representeerde het raadhuis tot dan toe één 

maatschappelijke stand, in het vervolg moesten 

burgers van alle gezindten en politieke voorkeu

ren zich erin kunnen herkennen. De raadzaal 

werd het symbool van de door politieke partijen 

vertegenwoordigde burger. 

N adat in 1920 veel kleine gemeenten wer

den samengevoegd, volgde een periode 

waarin veel gemeentehuizen werden gebouwd, 

vooral in traditionalistische stijl. Voorbeelden 

zijn de raadhuizen van Waalwijk en Enschede. 

In Nederland zijn de eerste stadhuizen aan het Langzaam nam het ma

eind van de Middeleeuwen gebouwd, met als over, met als vooroorlogs 

kenmerkende voorbeelden de raadhuizen van het raadhuis van Hilver

dernisme het 

hoogtepunt 

sum, van 

Aikmaar, Gouda, Veere en Middelburg. De in

voering van de grondwet door Thorbecke in 

1848 was bepalend voor de verandering van de 

betekenis van het raadhuis voor een stad, om-
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Tijdens de wederopbouw na de tweede we

reldoorlog overheerste het functionalisme. 

Met beperkte budgetten moesten vaak grote 

bouwvolumes worden gerealiseerd. Om die re

den werd minder aandacht besteed aan de ce

remoniële betekenis van het raadhuis. Het pro

gramma kreeg steeds meer neutrale kantoor- en 

loketfuncties en het verplichte bordes voor de 

burgemeester werd tot een minimum terugge

bracht. 

De democratiseringsgolf van de jaren zestig 

gaf de gelijkheidsgedachte een extra im

puls. Er werd een wettelijke basis gelegd voor 

gelijke vertegenwoordigingen van alle geledin

gen in politiek. Inspraak werd vanzelfsprekender 

en het raadhuis ging steeds meer lijken op een 

neutraal kantoorgebouw. 

I n 1980 vond een nieuwe gemeentelijke herin

deling plaats. Kenmerkend voor deze periode 

was een terugtredende overheid, die geen grote 

budgetten ter beschikking had om op eigen ini

tiatief omvangrijke bouwprojecten te starten. 

Publiek-private samenwerking bood uitkomst, 

waardoor raadhuizen in winkelcomplexen en 

ANALYSE 

andere publieke voorzieningen ontstonden. 

Deze koppeling van democratie en consump

tie doet denken aan de markthallen van voor 

de grondwet van Thorbecke, waar rechtspraak, 

gemeentelijk bestuur en handel gecombineerd 

werden 2
• 

Door de tijd veranderde het raadhuis ver

schillende malen van uiterlijk. Mijns inziens 

blijven er echter steeds vier bepalende kenmer

ken van de typologie "gemeentehuis": 

• 
• 
• 
• 

het verticale element (toren) 

het bordes 

de stadhuistrap 
een plein of vijver ten behoeve van distan

tie 
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Transparantie van besturen. En vice versa 

Gemeentelijk bestuur algemeen 

De gemeentelijk bestuurder die zegt in op

dracht van de burgers te besturen (wat in 

ons democratische bestel aan de orde is) moet 

gecontroleerd wfllen worden. Dat komt voort uit 

de opzet van ons duale politieke systeem, dat in 

2002 ook in de gemeentelijke politieke structuur 

is ingevoerd. De bestuurder moet over-

doe, kom ik tot een organisatie van drie hoofd

organen; te weten Bestuur, Ambtenaren en Be

volking/inwoners. Ik heb deze organen in een 

functierelatieschema geplaatst, waarbij je ziet 

dat er overlappen ontstaan. Deze staan voor de 

ontmoetingen tussen de verschillende organen. 

dracht, controle en bevestiging ...",.riil••-.... .._ 
willen om ons politieke sys

teem goed te laten func

tioneren. Daar is commu

nicatie tussen bestuur en 

burgers voor nodig, en 

dus een duidelijk ge-uite 

intentie en transparante 

houding. Het gemeente

lijk bestuur is in 2002 ver

anderd toen het duale stelsel 

ingevoerd werd. Het college van 

B&W kon zich meer op de beleidsma

kende kant van het besturen richten en 

de gemeenteraad heeft een duidelijker 

controlerende taak gekregen. Nog dui

delijker dan voorheen is de gemeentelijke 

structuur te abstraheren. Wanneer ik dat 

10 Fig. 1 Drie organen in de gemeente 



Transparantie 

Etimologisch benaderd, komt het woord 

'transparant' voort uit de Latijnse woorden 

'trans' en 'parere', waardoor het vr ij vertaald als 

'doorverschijnen' kan worden opgevat. Dat ver

taald naar de bouwkunde of architectuur, lijkt 

het erop dat transparantie vooral een materi

aaleigenschap is, waarbij men al snel aan glas 

denkt. Harm Tilman schrijft in november 2002 

over glas als transparant mater,iaal dat in de 

tijd van de opkomst van de moderne architec

tuur dan ook als aankondiging voor de 

nieuwe, transparante samenle-

ving gezien werd 3
• Na de oor

log echter, kwam de nadruk 

van het begrip 'transparan

tie' vooral op de leesbaar

heid van de organisatie 

van gebouwen te liggen . 

Waar men bij de materiaaleigen

schap aan "doorkijken" denkt, 

komt nu het woord "doorzien" op; 

hoe goed kun je als gebruiker van 

een gebouw de ruimte-

lijke lay-out doorzien? 

Het heeft te maken met 

ANALYSE 

de interpretatie van de gebruiker. Dit vergt een 

actieve gedachtegang van die gebruiker. Dit in 

tegenstelling tot de meer letterlijke variant van 

transparantie, waarbij een object zich laat zien 

'door een transparant materiaal heen'. Hierbij 

heeft de gebruiker een meer passieve rol. 

Tilman verwijst naar Colin Rowe en Robert 

Slutzky, die ingaan op de transparantie van 

het doorzien4
• Ze maken duidelijk dat transpa

rantie ook te maken heeft met verwachtingen. 

Iemand verwacht dat een bepaalde 

Fig. 2 Conceptschets Universiteitsbibliotheek Utrecht; mijns inziens een van de meest transparante gebouwen in Nederland 11 



Transparantie van besturen. En vice versa 

ruimte van een gebouw, die hij maar deels kan 

zien, verder gaat waar hij die niet kan zien. De 

gebruiker kan zich 'voorstellen' hoe het gebouw 

georganiseerd is. Slutzky en Rowe halen een 

tekst van György Kepes aan, waarin die ook in

gaat op het onderscheid tussen verschillende 

vormen van transparantie. Hij noemt ze "pure" 

en "visuele" transparantie en zegt: "Als men 

twee of meer figuratieve vormen elkaar ziet 

overlappen en elk daarvan claimt voor zichzelf 

de gemeenschappelijke overlap, dan wordt men 

geconfronteerd met een contradictie van ruim

telijke dimensies. Om deze contradictie op te 

lossen moet het bestaan van een nieuwe opti

sche kwaliteit worden aangenomen. De vormen 

hebben transparantie gekregen, ze gaan een 

ruimtelijke relatie aan zonder optisch verlies van 

hun eigenheid . ... Transparantie betekent gelijk

tijdige waarneming van verschillende ruimtelij

ke locatie. Hierbij moet worden opgemerkt dat 

ruimte 'fluctueert in een constante activiteit'."5 

Ik zie hierin interessante vergelijkingen met mijn 

functierelatieschema, waarin de overlappen een 

grote rol spelen. 
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Boxmeer, identiteit en als context 

Boxmeer is een gemeente die door annexa

ties in de loop van de jaren uit 11 kernen 

is gaan bestaan. In de gemeente wonen onge

veer 30.000 mensen. Het is lastig de vinger op 

de identiteit van Boxmeer te leggen, mede door 

de grote hoeveelheid kernen. Uniek en eigen 

voor Boxmeer is wel dat Boxmeer en haar regio 

van oudsher gebruik maken van maasheggen 

(gevlochten meidoorns) als landafscheidingen. 

Nog steeds wordt elk jaar in Boxmeer het Ne

derlands kampioenschap maasheggenvlechten 

gehouden; een drukbezocht evenement. 

