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"Ats je met liefde iets moois maakt, vindt je een publiek" 
Anton Corbijn 



Voorwoord 

Dit verslag is het resultaat van ruim een jaar afstuderen. Meer dan een jaar geleden is het begonnen 
met interesses en wat prille ideeen. Een jaar werken heeft uiteindelijk geleid tot een ontwerp waarin 
antwoord is proberen te geven op een aan het begin gestelde onderzoeksvraag. Het is een proces 
geweest waarbij grote stappen voorwaarts zijn genomen, maar ook vele stappen achterwaarts, waarna 
vervolgens toch de goede weg gevonden is en waarvan nu de belangrijkste onderdelen in dit verslag 
te vinden zijn. 

Het afstudeerproces wat niet altijd makkelijk, maar heeft altijd weer door het advies en de ondersteu
ning van verschillende personen verder kunnen gaan. 
Daarvoor wil ik al deze mensen hierbij bedanken. Ten eerste mijn afstudeerbegeleiders voor hun com
mentaar en het altijd bereid zijn advies te geven wanneer ik dat nodig had. 
Daarnaast veel dank aan mijn ouders, zusje, verdere familie, vrienden en medestudenten voor hun 
goede zorg, interesse en advies. 

llja van Schijndel 

juli 2009 
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lnleiding 

Bij de relatie tussen architectuur en ontmoeting ontstond de aanleiding voor deze afstudeerstudie. 
Kan architectuur nieuwe vormen van openbaarheid genereren? De architect wil in ieder geval voor
waarden creeren voor het openbare gebruik van ruimten. Het is de vraag of je dat met je ontwerp kunt 
realiseren, ruimten creeren waar mensen elkaar kunnen en willen ontmoeten. 
Op allerlei fronten wordt gekeken naar gradaties in openbaarheid die ervoor zorgen dat bezoekers hun 
eigen weg kunnen zoeken. Zo wordt ontmoeting gestimuleerd. 

Na het bestuderen van literatuur is het tijd om deze kennis toe te passen bij het maken van een 
ontwerp. Het blijft tijdens het afstuderen niet bij een theoretisch kader maar er wordt ook een 
vertaling naar de praktijk gemaakt. Het onderwerp in dit geval is de ontwerpopdracht voor een ge
meentehuis. Deze ontwerpopgave is momenteel in Nederland actueel vanwege de vele gemeentelijke 
herindelingen. De vraag dient zich aan of we het archetype moeten blijven volgen waarbij een gemeen
tehuis louter bestaat uit een ambtenarenkantoor met een raadzaal en een reeks loketten, of kan een 
gemeentehuis ook een straat zijn, een winkel, een theater, een markt of een park? 
De locatie voor dit ontwerp bevindt zich in Boxmeer in het noord-oosten van Noord-Brabant. De ge
meente bestaat uit elf kernen en de bebouwing nabij de locatie is sterk gedifferentieerd. 
Bij deze opdracht zal gezocht worden naar een relatie tussen architectonische ingrepen en de 
mogelijkheden die deze bieden voor het creeren van ruimten die de voorwaarden scheppen voor 
ontmoetingen tussen mensen. 

Dit verslag is opgedeeld naar de verschillende onderdelen van de studie. Bij het deel Onderwerp wordt 
de opgave uitgelegd, gevolgd door het hoofdthema (ontmoeting en architectuur), waarna de onder
zoeksvraag wordt gesteld. In het deel /nventarisatie wordt ingegaan op de locatie, waarna het deel 
Onderzoek volgt waarin het onderzoek naar aanleiding van het hoofdthema wordt beschreven. In het 
laatste deel, Ontwerp, komt het gehele ontwerp aan bod. 

9 



Samenvatting 

De laaste jaren is de samenleving steeds individualistischer geworden. Hierdoor is het openbare ge
bruik van gebouwen veranderd. Mensen zijn geneigd alleen die ruimten te gebruiken die 'eigen' zijn: de 
woning, de auto, de werkomgeving en de sportclub. Ook is de virtuele wereld in opmars. 
Toch blijft er ondanks deze ontwikkelingen behoefte bestaan aan ruimten waar mensen elkaar fysiek 
kunnen ontmoeten. De interactie met andere mensen, het kijken en bekeken worden is een van de 
meest geliefde menselijke bezigheden. Mensen zijn sociale wezens. 
Om ruimten te creeren waar mensen elkaar willen en kunnen ontmoeten moet je zorgen dat de 
mensen zich verbonden voelen met die openbare ruimte en dat deze goed toegankelijk en zichtbaar is. 
De architectuur kan hiervoor de ingredienten geven. 

Het inzetten van deze voorwaarden in het ontwerp van een openbaar gebouw was de volgende stap. 
Onderwerp van deze studie is het gemeentehuis in Boxmeer. Het gemeentebestuur wil een trasparant 
en helder gebouw. 
Het is zo dat mensen het gevoel hebben dat hen van hogerhand van alles wordt opgelegd zonder dat 
ze daar inspraak in hebben. De ambtenaren en inwoners hebben geen contact met elkaar, waardoor 
er desinteresse ontstaat in de politiek. Door ontmoetingen tussen deze groepen te stimuleren kan het 
contact verbeteren en er wederzijds begrip ontstaan. 
De uitdaging is om het gemeentehuis zo te ontwerpen dat het meer in de samenleving komt te staan 
en ontmoetingen tussen mensen gestimuleerd worden. 