Boxmeer is een landelijke gemeente, waar

van de grootste kern, Boxmeer, kleinstede

lijke allures heeft. In de kern Boxmeer wonen 

iets meer dan 11.000 mensen. Het kent een 

stedenbouwkundige structuur van een uitge

groeide lintbebouwing. Het originele lint wordt 

gevormd door de Steenstraat en is inmiddels als 

voetgangersgebied bestempeld; er zijn talloze 

winkels en commerciële voorzieningen. Ik zie de 

Steenstraat als commerciële, historische en ste

denbouwkundige drager van de kern Boxmeer. 

Het commerciële gebied trekt winkel- en recre-



1. De Steenstraat is een druk bezocht winkelgebied. Mensen vanuit de hele regio komen er op af. 

Het is de drager van de kern Boxmeer in Cultuurhistorisch, stedenbouwkundig en commercieel 

opzicht. 

2. Locatie voor het nieuwe gemeentehuis. 

3. Bezoekers parkeren in het achtergebied en gaan te voet naar het winkelgebied. 

4. Hier en daar neemt de "vaatwijdte" van de Steenstraat toe of af. Hierdoor ontstaan vernauwin

gen of verbredingen die verblijfplaatsen kunnen opleveren. 

5. Er loopt nu een autoweg tussen de locatie voor het gemeentehuis en het winkelgebied. 

6. Bebouwing die gepland staat om gesloopt te worden. 

Fig. 3 Analysekaart van centrum Boxmeer 13 



Transparantie van besturen. En vice vem 

atief publiek uit de gehele regio en is een grote 

bron van inkomsten en werkgelegenheid voor de 

gemeente. Het winkelpubliek komt vanuit de re

gio naar de kern Boxmeer met de auto, die ze in 

het "achtergebied" van de Steenstraat parkeert 

om vervolgens te voet het voetgangersgebied 

te benaderen. Dit is een duidelijk te herkennen 

beweging. 

Het nieuwe gemeentehuis moet aan de kop 

van het voetgangersgebied van de Steen

straat komen, aan het Burgemeester Hengst

plein. Naast het kavel van het nieuwe gemeen

tehuis staat bebouwing die binnenkort gesloopt 

zal worden . Momenteelloopt er een weg tussen 

het winkelgebied van de Steenstraat en de lo

catie waar het gemeentehuis komt te staan. Op 

de plek waar het gemeentehuis moet komen is 

momenteel een parkeerplaats, waar veel win

kelpubliek parkeert. De weg vormt een fysieke 

en mentale barrière voor voetgangers die rich

ting Steenstraat gaan. 

Er zijn in de Steenstraat weinig plekken om stil 

te staan . De 'vaatwijdte' van de straat neemt 

hier en daar toe of af, waardoor wel ruimtes en 

vernauwingen ontstaan, maar deze ruimtes zijn 

vaak niet groot genoeg om daadwerkelijk te ver

blijven, of om ze als stedelijk interieur te erva

ren. Er zijn slechts twee plaatsen waar dit wel 

mogelijk is. Ter hoogte van het Wilhelminaplein 

en ter plaatse van snackbar Plaza is te zien hoe 

er door een plaatselijke toename van de vaat

wijdte van de Steenstraat een verblijfplaats ont

staat. Deze twee plekken zijn echter beide niet 

erg groot en zijn vaak drukbevolkt. 

2. Prast, Steenbruggen, Willekens, 2007 pp. 10-13 

3. Tilman, 2002 pp. 32-33 

4. Rowe & Slutzky, 1963 pp.23-45 

5. Kepes, 1944 

14 Fig. 4 Vaatwijdte van lint neemt plaatselijk toe; een stedelijk interieur ontstaat. Fig.S & 6 Wilhelminaplein en Snackbarlpeintje 





Transparantie van besturen. En vice vers.a 

Visie 

Gemeentehuis 

I k denk dat een gemeentehuis het "huis der 

gemeente" is en dat het daarom als huiska

mer van de gemeente moet dienen. Het ge

meentehuis verschaft ruimte voor verschillende 

gelegenheden, van gemeenteraadsvergadering 

tot ambtelijk kantoor, van bestuurscentrum tot 

plek om een huwelijk te voltrekken en van ex

positieruimte tot de ontvangst van Sinterklaas. 

Het gemeentehuis moet al deze gelegenheden 

kunnen dienen. 

Het gemeentehuis moet mijns inziens sowie

so de vier genoemde kenmerken -bordes, 

trap, toren en plein- bevatten om als gemeente

huis over te komen. 

Een bezoeker van het gemeentehuis moet 

zich nooit ongewenst voelen in de openbare 

ruimtes van het gemeentehuis en intuïtief kun

nen aanvoelen waar hij wel en niet zonder uit

nodiging mag komen. Een transparant gemeen

tehuis moet voor eenieder overzicht bieden over 

de verschillende functies van het gebouw, zowel 

over de functies die voor bezoekers ontoeganke

lijk zijn, als over de openbare functies. 
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Voor werknemers moet het gemeentehuis 

een prettige werkplek zijn; met uitzicht, 

goed binnenklimaat, heldere routing en diversi

teit. 

I k denk dat het vaak voorkomt dat mensen 

in een gemeentehuis niet goed weten waar 

ze verschillende mensen of activiteiten kun

nen vinden. Ik denk dat dat geen blijk geeft 

van de intentie om transparantie van bestuur 

uit te stralen. Deze onduidelijkheid moet weg

genomen worden. Daarvoor zou mijn abstracte 

functierelatieschema van de gemeente geschikt 

zijn. De meeste functies die voorkomen in een 

programma van eisen van een gemeentehuis, 

zijn gemakkelijk aan een van de vlakken van 

het funtierelatieschema toe te wijzen. Kamers 

van de Burgemeester en Wethouders zijn toe te 

wijzen aan het vlak 'bestuur', werkplekken van 

ambtenaren aan het vlak 'ambtenaren' enzo

voorts. Juist in de overlap van de vlakken zijn de 

ontmoetingen tussen de verschillende organen 

te zien. Zo is de overlap van inwoners en amb

tenaren de plek waar ambtenaren en inwoners 

elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld als iemand zijn 

paspoort komt halen. De overlap van bestuur 



en ambtenaren bevat het vergadercentrum en 

een discussieplatform vindt men in de overlap 

van bestuur en inwoners. De plek waar alledrie 

de cirkels elkaar overlappen is waar alledrie de 

organen samenkomen. Dat is bij raadsvergade

ringen het geval. De raadzaal valt dus in het mid

den van het schema. Ik ben er van overtuigd dat 

het gemeentehuis gemakkelijker voor iedereen 

te begrijpen is als dit functierelatieschema dui

delijk terug te zien is in het gebouw. 

H et raadhuis was vroeger onder andere een 

markthal, waar handel gedreven werd. Het 

was de architectonische vertaling van een nieuw 

stedelijk programma. Mijn gemeentehuis moet 

een uitbreiding van het stedelijk programma van 

Boxmeer worden en een manifestatie op gang 

brengen. Men kan er internetten, een kop kof

fie of een biertje drinken, zijn paspoort ophalen, 

lunchen, dineren, de krant lezen, raadsvergade

ringen bijwonen of een expositie bezoeken. Het 

nieuwe raadhuis wordt echt een huiskamer van 

de gemeente. Men kan het echter ook zien als 

een moderne versie van een markthal, waar in

woners bij verschillende kraampjes verschillen

de producten of diensten kunnen halen. 

VISIE 

Transparantie 

Een voorbeeld van transparante politiek; toen 

Alexander Pechtold (nu tweede kamerlid) 

nog burgemeester van Wageningen was, ging hij 

geregeld bij mensen thuis eten om met de be

volking van de Gelderse plaats kennis te maken. 

Ook zette hij in de eerste maanden na zijn be

noeming geregeld een stoel voor het gemeen

tehuis, waarin hij ging zitten zodat de mensen 

hem makkelijk konden aanspreken. Vanaf zijn 

eerste werkweek heeft de burgemeester een ei

gen weblog bijgehouden, waarin hij zijn visie op 

gemeentelijke en landelijke zaken gaf6. Ik denk 

dat dit een manier van politiek bedrijven is die 

écht transparantie van bestuur uitstraalt. 

I n tegenstelling tot een stoel voor het gemeen

tehuis, is het volgens mij lastig om avondmaal

tijden bij burgers en we blogs architecturaal vorm 

te geven. Is het dan wel de rol van de architect 

om de transparantie van bestuur te moeten be

vorderen? Hoe zou hij dat moeten doen? 