Met deze ingredienten, aangevuld met specifieke lokale aanleidingen is een ontwerp gemaakt voor het 
gemeentehuis van Boxmeer. De omgeving bestaat uit kleinschalige bebouwing en is erg gedifferen
tieerd. Tevens is er in de belangrijkste straat sprake van een bebouwingslint met een gesloten straat
wand. 
Dit heeft een gebouw opgeleverd dat bestaat uit verschillende volumes, bij elkaar gehouden door een 
lange wand. Doordat er een goede toegankelijkheid bestaat vanuit de belangrijkste straat en er plek is 
om te lopen, te zitten en visuele relaties mogelijk zijn tussen bezoekers en ambtenaren, ontstaat er een 
plek voor ontmoetingen tussen al deze mensen. 
Een openbare ontmoetingsplek in een individualistische wereld. 

11 
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Onderwerp 

Opgave 

De aanleiding en de opgave voor het ontwerpen van een gemeentehuis in Boxmeer zijn erg realistisch. 
Op de locatie van dit ontwerp zijn ze momenteel daadwerkelijk bezig een nieuw gemeentehuis van 
7000 m2 te ontwikkelen. 

Het nieuwe gemeentehuis is een goede kans richting te geven aan de identiteitsontwikkeling van de 
gemeente. Dit is een kans om het klassieke beeld van een gemeentehuis te overstijgen en het niet al
leen te beschouwen als een ambtenarenkantoor met een raadszaal en een reeks loketten. 
De strategie achter deze opgave is om (ver)nieuw(d)e materialen/technieken/bouwwijzen te koppelen 
aan de (ver)nieuw(d)e identiteit van Boxmeer neergeslagen in een ontwerp voor het gemeentehuis. 

Onderwerp 
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Ontmoeting en architectuur 

De laatste jaren is de samenleving steeds individualistischer geworden. Privacy is voor mensen 
belangrijker geworden, ze leven steeds meer op een eigen eilandje. De maatschappij is welvarender 
geworden en daardoor voelen de mensen zich minder op elkaar aangewezen en zijn ze minder ge
neigd activiteiten samen te doen. 
Er is sprake van een degeneratie van het straatbegrip, naast de toename van het individualisme ook 
door toename van het verkeer, door de indirecte en afstandelijke toegangen van woningen zoals 
galerijen en liften, door de verdunning door lagere bebouwingsdichtheden en de afname van het aantal 
bewoners per woning. Straten zijn leger geworden. De sociale controle is minder, waardoor er meer 
kans is op criminaliteit. 

Door de individualisering en de behoefte aan privacy is het gebruik van de openbare ruimte 
veranderd. Mensen zijn geneigd alleen die ruimten te gebruiken die 'eigen' zijn: hun woning, hun auto, 
de werkomgeving en de sportclub. De openbare ruimte laat men links liggen, men voelt zich er niet bij 
betrokken. Sommige 'openbare' ruimten zijn daardoor in feite privaat geworden: ze warden opgeeist 
door bepaalde groepen zoals zwervers en hangjongeren. 
Momenteel is er echter ook een tegenbeweging waar te nemen. Er komt weer interesse voor het open
bare domein. Private ruimtes warden meer openbaar. Zo zijn er bijvoorbeeld bedrijfsrestaurants die 
voor buurtbewoners toegankelijk zijn. 

Je kunt je afvragen of er nog wel behoefte bestaat aan openbare ruimte. De virtuele wereld - internet, 
chatrooms - is in opmars. Voor informatie-uitwisseling hoef je niet meer de straat op. Maar er blijft een 
behoefte aan ruimten waar mensen elkaar fysiek kunnen ontmoeten. We willen niet altijd thuis zitten, 
er af en toe wel eens uit. Met internet krijg je nog niet die hand op je schouder. En een menselijke stem 
die vraagt hoe het met je gaat is toch anders dan een e-mailtje. De interactie met andere mensen, het 
kijken en bekeken warden - op een terrasje, een plein of een grand cafe -, is een van de meest ge
liefde menselijke bezigheden. Mensen zijn sociale wezens. 

Als architect moet je de voorwaarden creeren voor het openbare gebruik van ruimten; ruimten waar 
mensen elkaar kunnen en willen ontmoeten. Een voorwaarde hiervoor is dat mensen zich wel ver
bonden moeten voelen met een openbare ruimte, het moet niet een soort niemandsland warden. Dat 
kan door te zorgen voor ruimten met een eigen identiteit. Dat is in de praktijk niet eenvoudig. Econo
mische overwegingen vragen om gebouwen die makkelijk van functie kunnen veranderen. Dat leidt tot 
'onverschillige' gebouwen op een weinig prominente plek. 

Het is de vraag of de veranderde vormen van openbaarheid ook een andere architectuur op
leveren en andersom of architectuur nieuwe vormen van openbaarheid kan genereren. 

Onderwe1p 
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Onderwerp 

De verhouding tussen het niet-openbare, semi-openbare en het openbare is in elk openbaar gebouw 
verschillend . Een betekenis van het openbare gebouw is dat het vrij-toegankelijke ruimten bevat. 
Het is de vraag op welke wijze het gebouw een betekenis krijgt als een openbaar gebouw. Hoe maken 
de architectuur en de situering van het gebouw duidelijk dat het gebouw een meer of mindere openbare 
betekenis heeft? 
Ook kun je je afvragen in hoeverre een clustering van verschillende programmaonderdelen in een ge
bouw een stimulans vormt voor het collectieve gebruik van de ruimte tussen de programma's. 
De uitdaging voor de architect is het vinden van een evenwicht tussen openbaarheid, privacy en veilig
heid. De architect moet een vloeiende relatie zien te leggen tussen de verschillende functies van een 
gebouw en de omgeving. Mensen moeten als het ware 'uit zichzelf' de grens tussen privacy en open
baarheid voelen. 