Anderzijds is het de verantwoordelijkheid 

van de architect dat hij de onvermijdbare 

omgeving ontwerpt waarin de transparantie van 

17 



Transparantie van besturen. En vice versa 

bestuur moet plaatsvinden. Een fout van zijn intenties van het gemeentebestuur om transpa

kant -het ontwerpen van een omgeving waarin rantie van bestuur uit te willen stralen; om de 

transparantie van bestuur lastig is na te streven, dialoog weer op gang te brengen. De overlap

bijvoorbeeld door fysieke barrières- maakt de zone van dit concept moet dus duidelijk beide 

ambitie van de politicus bijna niet te realiseren. rollen (bestuur en burgers) representeren, zodat 

Transparantie binnen architectuur gaat, denk 

ook ik, verder dan de materiaaleigenschap 

transparantie, zoalsbijvoorbeeld de toepassing 

van een grote glazen gevel. Juist de "figuurlijke 

transparantie", het kunnen doorzien van een or

ganisatie van een gebouw is belangrijk. Daarom 

denk ik dat de indeling van het gemeentehuis 

een uitwerking van het geabstraheerde func

tierelatieschema moet zijn, zodat de bezoeker 

de organisatie van zowel het gebouw, als de ge

meentelijke organisatie kan doorzien. Dit sche

ma moet zo eenvoudig mogelijk in het gebouw 

terug te zien zijn. Het is voor een bezoeker van 

het gemeentehuis duidelijk wie waar in het ge

bouw te vinden is. De overlap van bijvoorbeeld 

de zones bestuur en burgers uit mijn concept

schema moet zo vormgegeven zijn dat deze het 

gezamenlijke gebruik van deze twee organen sti

muleert. Een vorm van gezamenlijk gebruik is de 

dialoog tussen beiden. Juist daar ligt een van de 
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het vanzelfsprekend is dat beide partijen aan-

wezig zijn in die zone. Hier zouden bij wijze van 

spreke de stoel en eettafel van Pechtold moe

ten komen te staan. De functie restaurant leent 

zich dan ook uitstekend voor deze overlap. Ook 

een multifunctionele ruimte, die kan dienen als 

expositieruimte of discussieplatform, leent zich 

voor deze overlap. 

Vanuit de burger die de bestuurder wil zien 

(wat moet bij de controlewens van de be

stuurder) is de burger subject en de bestuurder 

object. Echter, vice versa geldt dit evenzo, hoe 

krom of tautologisch dat ook lijkt. De burger 

moet zich meer betrokken voelen bij het bestu

ren, de bestuurder wil meer terugkoppeling van 

de burgers. De twee organen bekijken elkaar dus 

tegelijkertijd. De Amerikaanse kunstenaar Dan 

Graham bouwde ruimtes waarin dit soort situa

ties geforceerd ontstonden en constateerde dat 

er in soortgelijke situaties vanzelf een rolverde-



VISIE 

ling ontstaat van kijker en bekekene7
• Wellicht de gratie van zijn tegengestelde. Het heeft mijns 

dat deze verhouding per situatie om kan slaan inziens weinig waarde om een ambtenaar achter 

in het geval van de drie organen in het gemeen- zijn bureau te kunnen zien werken. Het is veel 

tehuis. De drie organen spreken allen hun eigen interessanter om ontmoetingen tussen mensen 

taal. Is het nieuwe gemeentehuis dan de ver- zichtbaar te maken; het blootleggen daarvan 

taalmachine, waar de drie verschillende talen maakt politieke structuren duidelijk. 

tegelijk gesproken worden, maar de organen el-

kaar wel begrijpen? En ben ik als ontwerper dan 

de vertaler? Of ontwerp ik slechts de hardware

matige machine en moeten de gebruikers zelf 

de software implementeren? Ik ga uit van dat 

laatste; de gebruikers hebben ook een verant

woordelijkheid. Wel probeer ik zoveel mogelijk 

het de gebruikers makkelijk te maken hun "taal" 

duidelijk te kunnen articuleren. 

I k denk dat het niet wenselijk is om een vorm 

van transparantie na te streven waarbij zoveel 

mogelijk van het gemeentehuis zichtbaar ge

maakt wordt. Wanneer het gebouw een soort 

"glazen huis" is, verliest het door een overdaad 

aan overzicht zijn kracht van transparantie op 

bepalende plekken. Juist door het contrast tus

sen openheid en geslotenheid duidelijk te ma

ken, straalt het gebouw op bepaalde plekken 

extra openheid uit; een verschijnsel bestaat bij 

0 m een openbaar gebouw te zijn, moet de 

grens tussen interieur en exterieur van het 

gemeentehuis vaag zijn. De publiekshal van het 

gemeentehuis is net zo goed openbare ruimte 

als het plein voor het gemeentehuis. Ik denk dat 

de publiekshal van het gemeentehuis dat op ver

schillende manieren uit moet stralen en zowel in 

stedenbouwkundige plaatsing als in de materi

alisering moet laten zien dat "binnen" zich niet 

anders gedraagt dan "buiten". 
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Transparantie van besturen. En vice versa 

Boxmeer, identiteit en stedenbouw
kundige structuur 

I n een tijd waarin veel gemeenten professio

neel advies inwinnen over hoe haar identiteit 

te bepalen en kracht bij te zetten, lijkt het erop 

dat Boxmeer hierin achterblijft . De gemeente 

heeft een gefragmenteerde samenstelling en 

mijns inziens daardoor ook een troebele identi

teit. In de communicatiewereld spreekt men van 

een 'slechte corporate identity', wat aangepakt 

kan worden door bijvoorbeeld 'citybranding'.8 

Het gaat daarbij om de begrippen imago en iden

titeit. Identiteit is in dit geval de wijze waarop 

een gemeente zich profileert naar de doelgroe

pen en imago is het beeld van een gemeente in 

de perceptie van de doelgroepen. Lastig is dat 

in het geval van Citybranding de doelgroep en 

de identiteitsdrager deels dezelfde zijn. Als het 

imago van een gemeente de identiteit benadert, 

dan is er sprake van authenticiteit. Als imago de 

identiteit overstijgt, dan heet dat imagoboos

ting; een veelvoorkomend verschijnsel bij city

branding. 

Het nieuwe gemeentehuis is volgens mij een 

uitgelezen kans richting te geven aan de 

identiteitsantwikkeling van de gemeente, als

mede aan de stedenbouwkundige inrichting van 

de kern Boxmeer. Boxmeer hoeft zich mijns in

ziens niet ongemakkelijk te voelen over de spa

gaat van een kleinstedelijke ambitie in een lan

delijke setting (zoals dat momenteel wel op me 

overkomt). Ik denk dat het juist een kwaliteit is 

dat je als gemeente beide zijden van dit contrast 

aan je inwoners kunt bieden. Ik denk daarom dat 

Boxmeer als kern er goed aan doet de stedelijk

heid meer kracht bij te zetten, waardoor er een 

meer conservatief beleid gevoerd kan worden in 

de overige kernen . Juist dan kan Boxmeer een 

sterke, veelzijdige gemeente zijn die veel te bie

den heeft en "the best of both worlds" benut. 

corpor:u:e identity 

20 Fig 7. Relatie Corporate ldentity- Corporale Imago Bron: Riel, Cees van. Rechts eigen fotomateriaal van Boxmeer 





Transparantie van besturen. En vice versa 

Als Boxmeer een meer verstedelijkte kern 

heeft, dan zou een plein, of een exterieure 

plek om stil te staan en dingen te beleven een 

goede toevoeging zijn om het winkelend publiek 

de gelegenheid te geven langer in Boxmeer te 

verblijven. Nu ontbreekt een dergelijk plein nog. 

Ik zie een gemeentehuisplein voor me, waar 

verschillende functies zich aanbieden. Behalve 

het gemeentehuis zou aan dit plein een horecaf

unctie goed gedijen, maar ook een grote winkel 

of warenhuis (bijvoorbeeld een vestiging van 

Vroom en Dreesman) zou een goede trekpleister 

kunnen zijn . Deze functies kunnen het plein (en 

daarmee ook het gemeentehuis) meer beteke

nis geven. Het plein wordt een plek om een ijsje 

te eten, drankje te drinken, om zomeravondcon

certen te organiseren. Een plein om samen te 

komen. 

Momenteel loopt er een autoweg tussen 

het voetgangersgebied van de Steen

straat en de locatie waar het nieuwe gemeente

huis moet komen. Ik denk dat het voor de bereik

baarheid en de beleving van het gemeentehuis 

belangrijk is als voetgangers zonder obstructie 

het gemeentehuis kunnen bereiken. Ik denk 
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daarom dat het raadhuisplein zonder obstructie 

over moet gaan in het voetgangersgebied en dat 

de weg dus verlegd zal moeten worden. 

De parkeergarage die in het programma van 

eisen opgenomen is, moet volgens mij niet 

onder het plein aangelegd worden. Ik denk dat 

de bestaande bewegingsstructuur van het par

keren in het achtergebied en te voet naar het 

commerciële gebied gaan gerespecteerd moet 

worden. Ik pleit er daarom voor om de parkeer

garage achter de plek van het nieuwe gemeen

tehuis te situeren. 

Duurzaamheid, materialen hebben 
regels 

Als ik een flesje water koop, dan koop ik het 

voor het water en niet voor het flesje. Na

dat ik het water heb gedronken gooi ik het flesje 

weg, bijvoorbeeld in een prullenbak op de TU. 

Daarmee verleen ik de TU een gunst, het flesje 

heeft immers een waarde. 

Helaas werkt het zo niet. De TU koopt het 

flesje in, en betaalt daar zelfs verpakkings-



belasting over. Vervolgens gooi ik het flesje weg 

hier op de TU, en moet de TU in de buidel tas

ten om van dat afval af te komen. Dat lijkt mij 

vreemd. Afval is op deze manier altijd verspilde 

waarde. Waarom zouden we dingen maken die 

hun waarde zo snel verliezen? Kunnen we geen 

producten en of systemen verzinnen waardoor 

zaken hun waarde behouden? Eenvoudig voor

beeld is de statiegeldregeling van kratjes en PET 

flessen. De waarde van de dienstdoende verpak

king blijft gelijk. Het flesje zonder bier of fris is 

minder waard dan een vol flesje maar de fles 

zelf blijft van even grote waarde. 

I k zie voor me dat ook met bouwmaterialen 

kan. Nu is het nog zo dat bouwmaterialen 

gebruikt worden voor een gebouw en dat de 

waarde van die bouwmaterialen als verloren be

schouwd wordt. Immers, tegen de tijd dat het 

gebouw gesloopt gaat worden heeft de initia

tiefnemer er misschien wel niets mee te maken. 

Maar als die eigenaar van een gebouw nou kan 

bepalen wat de waarde is van de bouwmateria

len die gebruikt zijn, dan kan hij op een gegeven 

moment bepalen of het interessanter is om het 

gebouw als geheel te verkopen, of het gebouw 

in losse elementen te verkopen. 

6. Auteurs onbekend, bronnen over Pechtold, 2005 & 2006 

7. http://www.Kunstbus.nl/kunst/dan+graham.html, 2008 

VISIE 

I k geloof erin dat mensen de verantwoordelijk

heid moeten dragen voor het bezit van mate

rialen, maar ook voor het afstand doen van die 

materialen. Om die verantwoordelijkheid voor

delig te maken, moeten de materialen na ge

bruik door de eigenaar een courante restwaarde 

hebben. Om dat te bereiken voor mijn gebouw, 

heb een aantal spelregels of basisprincipes op

gesteld, waar ik bij mijn materiaalkeuze mee 

gewerkt heb. 

Spelregels materiaalkeuze: 
• 

• 

• 

• 

• 

Toegepaste materialen hebben na verwer

king een restwaarde die courant is. Om dat 

te bereiken zijn ze: 

droog demontabel, zodat ze hergebruikt 

en daardoor wellicht doorverkocht kunnen 

worden. 

als de materialen niet droog demontabel 

zijn, dan: 

zijn ze vervolgens op te nemen in een tech

nische of biologische cyclus9 

materialen worden op geringe afstand van 

de bouwplaats gefabriceerd. De maximale 

afstand is bijvoorbeeld 500 km 

8. Riel, 2005 
23 9. McDonough & Braungart, 2002 



Transparantie van besturen. En vice versa 

Concepten 

De organisatie doorzien 

Het geabstraheerde functierelatieschema is 

duidelijk terug te zien in de organisatie van 

het gebouw. Het wordt duidelijk dat de overlap

pen van de verschillende functies 

fysiek ook overlappen van ver

schillende ruimtes zijn . 

Dit hoeft niet alleen in 

de plattegrond (2D), 

maar kan ook zeker in 

de doorsnede (3D) . 

24 Fig. 8 Abstract functierelatieschema 



Spanningsveld bestuurders en amb
tenaren 

Er bestaat een spanningsveld tussen bestuur

ders en ambtenaren. Ik wil er voor zorgen 

dat inwoners zich door dit spanningsveld bewe

gen. 

Bestuur 
- Maakt beleid 

- Ziet erop toe dat beleid 

uitgevoerd wordt 

on r 

Fig. 9 Inwoners bewegen door spanningsveld bestuurders en ambtenaren 

CONCEPTEN 

Ambtenaren 
- Voeren beleid uit 

- Geven Input voor het te 

maken beleid 
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Parkeren in achtergebied, zo onstaat 
route door spanningsveld 

1 Dee weg die nu tussen de Steenstraat en de 

locatie voor het nieuwe gemeentehuis ligt, 

zie ik als barrière . Daarom verleg ik deze naar 

achter de locatie van het nieuwe gemeentehuis. 

Hierdoor wordt de locatie voor het nieuwe ge

meentehuis op het voetgangersgebied aange

sloten. 

21k liet in mijn analyse zien dat er in de Steen

straat stedelijke interieurs ontstaan, door

dat de vaatwijdte van de Steenstraat hier en 

daar toe- of afneemt. Ook stel ik dat er in Box

meer een gebrek is aan een echt plein, een plek 

om stil te staan, om samen te komen. Door de 

publiekshal van mijn gemeentehuis fictief aan 

de Steenstraat te bouwen, en vervolgens terug 

te schuiven (waardoor plaatselijk de vaatwijdte 

van de Steenstraat toeneemt), ontstaat er een 

stedelijk interieur, een plein . 

3 Parkeren is in het achtergebied gesitueerd. 

Men komt hier ook boven uit de parkeerga

rage . 

Fig. 10 Stedenbouwkundig concept 

CONCEPTEN 

4Vervolgens sluit ik het spanningsveld van be

stuurders en ambtenaren op de pubHekshal 

aan . De route van parkeergarage naar winkelge

bied loopt nu tussen het spanningsveld door. 

Sik vervang de "magneten" door de program

matisch ge-eiste hoeveelheid vierkante me

ters vloeroppervlak voor bestuurders en ambte

naren. 

6 De volumes van bestuurders en ambtena

ren die het spanningsveld vormen laat ik 

vervolgens de stedenbouwkundige oriëntatie 

van de omgeving volgen. Deze twee volumes 

staan nu gedraaid ten opzichte van de publieks

hal. Hiervoor heb ik naast de stedenbouwkun

dige inpassing nog een andere reden, waar ik In 

de volgende paragraaf nog op terugkom . 
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Transparantie van besturen. E vice versa 

Verdraaiing van volumes, intuïtieve 
toegankelijkheid 

H et gebouw vertegenwoordigt de drie hoofd

organen van de gemeente. Er is echter nog 

een andere differentiatie aan te brengen in de

groepen mensen voor wie het gebouw bestemd 

is, namelijk die van gebruikers en bezoekers. De 

gebruikers -mensen die in het gebouw werken-, 

kunnen in principe overal in het gebouw komen. 

De de bezoekers zijn echter niet overal welkom. 

De publiekshal is een ruimte waar iedereen 

welkom is waar gestimuleerd wordt dat 

mensen daar verblijven. Als ik dat 

naar het functierelatieschema 

trek, dan vallen alle functies die 

openbaar toegankelijk zijn bin

nen de cirkel van de inwoners. 