Commerciele en gethematiseerde ruimten die inspelen op de belevings- en beeldcultuur en multifunc
tionele knooppunten in het alledaagse leven vormen een rijke voedingsbodem voor nieuwe collectieve 
gebouwen die een openbaar karakter kunnen krijgen . 

Deze informatie dient daarna vertaald te worden naar het gemeentehuis als gebouw. Regelmatig is de 
uitspraak te horen, dat er geregeerd wordt vanuit een ivoren toren. Er wordt de inwoners van hoger
hand veel opgelegd zonder dat ze inspraak hebben. De ambtenaren hebben geen contact meer met de 
inwoners, waardoor er van de kant van de inwoners desinteresse ontstaat voor de (lokale) politiek. 
Wanneer je ambtenaren en inwoners weer met elkaar in contact kunt laten komen doordat ze van 
dezelfde ruimten gebruik maken, ontstaan er dialogen die het besturen van een gemeente ten goede 
komen . 
Dit kun je in de hand werken door van het gemeentehuis een gebouw te maken met een openbaar 
karakter. 



Onderzoeksvraag 

De vraag die zich nu opdringt is hoe architectuur ervoor kan zorgen dat een gebouw een openbaar 
karakter krijgt en een plek wordt waar mensen uit de omgeving naar toe willen om elkaar te ontmoeten. 
Meer specifiek gericht op de opgave is er de volgende onderzoeksvraag opgesteld. 

Onderzoeksvraag 
Kan er door de manier waarop een gemeentehuis ruimtelijk is georganiseerd gezorgd warden voor een 
openbaar karakter zodat er een connectie ontstaat met de openbare ruimte eromheen en er condities 
ontstaan voor verblijfskwaliteit en sociaal contact? 

Hypothese 
De wijze waarop een gemeentehuis ruimtelijk is georganiseerd zorgt ervoor dat het aansluit bij de 
openbare ruimte en zo onderdeel gaat uitmaken van het openbare leven. Hierdoor ontstaat een om
geving waar het prettig is om te verblijven en andere mensen te ontmoeten. 

Onderwerp 
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lnventarisatie 

Het dorp Boxmeer 

Historie 
Boxmeer kent een lange ontstaansgeschiedenis. Deze is ook nu nog in de ruimtelijke structuur van het 
dorp herkenbaar. De vorming van de ondergrond van de streek random Boxmeer is vooral be'lnvloed 
door de bewegingen van het bovenste deel van de aardkorst en de rivier de Maas. Als gevolg van tek
tonische activiteiten in de aardkorst is het Noordzeegebied (inclusief het noordwesten van Nederland) 
gedaald, en het gebied van de Ardennen gestegen. Op het breekpunt van deze bewegingen ligt het 
Land van Cuijk. Het meest zichtbaar zijn de Peelrandbreuk en de breuk van Grave. De rivier de Maas 
zocht haar weg tussen de breuken en hoogteverschillen door en zette daarbij rivierafzettingen af. In de 
loop van de tijd sleet de Maas telkens nieuwe stroomgeulen uit waarlangs oeverwallen van grof zand 
afgezet werden. De kern van Boxmeer ligt op zo'n stroomrug. Dit is nu nog goed zichtbaar in de Steen
straat, die hoger ligt dan de aangrenzende gebieden. 

De bewoning van de hoge stroomruggen langs de Maas gaat terug tot de tijd voor de Romeinen. 
Het gebied is altijd agrarisch in gebruik geweest. Op de plaats van het Kasteel Boxmeer heeft al in 
de Romeinse tijd een versterkte vesting, een castellum, gelegen. In de loop van de tijd zou het kas
teel diverse malen warden belegerd en verwoest. Vanaf de Middeleeuwen staat het land van Cuijk 
beurtelings onder invloed van de hertogen van Gelre en Brabant totdat het rond 1600, tijdens de 
tachtigjarige oorlog, toevalt aan het huis van Oranje-Nassau. Het dorp Boxmeer blijft daarbij echter, 
samen met het nabij gelegen dorp Sint Anthonis, een min of meer onafhankelijke heerlijkheid. Een van 
de gevolgen is dat het de katholieken in Boxmeer is toegestaan om hun godsdienst in het openbaar te 
blijven beoefenen. De aparte status van Boxmeer blijft bestaan tot het eind van de 17de eeuw, wan
neer er door Napoleon een einde aan wordt gemaakt. 
Boxmeer is van oudsher een van de belangrijkste dorpen in de streek, het heeft altijd een centrum
functie gehad. Het is in de late Middeleeuwen ontstaan als een straatdorp waarin de noord-zuidroute 
Beugen-Sambeek en de oost-westroute naar Sint Anthonis bij elkaar komen. Ka-
rakteristieken die hiernaar verwijzen zijn het paden en dwarsstratenstelsel dat uitmondt op de Steen
straat en de karakteristieke Noord Brabantse dorpsbebouwing, waarvan elementen over het gehele 
oostelijke centrumgebied zichtbaar zijn. Ontwikkelingsassen komen in de Steenstraat uit, herkenbaar 
zijn de oude bebouwingslinten richting onder andere het kasteel van Boxmeer. Enkele markante ge
bouwen herinneren nog aan het Boxmeerse verleden: naast 
het Kasteel zijn dit de St. Petrusbasiliek en het Carmelietenklooster. De St. Petrusbasiliek in het cen
trum van Boxmeer staat op een plek waar al in de 4de eeuw een klein kerkje stond. Ongeveer in de 
12de eeuw werd het houten gebouw vervangen door een stenen kerk die in de loop van eeuwen uit 
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lnventarisatie 