Eerder stelde ik dat een be

zoeker intuïtief moet kunnen 

aanvoelen waar hij wel of niet 

mag komen. Dat bereik ik door 

twee circuits in het gebouw aan 

te leggen. Eén van deze circuits is voor een

ieder toegankelijk. Dit is de publiekshal met al 

haar functies. Het andere circuit, toegankelijk 

voor ambtenaren en bestuurders -de gebruikers 

van het gebouw- heb ik gedraaid ten opzichte 

van het openbare circuit en bovendien anders 

gematerialiseerd, waardoor men intuïtief kan 

voelen waar men als bezoeker wel of niet mag 

komen. Door de grenzen van de publiekshal 

duidelijk vorm te geven en in één materiaal uit 

te voeren, voelt de bezoeker intuïtief aan waar 

deze grenzen liggen en herkent hij zijn domein. 

28 Fig. 11 Openbaar toegankel ijke ruimtes in gemeentehuis Fig. 12 Concept "verdraaiing tbv intuïtieve toegankelijkheid 
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Transparantie van besturen. En vice versa 

Ontmoetingen laten zien 

Ik denk dat het niet per sé een transparante 

omgeving schept als iedereen die in het pand 

aan het werk is altijd en overal te zien is. Veel 

kantoorgebouwen geven daglicht bij de werk

plekken, maar hebben overlegruimtes in delen 

van het pand waar weinig relatie met buiten is. 

Het laten zien van mensen die achter hun bu

reau aan het werk zijn is echter voor de uitstra

ling van transparantie niet zozeer interessant, 

maar het laten zien van ontmoetingen tussen 

mensen wel. Als er dus gevelopeningen zijn ter 
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plaatse van de werkplekken, dan hoeven deze 

minder overzicht te geven over wat er achter die 

openingen gebeurt, dan wanneer er een ope

ning ter plaatse van een overlegplek is. Hierdoor 

ontstaat er een verschil in mate van transparan

tie. "iets bestaat pas bij de gratie van zijn tegen

gestelde"; juist doordat bepaalde delen van het 

gebouw meer gesloten over komen, komen de 

open delen extra transparant over. Degene die 

hier overleg voert straalt uit: "bekijk me maar". 

Dit kan tot uiting komen in de vorm en detaille

ring van de verschillende kozijnen. 



CONCEPTEN 

Fig. 13 Concept "ontmoetingen laten zien" ipv werkplekken laten zien. 31 



Transparantie van besturen. En vice versa 

Het ontwerp 

Goed, mijn analyse en visie staan. Ik heb een 

aantal concepten en ik heb een programma 

van eisen. Ik heb dus een aantal randvoorwaar

den. Maar hoe vertaal ik die naar een ontwerp? 

M ijn antwoord op deze vraag probeer ik op 

de komende pagina's uit te beelden door 

eerst door middel van een situatietekening, plat

tegronden, gevels en een opengewerkte axona

metrie het ontwerp te laten zien. Daarna zal ik 

een aantal ontwerpkeuzes en onderdelen van 

het gebouw toelichten. 
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Situatie 

Zoals gezegd laat ik door middel van de ste

denbouwkundige opzet een route ontstaan 

waarlangs verschillende diensten zich aanbieden 

en van waaruit er overzicht is op de bestuurders 

en op de ambtenaren. Omdat de uitgang van de 

parkeergarage in een groen vormgegeven land

schap staat, ademt de omgeving rond de uitgang 

een landelijke sfeer uit. Nadat de bezoeker een 

deel van de route heeft afgelegd en het gemeen

tehuis heeft doorlopen, komt hij of zij op het ge

meentehuisplein, waar een meer stedelijke sfeer 

is. Ik denk dat dit de spagaat van de gemeente 

Boxmeer van landelijkheid en kleinstedelijkheid 

mooi weergeeft. 

Natuurlijk zal het voorkomen dat het ge

meentehuis gesloten is en mensen toch de 

route van parkeergarage naar de Steenstraat af 

willen leggen. Ik heb daarom een tweede route 

mogelijk gemaakt, die alsnog door het gebouw

de volume van het gemeentehuis loopt, maar in 

de openbare ruimte is gesitueerd. 



I 

l \ 

L 
r 

~~ 
l 

l -, 
r--J 

Î 
_j 

V~ 

Fig. 14 Stedenbouwkundige situatie 3 3 
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Transparanti· e van b esturen. En vl ceveBa 

Plattegrond p k ar eer 
A Drukkerij garage 

B Magazijn 

C ICT-ruimte 

D Berging 

E Statisch archief 

F Containerruimte 

G Koelcel 

H Opslag keuken 

I Parkeren fietsen 

J Parkeren auto's 

K Toeritten garage 

L Techn· lsche ruimte ( 
N Uitgang pa k warmtewisselaar) 

r eergarage 

0 Trappenhuis 

p Lift 
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Transparantie van besturen E . . . n VIce versa 

Plattegrond B eganegrond 

A Werkplekken ambt 
B Toiletten enaren 

C Printerruimte 

D Servicekast 

E Stilwerkplekken 

F Overlegplek 

G Loketten 

H Publiekshal 

I Receptie 

J Keuken 

K Restaurant 

L Leestafel 

M Internetplekken 

N Uitgan g parkeergarage 

0 Trappenhuis 

p Lift 



Transparantie van besturen. En vice versa 

Plattegrond leverdieping 

A Werkplekken ambtenaren 

B Toiletten 

C Printerruimte 

D Servicekast 

E Stilwerkplekken 

F Overlegplek 

GRaadzaal 

H Kamer Wethouder 

I Kamer Burgemeester 

J Overlegkamer B&W 

K Visiekamer raad 

L Griffie 

M Secretariaat 

N Pantry 

0 Trappenhuis 

p Lift 

lm Sm lOm 
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Transparantie van besturen. En vice versa 

Plattegrond 2e verdieping 

A Werkplekken ambtenaren 

B Toiletten 

C Printerruimte 

D Servicekast 

E Stilwerkplekken 

F Overlegplek 

G Koffiecorner 

H Vergaderruimte 

I Pantry 

J Trappenhuis 

K Lift 

LExpositieruimte/multifunctioneel 

terras 
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47 
Fig. 15 Opengewerkte axonometrie 



Transparantie van besturen. En vice versa 

0 p de volgende pagina's zal ik (onderdelen 

van) mijn ontwerp toelichten. 

Allereerst geef ik de richting van de route 

die ik laat ontstaan fysiek gestalte door de 

publiekshal als een soort "koker" te ontwerpen. 

Hiermee kan de bezoeker van de publiekshal 

ook goed de contouren van de hal herkennen en 

zal hij intuïtief zijn domein herkennen. De hal is 

dus een van de drie cirkels uit het functierelatie

schema. 

Vervolgens introduceer ik de andere twee 

functies uit het schema door volumes in 

de hal te "schuiven". Doordat de kantoorvolu

mes van bestuurders en ambtenaren aan elkaar 

vergroeien, ontstaat hier de overlap tussen deze 

twee. Automatisch ontstaan ook de overlappen 

tussen de publiekshal en de twee kantoorvolu

mes. Het functierelatieschema is nu in drie di

mensies terug te zien in het gebouw. 

48 Fig. 16 & 17 Functierelatieschema zowel 2D als 3D terug te zien in gebouw 





Transparantie van besturen. En vice versa 

Glazen gevel is secundair 

0 ndanks dat de grote glazen gevel die de pu

bliekshal haar bouwfysische scheiding met 

buiten geeft een vrij groot object is, zie ik deze 

toch als object van secundair belang. Juist om de 

transparantie van het gebouw te benadrukken 

wil ik laten zien dat het glas niets meer is dan 

een bouwfysische scheiding. Daarom lopen bij

voorbeeld de letters 'Boxmeer' van binnen naar 

buiten door, alsof ze zich niets van het glas aan

trekken . Het metselwerk van de kantoorvolumes 

-een typisch exterieur bouwmateriaal- loopt van 

buiten naar binnen door en het glas sluit daar 

weer op aan. 

De glazen gevel in de noordoosthoek van de 

publiekshal wijkt plaatselijk iets naar bin

nen, om de route naar het plein gemakkelijker te 

maken. Ook hieruit blijkt dat de gevel zich voegt 

naar gebruik van het gebouw en laat daarmee 

zien dat het een onderdeel is dat van onderge

schikt belang is. 