groeide tot het gebouw dater nu staat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk echter verwoest. 
De kerk werd daarna weer gereconstrueerd. In de crypte onder de kerk vond rand 1400 het bloedwon
der plaats. Deze gebeurtenis maakte Boxmeer bede-
vaartsplaats. Naast de St. Petrusbasiliek staat het Carmelietenklooster dat tussen 1653 en 1709 werd 
gebouwd. 
De aanwezigheid van het kloostercomplex is van invloed geweest op het ruimtelijk beeld van het 
Boxmeerse centrumgebied. 
In de 20ste eeuw raakt de ontwikkeling van Boxmeer in een stroomversnelling doordat er een einde 
komt aan de natuurlijke isolatie door de Peel en de rivier de Maas. De aanleg van stuwen en bruggen en 
de ontginning van de moerassige Peel dragen hiertoe bij . De landbouw wordt gemechaniseerd en oak 
de industriesector weet Boxmeer te vinden. Hierdoor, en door het feit dat Boxmeer centrumplaats is en 
blijft, groeit het dorp Boxmeer uit tot de 15.000 inwoners van nu. 



Huidige situatie 
In zijn huidige vorm is de gemeente Boxmeer van betrekkelijk recente datum. In 1998 vond een belan
grijke fusie plaats waarbij de gemeenten 
Boxmeer en Vierlingsbeek werden samengevoegd. Vier jaar eerder waren de gemeenten Boxmeer, 
Oeffeld en Vortum Mullem al bij elkaar gevoegd, waarbij ook het grootste gedeelte van Rijkevoort 
naar Boxmeer ging. Tijdens de bezetting in 1942 was de gemeente Sambeek al samen gegaan met 
Boxmeer. 
De gemeente omvat hiermee elf kernen, waarvan de kern Boxmeer veruit de grootste is met op 1 
januari 2008 12.407 inwoners. De andere kernen hebben hun van oorsprong agrarische ka-
rakter grotendeels weten te behouden en hebben geen van alien meer dan 3700 inwoners. 
Boxmeer is de centrumplaats van de gemeente, en is uitgegroeid tot een regionaal centrum. De 
aantrekkingskracht van het centrum gaat verder dan de eigen gemeente en heeft ervoor gezorgd dat 
sociaal en commercieel belangrijke instanties en organisaties zich in het dorp hebben gevestigd. Met 
een uitgebreid winkelaanbod is Boxmeer het winkelhart van de regio. Op het bedrijventerrein Saxe 
Gotha aan de westzijde van de bebouwde kom, aan de overkant van het spoor is veel industriele bedri
jvigheid te vinden. Hier zijn naast vele lokale ondernemers ook verschillende grote bedrijven gevestigd. 
Ook is de kern Boxmeer het scholencentrum van de regio met verschillende middelbare 
scholen en een dependance van het ROC Nijmegen . 

I nventar1sat1e 
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Stedebouwkundige analyse 

Locatie gemeentehuis 
De locatie ligt in het noorden van het centrumgebied van Boxmeer, aan de 
noordzijde van de eerder genoemde Steenstraat. Het plangebied ligt op de 
hoek van het Burgemeester Hengstplein. Aan het begin van de Steenstraat 
is de besloten bebouwingswand van het centrumgebied herkenbaar, 
aan de noordzijde bestaat de bebouwing uit een planmatig woongebied rond 
de Jan Petersstraat. Aan weerszijden van het Burgemeester Hengstplein is, 
gericht op de Steenstraat, gedifferentieerde bebouwing te vinden . Binnen 
deze, overwegend historische bebouwingsstructuur is een verscheidenheid 
aan bouwvolumes gevestigd. Dit zorgt voor een rommelige, amorfe stedebouwkundige structuur. De 
bebouwing is sterk wisselend in omvang en kwalitatief onder de maat. 

Ligging plangebied in de kern Boxmeer 

Ligging plangebied in de kern Boxmeer 
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lnventarisat1e 

ligging plangebied in het centrum van Boxmeer 
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Centrum Boxmeer 
Met name de Steenstraat heeft een groot aantal dwarsstraten en -paden, zowel naar het 
noordoosten als naar het zuidwesten. De Steenstraat ligt op een hoge zandrug. Daardoor zijn alle 
dwarsstraten en paden, gezien vanaf de Steenstraat, enigszins aflopend. Als eenheid kent het cen
trumgebied verschillende ruimtelijke identiteiten en een veelheid aan structuren en 
patronen, die deels historisch bepaald zijn . 

Het centrumgebied van Boxmeer wordt gekenmerkt door een grote mate van functiemenging en 
versnippering . Grofweg kennen de Steenstraat en de stegen die van de Steenstraat naar de achter
liggende gebieden lopen een centrumfunctie, de daaromheen liggende gebieden een woonfunctie. 
Langs de ring om het centrumgebied bevindt zich vooral een dienstverlenende functie. Boxmeer kent 
een relatief groot centrumgebied, met daaromheen woonwijken uit verschillende tijds-
perioden. 
De functionele structuur vormt een afgeleide van de ruimtelijke structuur. De historische lineaire struc
tuur, gevormd door de Steenstraat vormt dan ook de functionele hoofdas van Boxmeer. Van oudsher 
heeft deze straat een gemengde functionele opbouw, terwijl de achtergebieden overwegend de woon
functie herbergen. Tussen het Raadhuisplein en de St. Petrusbasiliek heeft een functionele verdichting 
plaatsgevonden. Dit gedeelte is ingericht als winkelstraat en herbergt de econornische trekkers in de 
detailhandel en de non-foodsector. Door de bouw van de winkelpassage Kloostertuin is de functionele 
positie van dit gebied versterkt. 

Het centrumgebied van Boxmeer kent een groot oppervlakte aan openbare ruimte. De Steenstraat en 
de passages als voetgangersgebied, de parkeerplaatsen als verblijfsgebied , het 
Weijerplein en enkele groengebieden aan de rand van het centrum zoals het burgemeester Hengst
plein en het Weijerpark. De kwaliteit van deze openbare ruimte laat echter te wensen over. Dever
blijfskwaliteit en de belevingswaarden zijn op bepaalde gebieden door onduidelijke inrichting van de 
openbare ruimte laag. 

Openbare ruimte in het centrumgebied 
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Functiekaart centrum - Relevante gebouwen 

.. dagelijkse goederen _J horeca 1 . Postkantoor 
mode/stoffen/textiel ~ . publieksgerichte dienstverlening 2. Cultureel centrum de Weijer 

.. schoeisel/lederwaren zakelijke dienstverlening 3. Jongerencentrum de Box 
woninginrichting maatschappelijke doeleinden 4. Sportcentrum 't Hoogkoor 

.. electra/bruin-witgoed leegstand/onder verbouwing 5. Kantongerecht 
huishoudelijke/luxe artikelen 6. St. Petrusbasiliek en Carmelietenklooster 
warenhuis 

doe 't zelf 

overige 
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Verkeersstructuur 

De ring om het centrumgebied heeft een verkeersfunctie. De parkeerfunctie bevindt zich 
rondom deze ring. Daarnaast vormt het Weijerplein op dit moment een grote parkeervoorzie-ning. 

Het centrumgebied van Boxmeer is voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers op verschil
lende manieren ontsloten. Gemotoriseerd verkeer komt vanuit de hoofdontsluitingsassen aan noord, 
west en zuidzijde en wordt om het centrumgebied heengeleid via de Burgemeester Verkuijlstraat en 
de Julie Postelsingel. Fietsers en voetgangers kunnen tot diep in het kernwinkelgebied doordringen, 
zonder al te veel hinder van andere verkeersstromen 
te ondervinden. Met name het voetgangersgebied in het noordelijke 
deel van de Steenstraat draagt hiertoe bij . 

De verkeersstructuur van het centrumgebied is vrij onoverzichtelijk. Het is niet duidelijk waar mensen 
hun auto kunnen parkeren en welke route ze hiervoor moeten nemen. Het creeren van een heldere 
parkeerstructuur draagt bij aan het oplossen van dit ruimtelijke knelpunt. Ook voetgangers kunnen zich 
moeilijk orienteren, mede doordat er een duidelijke entree naar het kernwinkelgebied (de Steenstraat) 
ontbreekt. 
Daarnaast is de looproute door de stegen naar de Steenstraat niet overal even gebruiksvriendelijk; 
men moet parkeerplaatsen oversteken en het is onduidelijk dat deze stegen naar het winkelgebied 
leiden. Ook de aankleding van de openbare ruimte laat hier te wensen over. 
Het centrumgebied is aangesloten op een streekbuslijn en er rijden buurtbussen naar de omliggende 
dorpen. Het centrum ligt op ongeveer 400 m van het treinstation Boxmeer aan de lijn Nijmegen - Venlo. 

Huidige verkeersstructuur 

Legend a 

'Voetgangersgebied 
I 

1
Bevoorradingsroute 

•Parkeerroute 
_ , 
- Hoofdstructuur 

Aantal parkeerplaatsen 
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Horeca 

Naast de detailhandel en de non-foodsector her
bergt het centrumgebied ook een aantal horecage
legenheden. Zeals op het kaartje te zien is zitten 
deze erg verspreid over het gebied. Er is nergens 
sprake van een concentratie van horecagelegen
heden. Hierdoor zijn ze moeilijker te vinden en te 
herkennen. 
Ook neemt de aantrekkelijkheid van de terrassen 
af, omdat er steeds maar een beperkt aantal tafels 
bij elkaar staan en er geen zicht is op de andere 
terrassen. 
Door meerdere horecagelegenheden met ter
rassen bij elkaar te situeren creeer je een verblijfs-

. gebied waar mensen op af komen . 