50 

Raadzaal 

Ik heb de raadzaal vormgegeven als afwij

kend object in de ruimte. Het hangt zo goed 

als midden in de publiekshal en grijp zich in alle 

volumes vast. De zaal steekt zelfs met een deel 

door de glazen gevel heen, naar buiten. Ik zie de 

raadzaal dan ook als apart object in het functie

relatieschema. Het volgt daarom zowel in vorm 

als in materialisering niet de publiekshal, noch 

de kantoorvolumes. De grote openingen geven 

goed overzicht van buiten de zaal naar binnen, 

en vice versa . De zaal is bekleed met onbewerkt 

houten shingles. Dit materiaal wijkt in schaal, 

structuur en tactiliteit af van de andere toege

paste materialen. 

I n de raadzaal is een vergadertafel gezet die 

dezelfde vorm heeft als de wanden van de 

zaal. Het meubel bestaat uit delen die eenvou

dig tegen de muur geschoven kunnen worden 

als de zaal ingericht moet worden als bijvoor

beeld trouwzaal. Een aantal van de delen van 

het meubel kunnen dan gebruikt worden voor 

de ceremonie. 

Fig. 18 Glazen gevel is secundair en raadzaal is afwijkend in vorm 
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Toren 

Een van de vier basiskenmerken van het ar

chitype gemeentehuis is het verticale ele

ment. Ik heb als uitgangspunt genomen dat ik 

alle vier de kenmerken toe wil passen. Ik kies er 

echter voor om de toren niet in het gebouw zelf 

op te nemen. Daarnaast koos ik er bewust voor 

om de parkeergarage niet in het gebouw boven 

te laten komen. Dat betekent dat het bouwwerk 

waar mensen boven komen uit de garage buiten 

het gebouw komt te staan . Om dit bouwwerk 

meer betekenis te geven, heb ik besloten om de 

functie van dit gebouw te combineren met de 

gemeentehuistoren. Mensen die vanuit de par

keergarage omhoog gaan, kunnen met de lift tot 

bovenin de toren komen, zodat ze over de hele 

HET ONTWERP 

gemeente uit kunnen kijken. Hierdoor worden 

de overige 10 kernen die bij de gemeente Box

meer horen en het mooie Maaslandschap met 

haar maasheggen bij het gemeentehuis betrok

ken. 

I k zie het niet als bezwaar dat de toren een los 

bouwvolume is. Moneo bewees in Logrono al 

dat dat de werking van een gemeentehuis juist 

kan versterken 10
. 

De toren gaat, vanuit de verte gezien, een 

mooie dialoog aan met de kerktoren die 

verderop in de Steenstraat staat. Van dichterbij 

gezien staat de toren op subtiele wijze in het 

verlengde van de rij bomen die al achter het ge

meentehuis aanwezig is. 

10. Prast, Steen bruggen, Willekens, 2007 

Fig. 19, 20 & 21 Gemeentehuistoren gaat mooie dialoog aan met kerktoren in Steenstraat en staat in verlengde van bomenrij 53 



Transparantie van besturen. En vice versa 

Beleving routes 

Zoals gezegd heeft het gebouw twee routes 

van de parkeergarage naar de Steenstraat. 

De route door het interieur geeft de bezoeker 

van het gebouw overzicht over de overlegruim

tes in het gebouw. Wanneer de bezoeker nog 

buiten is, ziet hij boven zich het vergadercen

trum. Ook kan de bezoeker een blik op de raad

zaal werpen. Eenmaal binnen heeft de bezoeker 

aan weerszijden overzicht over de kantoorvolu

mes van bestuur en ambtenaren. 

0 ok de route door het exterieur is een aan

eenrijging van ervaringen. Eerst heeft men 

aan de rechterzijde overzicht over de publieks

hal, langs de leestafel. Daarna staat de keuken 

van het resataurant in de weg om de hal in te 

kunnen kijken. Hier krijgt men wel overzicht 

54 Fig. 22 Route door exterieur geeft overzicht over interieur bestuursvolume 
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over een ander deel van het gemeentehuis. Een 

van de overlegtafels in het bestuursvolume kijkt 

namelijk uit op deze route en de mensen die de 

route nemen kijken dus uit op deze overlegtafel 

boven zich. De relatie tussen binnen en buiten 

wordt hier wederom getoond, omdat de be

stuurders de houding "bekij'k me maar" duide

lijk kunnen uiten. Vervolgens heeft degene die 

de route aflegt weer overzicht over de hal, door 

HET ONTWERP 

het restaurant heen, waarna de persoon in de 

openheld van het gemeentehuisplein uitkomt. 

Juist de afwisseling tussen wel en geen overzicht 

over het interieur is boeiend en aanmoedigend, 

denk ik. 

Fig. 23 Route door exterieur is aaneenrijging ervaringen SS 



Transparantie van besturen. En vice versa 
Fig. 24 Overzicht over publiekshal met aan overzijde bestuusvolume en restaurant 
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Fig. 25 Overlap van inwoners en ambtenaren, met loketten. De balustrades 

zijn van gespannen staaldraad en zijn een verwijzing naar de Maasheggen 



Multifunctioneel exposeren 

De expositieruimte bovenop het bestuurs

volume is een openbare ruimte, welke te 

bereiken is door middel van een trappenhuis 

dat de bezoeker door het bestuursvolume voert. 

Vanuit de publiekshal is het trappenhuis te be

reiken door een opening in de metselwerkwand. 

58 

Hier zijn ook de openbare toiletten gesitueerd. 

De bezoeker kan dan twee achter elkaar gesitu

eerde steektrappen omhoog nemen. Deze trap

pen gaan het licht tegemoet. Tussen de twee 

trappen is een bordes, met aan weerszijden gla

zen binnenwanden. Hier kunnen gebruikers van 

het bestuursvolume linksaf naar hun werkplek 



en rechtsaf naar de vergaderruimte van Burge

meester en Wethouders. De bezoeker kan daar 

niet in, maar heeft er wel overzicht over. Na nog 

een trap op te gaan, komt de bezoeker op het 

multifunctionele expositieterras. Hier kunnen 

exposities georganiseerd worden, maar hier kan 

bijvoorbeeld ook de nieuwjaarsreceptie gehou-

den worden. De glazen wand van de publiekshal 

doorsnijdt de ruimte. Met mooi weer kunnen de 

deuren opengezet worden, waardoor buiten bij 

binnen betrokken wordt. De exterieure ruimte 

kan ook gebruikt worden als rookterras. 

59 
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Transparantie van besturen. En vice versa 

62 Fig. 26 Impressie van de materialen in het ontwerp 

Keuze materialen 

In zijn verschijning kent het gebouw eigenlijk 

maar vier hoofdmaterialen. De volumes van 

Bestuur en Ambtenaren zijn in antracietkleu

rig metselwerk uitgevoerd, de "koker" van de 

publiekshal is bekleed met geperste tegels die 

een metaalachtig, roodbruin uiterlijk hebben en 

de raadzaal is bekleed met onbewerkt houten 

shingles. De hal is bouwfysisch dichtgemaakt 

met glas in aluminium kozijnen. 

Metselwerk 

I k koos voor metselwerk voor de meer gesloten 

volumes, omdat ik het een typisch exterieur 

bouwmateriaal vind. Juist het van binnen naar 

buiten doorlopend toepassen van een dergelijk 

materiaal geeft aan dat het verschil tussen ex

terieur en interieur minimaal is, wat de ervaring 

van transparantie ten goede komt. Bovendien is 

het een materiaal dat wat korrelgrootte betreft 

goed bij zijn omgeving past. Het gemeentehuis 

is een groot gebouw, zeker voor zijn omgeving, 

en dat probeer ik iets te nuanceren door voor 

een meer conventioneel, kleinkorrelig materiaal 

te kiezen. Ik heb gekozen voor een droog stapel

baar metselwerksysteem, dat t/m drie verdie-



pingen zelfdragend kan worden uitgevoerd. Het 

wordt met ankers aan het binnenspouwblad be

vestigd, om horizontale krachten op te vangen. 

In het ambtenarenvolume zijn de stenen op con

ventionele wijze gestapeld (halfsteensverband), 

maar bij het bestuursvolume is de steen rechtop 

gezet en gestapeld. Hiermee geef ik het "span

ningsveld" tussen deze twee organen aan. Ze 

hebben veel met elkaar te maken, maar de een 

is net anders dan de ander. De stenen kunnen 

geproduceerd worden in buurgemeente Oef

feit. 

PubHekshal 

Zoals ik eerder schreef vind ik het belangrijk 

dat de bezoeker van het gebouw de grenzen 

van de publiekshal goed kan definiëren en intu

ïtief aanvoelt wat zijn domein is. Daarom heb ik 

gekozen voor een opvallend materiaal dat zowel 

vloer, wanden als plafond van de publiekshal be

kleedt. Het is een geperste tegel van 40x120 cm 

waar gerecyclede bouwmaterialen (o.a . metaal

resten} in zitten en die een gevlamde tekening 

kent met rode, bruine, bronzen en oranje tinten. 

Het is een materiaal dat een sjieke uitstraling 

heeft en opvalt. 

HET ONTWERP 

Houten shingles 

De onbewerkt houten shingles van de raad

zaal zijn van inlands Lariks en hebben een 

grootte van ongeveer 30x40 cm. Ze zijn volgens 

driedubbele leidekking bevestigd. De raadzaal 

wordt door zijn dubbelgekromde vorm en ge

schubde schil een eigen entiteit tussen de ove

rige meer vlakke afwerkingen. 

Leemstuc binnenwandafwerking. 

De kantoorvolumes hebben een binnen

wandafwerking met leemstuc. Niet alleen 

vind ik dit een mooi materiaal om te zien, het 

heeft ook gunstige klimatologische en akoes

tische eigenschappen. In de laag leemstuc kan 

eenvoudig de lagetemperatuur wandverwar

ming en -koeling worden opgenomen. Daarnaast 

heeft het een vochtregulerende werking. Als het 

leemstuc beschadigt, is het eenvoudig aan te he

len en het is als materiaal te verwijderen en te 

hergebruiken. 

0 p de betonnen liftkernen na voldoen alle 

materialen aan mijn spelregels/basisprin-

cipes. 

63 



Transparantie van besturen. En vice versa 

Verschillende kozijnen 

Eerder beschreef ik al mijn idee over de geve

lopeningen. Op bepaalde plekken plaats ik 

grote kozijnen die overzicht geven over wat er 

achter de gevelopening gebeurt, en op andere 

plekken plaats ik juist meer anonieme daglicht

toetredingen. Op de details hiernaast is te zien 

hoe ik dit heb uitgewerkt. Door bij de grote ko

zijnen het glas eigenlijk voor de gevel te halen, 

ontstaat een duidelijk gearticuleerd venster, 

bijna symbolisch als schilderijlijst. Ik heb de ko

zijnen in wit bedacht, om extra te contrasteren 

met de dichte, donkere metselwerkgeveL 

De andere kozijnen, die daglicht in de kan

toorvolumes moeten toelaten, heb ik meer 

als incidentele "schietgaten" in de wand ontwor

pen. De kozijnen en zelfs ook het raamhout zijn 

hierbij achter het buitenspouwblad geplaatst. 

Alleen de donkergeschilderde onderdorpel en 

een dunne, antraciete aluminium waterslag zijn 

van buiten te zien . 

De kozijnen worden gemaakt van Accoya

wood, een onder hoge druk in azijnzuur 

verduurzaamd inlands Lariks. 

64 
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Horizontaal detail "verscholen kozijn" schaal 1:5 

I 1. 

1. OPBOUW WANDCONSTRUCTIE 

- metselwerk Clickbrick 90 mm. 

- luchtspouw 40 mm. 

- dampdoorlatende folie 

-multiplex beplating 12mm. 

- isolatie Rc=3,5m2K/W 

- houten regelwerk 46x126mm. 

- dampremmende folie 

-multiplex beplating 12mm. 

- Variatherm Lage Temperatuur wandverwar

mingselement 22 mm. 

- leemstuc basislaag 20 mm. 

-fijne leemstuc wandafwerking 5 mm. 

2. Accoyawood kozijn 114 x 67mm 

3. Accoyawood raamhout kiepraam 54 x 67 

mm. 

4. HR++ glas 8.7.7.mm 

65 



I 

I 

Verticaal detail "verscholen kozijn" schaall:S 
1. OPBOUW WANDCONSTRUCTIE 
- metselwerk Clickbrick 90 mm. 
- luchtspouw 40 mm. 
- dampdoorlatende folie 
-multiplex beplating 12mm. 
-isolatie Rc=3,5m2K/W 
-houten regelwerk 46x126mm. 
- dampremmende folie 
-multiplex beplating 12mm. 
-Va riotherm Lage Temperatuur wandverwarmingselement 22 mm. 
- leemstuc basislaag 20 mm. 
-fijne leemstuc wandafwerking 5 mm. 
2. Accoyawood kozijn 114 x 67mm 
3. Accoyawood raamhout kiepraam 
54 x 67 mm. 

0 
0 
00 

1-

----------

4. HR++ glas 8.7.7.mm 
5. stalen metselwerkopvang 
6. OPBOUW VLOERCONSTRUCTIE 
- Ruimte t.b.v. vloerafwerking 
- 2E13 Fermacell vloerelement 20 mm. 
- PS-hardschuim 20 mm. 
- Fermacell egalisatiekorrels 40 mm. 
- Installatieleidingen I vloercontactdozen 
- Honingraatstructuur 60 mm. 
- inderlayment 18 mm. 
- TJI/Pro 550 ligger (inlands Lariks)300mm 
-Verlaagd plafond met akoestische demping 
7. HE/A 300 
8. Strips t.b.v. bevestigen HSB, slobgaten 

----
----



Verticaal detail "schilderijlijst-kozijn" schaall:S 
1. OPBOUW WANDCONSTRUCTIE 
-metselwerk Clickbrick 90 mm. 
- luchtspouw 40 mm. 
- dampdoorlatende folie 
-multiplex beplating 12mm. 
-isolatie Rc=3,5m2K/W 
- houten regelwerk 46x126mm. 
- dampremmende folie 
- multiplex beplating 12mm. 
- Variatherm Lage Temperatuur wandverwarmingselement 22 mm. 
- leemstuc basislaag 20 mm. 
-fijne leemstuc wandafwerking 5 mm. 
2. Accoyawood kozijn 114 x 67mm 
3. Accoyawood raamhout kiepraam 
54 x 67 mm. 

0 
0 
00 

4. HR++ glas 8.7.7.mm 
5. stalen metselwerkopvang 
6. OPBOUW VLOERCONSTRUCTIE 
-Ruimte t.b.v. vloerafwerking 
- 2E13 Fermace !I vloerelement 20 mm. 
- PS-hardschuim 20 mm. 
- Fermacell egalisatiekorrels 40 mm. 
- Installatieleidingen I vloercontactdozen 
- Honingraatstructuur 60 mm. 
- inderlayment 18 mm. 
- TJI/Pro 550 ligger (inlands Lariks)300mm 
-Verlaagd plafond met akoestische demping 
7. HE/A 300 
8. Strips t .b.v. bevestigen HSB, slobgaten 

------ ------ ------ ------

----





72 Fig. 27 Impressie van de constructie 



Bouwwijze 

I k heb spelregels opgesteld voor de materi

aalkeuze. In die spelregels past het niet om 

het gebouw met een betonnen draagconstruc

tie uit te voeren, vanwege het onomkeerbare 

hardingsproces van beton. Ik kies daarom voor 

een gebout stalen bouwwijze. De kantoorvolu

mes krijgen een stalen kolommenstructuur met 

een kolomafstand van respectievelijk 6800mm 

en 7200mm voor de lengte- en breedterichting. 

Tussen de kolommen komen stalen liggers, waar 

weer houten TJI-vloerliggers tussen rusten. TJI

Iiggers zijn opgebouwd uit twee houten balken, 

met daartussen een OSB-plaat geklemd, waar

door ze eruit zien als een soort 11houten IPE-Iig

gers". Deze balken worden gemaakt van gebruikt 

hout en kunnen gemakkelijk een overspanning 

van 7 meter aan. 

De hal wordt opgebouwd uit rechthoekige 

stalen kokerkolommen met daarop raat

liggers. Door de grote overstekken van de hal 

neemt het maximale moment in de doorbuiging 

van de ligger sterk af. Door de openingen in de 

raatliggers kan de constructiehoogte benut wor

den voor leidingen etc. Tussen de raatliggers ka-

UITWERKING 

men weer houten TJI-Iiggers te liggen, waarop 

het dakbeschot geplaatst wordt. 