Groenstructuur 

Het centrumgebied van Boxmeer kent een re
delijke oppervlakte openbaar groengebied. Deze 
gebieden liggen vooral langs de rand van het 
centrum. Ze bestaan voornamelijk uit stukken 
gras. Er zijn maar twee grotere 
groengebieden namelijk het burgemeester 
Hengstplein en het Weijerpark. Het Weijerpark 
is ingericht als verblijfsgebied , met paden door 
het green. De overige gebieden zijn niet ingericht 
als verblijfsgebied maar meer als een soort 
green decor. Er staan langs de wegen en in de 
groengebieden veel bomen. De enige uitzonder
ing hierop is de Steenstraat, de enige boom van 
formaat staat hier op het Wilhelminaplein, een 
verbreding in de Steenstraat. In de rest van de 
Steenstraat is weinig green te vinden. Hierdoor 
is de Steenstraat wel als de centrumstraat te 
herkennen. 

lnventar 1satie 

• bomen • gras • struiken • water 
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Uitgangspunten 
Aan de hand van de stedebouwkundige analyse zijn er enkele uitgangspunten naar voren gekomen. 
Ten eerste is er op dit moment een onduidelijke overgang van het centrum naar de omliggende woonge
bieden. Daarom wordt er voorgesteld om een duidelijkere grens te creeren tussen het centrumgebied 
en de omliggende bebouwing. Het centrum mag sterker ervaren warden, mede doordat het een centrum 
voor de hele regio is geworden. 
Ten tweede is gekeken naar het karakter van de locatie. Deze bevindt zich aan de rand van het centrum
gebied en wordt omgeven door gedifferentieerde bebouwing . Er heerst ter plekke van het plangebied 
een enigszins rommelige, amorfe stedebouwkundige structuur. Het nieuw te ontwerpen gemeentehuis 
zal deze verschillende bebouwing moeten kunnen binden. 
Ten derde is de bebouwingsschaal van het centrum kleinschalig. Om het nieuwe gemeentehuis aan te 
laten sluiten bij de omgeving zal oak hier een kleine schaal warden toegepast. 
Daarnaast is er gekeken naar kenmerken die de omgeving van de locatie een identiteit geven. De be
langrijkste zijn dat het centrum van Boxmeer op een stroomrug van de Maas ligt, er in de Steenstraat 
sprake is van een historisch bebouwingslint en er een gesloten straatwand te zien is. 

Deze uitgangspunten zullen de basis vormen voor de manier waarop het gemeentehuis stedebou
wkundig in zijn omgeving zal warden geplaatst. 



Het gemeentehuis Boxmeer 

Historie 
Op 18 maart 1872 werd een besluit genomen tot het bouwen van een nieuw gemeentehuis in Boxmeer 
met korenbeurs en woning ter vervanging van het bouwvallige 18e eeuwse pand op het Wilhelmina
plein. H. Hamilton maakte de tekeningen en het bestek. Het gebouw werd aangepast en een jaar later 
in gebruik genomen. Beneden kwam de korenbeurs met waag en een woning. De raadzaal, de secre
tarie met een spreekkamer en nag een deel van de woning kwamen boven. 
In 1927 kwam de gemeenteraad tot de conclusie dat het gemeentehuis te klein was en dat het tijd was 
voor nieuwbouw. In 1929 presenteerde architect W. Valk uit Den Bosch zijn plannen voor de bouw 
van een nieuw raadhuis, inclusief kantongerecht en ontvangerskantoren. Met deze plannen werd 
uiteindelijk niets gedaan. In 1930 kwam de Edah in het oude gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 
te Boxmeer. De gemeente vergaderde tijdelijk op diverse plaatsen elders in de gemeente en vroeg in 
1936 subsidie voor de aankoop en het verbouwen van het Zandhuis aan 't Zand 17 tot gemeentehuis. 
Dit huis was gebouwd tussen 1718 en 1737. 
Oak dit plan ging niet door en in 1938 kreeg architect A.J. Kropholler uit Wassenaar de opdracht een 
plan te ontwerpen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis op een terrein tegenover De Weijer. In 
1939 presenteerde de architect zijn plan, bestaande uit een raadhuis, een postkantoor en een aantal 
woningen. In 1940 besloot de gemeenteraad om het Zandhuis niet te kopen maar om een nieuw ge
meentehuis te bouwen naar ontwerp van Kropholler. 
Maar toen twee maanden later de oorlog uitbrak volgde er een algemene bouwstop. Hiermee was de 
bouw van een nieuw gemeentehuis voorlopig van de baan. Maar het ruimtegebrek bleef en in 1940 
besloot de raad om alsnog het Zandhuis te huren en het in te richten als gemeentehuis. In 1945 werd 
het pand door de oorlog zo zwaar beschadigd dat het niet meer gebruikt kon warden. 
In maart 1945 huurde men een pand aan de Steenstraat 156 tijdelijk voor het nieuwe gemeentehuis. 
De ruimte was zeer beperkt, raadsvergaderingen moesten in een cafe gehouden warden, terwijl het 
archief werd ondergebracht op de zolder en in het voormalige gemeentehuis van Sambeek. De bouw 
van een nieuw gemeentehuis werd nu wel echt nodig. 

In augustus 1952 kreeg architect Valk uit Den Bosch opdracht om opnieuw een nieuw gemeentehuis 
te ontwerpen. Het plan van Kropholler uit 1939 was volgens de gemeenteraad niet meer bruikbaar. 
Architectenbureau Valk kwam met verschillende plannen. In 1958 werd begonnen met de bouw van 
het definitieve plan op het Raadhuisplein en op 11 juni 1960 was de officiele opening van het gemeen
tehuis. 
In 1988 is aan dit gebouw een nieuw gedeelte aangebouwd. 
Een aantal jaren geleden werd deze locatie te klein, zodat een tweede vestiging van het gemeentehuis 
naar het bedrijventerrein Saxe Gotha verhuisd is. Alleen het bestuurlijk en een dee! van het ambtelijk 
apparaat waren nag op de oude locatie gehuisvest. 

I nventansat1e 
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Voorste voor derde gemeentehuis door architect A.J. Kropholler 
(1939) 
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Het Zandhuis 

Derde gemeentehuis ( 1960-2007) 

lmpressie nieuwe gemeentehuis van Kraaijvanger-Urbis 
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In 2003 werd besloten tot de bouw van een nieuw gemeentehuis. Er waren verschillende voorstel-
len voor een locatie. Er werd besloten dat het nieuwe gemeentehuis op de locatie van een voormalige 
school aan de Bakelgeertstraat moest komen. Vlak voordat de gemeenteraad een beslissing ging 
nemen over de architectkeuze kwam er een projectontwikkelaar met een ander voorstel. Deze stelde 
voor om het nieuwe gemeentehuis te huisvesten in het klooster Elzendaal. De raad kwam niet uit de 
keuze tussen de twee voorstellen dus stelde de burgemeester voor dat het nieuwe gemeentehuis dan 
maar op de locatie van het oude moest komen. Dit is vervolgens door de raad goedgekeurd. Er werd 
een prijsvraag uitgeschreven die werd gewonnen door het architectenbureau Kraaijvanger-Urbis. In 
2008 is begonnen met de bouw van het nieuwe gemeentehuis op het Raadhuisplein, zodat beide vestig
ingen van de gemeente weer samenkomen in een nieuw kantoorgebouw. 



organisatorische analyse 

Visie gemeente 
Met het bouwen van een nieuw gemeentehuis is de gemeente ook begonnen met het ontwikkelen van 
een nieuw bedrijfsconcept. Het wordt gebruikt als input voor het Programma van Eisen. 
Dit bedrijfsconcept is gebaseerd op de wijze waarop bestuur, organisatie en collegae met de burger en 
met elkaar omgaan. 
De gemeente wil als organisatie in het midden van de samenleving staan, voortdurend in dialoog zijn 
met de omgeving, bereid en in staat zijn om in te spelen op veranderingen in de omgeving, optimaal 
gebruik te maken van de mogelijkheden en ontwikkelingen van de ambtelijke organisatie en bij het 
handelen voortdurend te streven naar het optimaliseren van de verhou-ding tussen kwaliteit en kosten
beheersing. 

De belangstelling voor de politiek in het algemeen neemt af. Burgers lijken minder ge"interes-
seerd. Dit heeft te maken met maarschappelijke veranderingen zeals individualisering, maar ook met 
de transparantie van de politiek en de manier waarop die zich presenteert naar de buitenwereld. 
Daarom wil de gemeente openheid uitstralen, zowel in de handelswijze als in de inrichting van het 
nieuwe gemeentehuis. 

Bedrijfsmatig, transparant en projectmatig zijn begrippen binnen de gemeente Boxmeer als gewenste 
cultuur. 
Bedrijfsmatigheid willen ze vertalen in een zakelijke en efficiente inrichting van de bestuurs
ruimten, publieksruimten en kantoorinrichting. Alie faciliteiten dienen op een professionele wijze te 
worden aangeboden. 
De transparantie willen ze tot uitdrukking brengen door zoveel mogelijk ruimten maar in ieder geval 
de publieksruimten in het nieuwe gemeentehuis met een zo open mogelijke structuur in te richten. Het 
ondersteunen van een projectmatige aanpak zal worden vertaald door een flexibele kantoorinrichting 
met overwegend vaste werkplekken. 

De gemeentelijke organisatie heeft haar eigen structuur. Er wordt onderscheid gemaakt in een frontof
fice (FO) en een backoffice (BO). De frontoffice is het gezicht van de organisatie. Hier worden vragen 
aangenomen en beantwoord. De backoffice zijn de afdelingen waar zaken inhoudelijk worden behan
deld. Deze zijn voor de bewoners van de gemeente minder zichtbaar. 

lnventansatte 
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Programma van Eisen 
Het gemeentebestuur van de gemeente Boxmeer 
heeft een gedetailleerd Programma van Eisen 
opgesteld voor het nieuwe gemeentehuis . 
Om groei van de organisatie mogelijk te ma-
ken zijn er een aantal reservewerkplekken aan 
het programma toegevoegd, verdeeld over de 
verschillende afdelingen. Ook is er een toeslag 
opgenomen voor het zogenaamde coconconcept. 
'Cocon' is afgeleid van de woorden communicatie 
en concentratie. Bij dit kantoorconcept wordt uit
gegaan van afgescheiden werkplekken rond een 
gemeenschappelijk middengebied. De begrippen 
communicatie en concentratie vormen de kern 
van de kantooractiviteiten en geven aan dat er 
een 
balans is gezocht tussen de behoefte aan open
heid en samenwerking enerzijds en het rustig en 
ongestoord werken anderzijds. 