De stabiliteit van de llkoker" die de hal vormt 

wordt gehaald uit de dikte van de de wan

den en het dak van de koker, waarin schoorcon

structies zijn opgenomen. Ook komt de stabili

teit uit de twee liftkernen die van fundering tot 

het dak doorlopen en die stabiel zijn, doordat 

ze wel in beton zijn uitgevoerd. Dit zijn de enige 

betonnen elementen in het gebouw. Als buiten

wandsysteem van de kantoorvolumes worden 

er houtskeletbouwelementen aan het staal ge

hangen. Deze zorgen voor de stabiliteit van de 

kantoorvol u mes. 

Fig. 28 Houten TJI-Iiggers 73 



Kou wordt via collectoren op dak naar bodemopslag getransporteerd. 
Gebo w war t N'e a d· mN' o eslager;) warmte-ener ie it e zomer; 

I Warmte wordt N'ia collectoren op dak naar bodemopslag getransporteerd. 
, Gebouw wordt ekoeld dmN' 0Rgeslager:1 koude-energie.uit de winter.-

74 Fig. 29 Binnenklimaat en seizoensgebonden energie-opslag 



Binnenklimaat 

Klimatologisch speelt de publiekshal een 

voordelige rol. Verse lucht wordt aange

voerd in de kantoorvolumes van het gebouw 

en wordt vervolgens via de pubHekshal afge

voerd. De pubHekshal is als het ware een gecon

ditioneerd retourkanaaL In de kantoorvolumes 

wordt een overdruk gecreeerd. De lucht kan 

d.m.v. kleppen alleen naar de pubHekshaL Groot 

voordeel is dat er in de publiekshal daardoor 

ook een lichte overdruk ontstaat, waardoor koe

ling of verwarming van de lucht bij de ingangen 

van het gebouw veel geringer kunnen worden 

uitgevoerd. 

t 

Fig. 29 Lage temperatuurverwarming en ·koeling is opgenomen in de leemstuc binnenwandafwerking 
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Transparantie van besturen. En vice versa 

Conclusie 

Een politicus kan beleid maken, een rechter 

kan dat beleid toetsen, een architect kan dat 

beleid vorm geven en een omgeving ontwerpen, 

een ontwikkelaar kan die omgeving ontwikkelen. 

Eenieder heeft zijn rol . In tegenstelling tot som

mige modernisten denk ik niet dat alleen trans

parante materialen en architectuur een nieuwe, 

transparante maatschappij kunnen forceren. 

H et vergt creativiteit en ervaring om een 

gebouw te ontwerpen. Het vergt even 

veel creativiteit om het gebouw te ondergaan 

en goed te gebruiken. Daarmee komt een deel 

van de verantwoordelijkheid voor het gebouw 

niet alleen bij de ontwerper van het gebouw te 

liggen, maar ook vooral bij de mensen die die 

ruimte moeten ondergaan. Slechts wanneer er 

de actieve en overtuigde inzet van de gemeen

telijke organen is om bij te dragen aan een trans

parante bestuursomgeving (figuurlijk), kan een 

(letterlijke) architecturale invulling van een ont

werp van een gemeentehuis bijdragen aan deze 

ervaring van transparantie. Eén en één kunnen 

dan samen drie zijn. 

76 

Ik denk dat ik een ontwerp heb gemaakt dat 

transparantie van bestuur mogelijk maakt. 

Het gaat uit van het laten zien van ontmoetin

gen en het intuïtief duidelijk maken wat er in 

een ruimte gebeurt. Ik heb een echte "huiska

mer van de gemeente" ontworpen en door een 

vanzelfsprekende route te bepalen en vorm te 

geven, worden mensen meer betrokken bij het 

gebouw. Het interieur is niet slechts beperkt tot 

het interieur van het gebouw, maar grijpt ook 

naar buiten. 

I k laat met dit ontwerp voor het gemeentehuis 

een aantal plekken ontstaan. Ondanks dat het 

gebouw voor zijn omgeving relatief veel ruimte 

in beslag neemt, geef ik veel plekken aan de 

gemeente terug. Door een plein te ontwerpen, 

ontstaat er een nieuwe verblijfplaats in de kern 

Boxmeer; openbare ruimtes zijn interieur ge

worden en interieurs zijn openbare ruimtes. Het 

gebouw is mijns inziens een openbaar gebouw 

geworden. 

I k heb het begrip transparantie verder weten 

te trekken dan alleen het toepassen van een 

grote glazen gevel. 



Discussie /reflectie 

"Hoe kan architectuur bijdragen aan transpa

rantie van bestuur en vergroting van de burger

participatie? Oftwel, hoe ontwerp ik een voor 

alle partijen goed functionerend gemeentehuis 

van Boxmeer; dat transparantie van bestuur 

uitstraalt en de burgerparticipatie bevordert, 

waarin een aantol bestoonde maatregelen 

m.b.t. duurzaamheid is opgenomen?" 

I n mijn visie geef ik deels antwoord op deze 

vraag. De tekeningen en illustraties voegen 

antwoorden toe. Natuurlijk zijn er bij mijn ant

woorden ook kanttekeningen te plaatsen, of 

kritische vragen te stellen. Begrijpen mensen de 

door mij bedachte concepten wel? Ondanks dat 

ik heb geprobeerd om mijn concepten zo abstract 

of eenvoudig mogelijk te houden en ze helder in 

mijn gebouwontwerp te implementeren, kan ik 

me voorstellen dat het voor kan komen dat niet 

iedereen ze zonder toelichting terug kan lezen in 

het gebouw. 

Zo kan ik me voorstellen dat niet iedereen 

meteen door zal hebben dat juist de grote 

gevelopeningen op die plaatsen zitten waar ont

moetingen in het gebouw plaatsvinden. En weet 

eenieder wel w ie de mensen zijn die die ontmoe

tingen hebben? Anderzijds denk ik dat mensen 

door dit gebouw misschien sneller aangespoord 

worden om zich te verdiepen in de gemeente

lijke politiek dan bij andere gemeentehuizen. 

Vanuit de gebruiker gezien, kun je je afvragen 

of de medewerkers in het gebouw zich niet 

zullen ergeren aan de grote kozijnen, waardoor 

hun ontmoetingen te zien zijn. Gebruikers van 

gebouwen hebben een eigen wil en hun gedra

gingen in het gebouw stroken niet altijd met de 

bedoelingen van de ontwerper van het gebouw. 

Ik schreef echter al eerder dat het er pas sprake 

kan zijn van een transparante bestuursomge

ving, als het gebouw zich daarvoor leent, én de 

gebruikers zich zo instellen dat ze een transpa

rante bestuursomgeving mogelijk maken. Één 

en één kunnen dan samen drie zijn. Ik laat dus 

bewust een deel van de verantwoordelijkheid in 

handen van de gebruikers liggen. 
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Slotwoord 

Het afstuderen heeft me wat gekost, flinke 

RSI en zelfs twee hechtingen door een 

ontmoeting met de lintzaag. Maar, het was het 

waard. Met het afronden van dit project rond ik 

ook meer dan twee decennia opleiding af. Op 

naar hopelijk bijna dubbel zoveel jaren werk

zaam zijn als architect! Ik ben een aantal mensen 

bijzonder dankbaar voor hun hulp en steun. Al

lereerst wil ik mijn afstudeerbegeleiders Ir. Hans 

van Weil, Prof. Ir. Jan Westra en Prof. Ir. Jouke 

Post danken voor hun kritieken. Ik ben er beter 

van geworden. Dank dat jullie mij beter heb

ben gemaakt. Ateliergenoten, dank voor al het 

sparren. Ik wens jullie veel succes! Verder veel 

dank aan Paul Tesser en Thomas Kraal, die een 

werkplek voor mij faciliteerden. Ik heb veel van 

jullie geleerd. Een aantal studiegenoten hielpen 

me op meerdere manieren, dank jongens. Dat 

we nog maar meer architectuurtrips mogen ma

ken. Pa en Ma, veel dank voor jullie onaflatende 

steun en voor het feit dat jullie bijna 20 jaar ge

leden een huis lieten bouwen. Door jullie word 

ik architect! Lieve Lous, dank je wel voor je soms 

genadeloze kritiek en vaak genadevolle begrip. 

Het was een lange rit, maar nu is mijn studen

tenleven dan echt voorbij. We gaan er wat van 

maken samen! 

I k heb er zin in. 
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