Het programma van eisen is te zien op de vol
gende pagina's. 
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RUIM:TEPROGRA:M:11A NIEUWBOUW GEMEENTEHUIS BOJa.vlEER 
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RUll\ffEPROGRAMMA NIEm:veouw GEMEENTEHUIS BOXMEER 
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Uitgangspunten 
De uitgangspunten van de door de gemeente opgestelde organisatie gelden als beginpunt voor de 
ruimtelijke structuur van het nieuw te ontwerpen gemeentehuis. 
Door openheid uit te stralen kun je helderheid scheppen en daardoor het gebruik van het gemeente
huis voor burgers eenvoudiger maken. Door de frontoffice als gezicht van de organisatie te gebruiken 
ontstaat er een laagdrempelige inloopfunctie. Dit past goed bij de locatie aan de Steenstraat met zijn 
winkels. 
Oak geeft het de backoffice meer gelegenheid om vooral inhoudelijk bezig te zijn. 
De aanwezigheid en aanspreekbaarheid van de politiek is in deze tijd van afnemende belangstelling 
voor de politiek juist van belang. De politiek moet dichter bij het openbare leven komen te staan. Burg
ers willen graag meer inspraak hebben en oak de gemeente wil graag met en voor zijn burgers werken. 
Oat gebeurt nu al regelmatig door bijvoorbeeld inloopavonden te organiseren. Dit zorgt voor een grotere 
betrokkenheid en belangstelling bij de burgers. 
Om openheid uit te stralen dient het gemeentehuis aan te sluiten bij de omgeving. Door verschillende 
functies in het gemeentehuis te huisvesten creeer je betrokkenheid bij de omgeving. Wanneer er bijvoor
beeld een vrij toegankelijk restaurant aanwezig is kunnen burgers de bestuurders daar ontmoeten en 
spreken. Zo kunnen er dialogen ontstaan die zorgen voor wederzijds begrip. 



Ruimte/ijke opzet 
Door de publieke delen van het gemeentehuis (publiekshal, frontoffice, raadszaal , restaurant) aan te 
laten sluiten op de omliggende openbare ruimte ontstaan er veel mogelijkheden voor contact tussen 
burgers en bestuurders. 
Door deze delen om een gemeenschappelijke openbare ruimte te leggen gaan ze levendiger deel uit
maken van de omgeving. Verkeersstromen gaan zo tussen deze delen door. Door de verkeersstroom 
door het gebouw heen te laten lopen warden delen van het gemeentehuis deel van de openbare ruimte 
eromheen. De openbare delen warden daardoor meer openbaar. 

In het hiernaast staande relatieschema (opgesteld door de gemeente Boxmeer) zijn de meest belangri
jke functies en hun onderlinge relaties weergegeven. Daarnaast is aangegeven in hoeverre een functie 
openbaar, semi-openbaar of niet openbaar is. De openbare functies zijn tijdens openingstijden vrij toe
gankelijk. De semi-openbare functies zijn enkel na afspraak toegankelijk. De niet openbare functies zijn 
in principe niet voor de burger toegankelijk. Ze kunnen bij uitzondering alleen onder begeleiding bezocht 
worden. 

1 r ventarisat1e 

relatieschema opgesteld door de gemeente 
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Onderzoek 

Ontmoeten 

Er is naar aanleiding van de eerder geschetste problematiek over de relatie tussen de architectuur 
en het ontmoeten onderzoek gedaan naar de manier waarop architectuur ervoor kan zorgen dat een 
gebouw een openbaar karakter krijgt en een plek wordt waar mensen naar toe willen gaan om elkaar 
te ontmoeten. 

De belangrijkste conclusie die eruit voortkomt, is eigenlijk dat de openbare ruimte niet bestaat. Er is 
meer sprake van een schakering in de mate van openbaarheid. 
Begrenzingen bepalen mede de mate van openbaarheid , net zoals de afmetingen en vorm van een 
ruimte. Openbaarheid staat voor toegankelijkheid . Een openbare ruimte kan warden gevuld met een di
versiteit aan mensen en activiteiten, het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten met mogelijkheden 
van interactie, van zien en gezien warden of waar men anoniem in de massa verdwijnt. Het is oak een 
plek voor rust, dromen en stilte. Beweging, kijken, rust en actie krijgen ruimtelijke vormen en vormen 
zo de architectuur en het decor van de openbare ruimte. 
De hoogte en de maat van de ruimte ondersteunen de activiteit, de rust of beweging. Voor rust is een 
mate van intimiteit en rugdekking nodig. Kruispunten van bewegingen, activiteiten en zitplekken vergro
ten de mogelijkheden van het ontmoeten. 
Door verschillende programma's te vermengen in een gebouw vergroot men de gebruiksmogelijk
heden. Oak is er de mogelijkheid van ander gebruik van een ruimte. Ruimten die overdag een bepaal
de functie hebben kunnen 's avonds of in het weekend gebruikt warden voor andere activiteiten. Dit 
kan gefaciliteerd warden door bepaalde ruimten een zekere mate van neutraliteit te geven. Door dit 
meervoudige gebruik door verschillende doelgroepen zijn de openingstijden van het openbare gebouw 
op te rekken wat ten goede komt aan de beheersbaarheid. 
Meervoudig gebruik van een ruimte geeft oak een grotere openbare uitstraling en is drempelverlagend. 
Daarnaast dient de ruimte goed bereikbaar te zijn. Want als voorwaarden voor welke vorm van inter
actie dan oak, gelden toegankelijkheid en zichtbaarheid, zodat het spel van kijken en bekeken warden 
kan warden gespeeld . 

Het is wellicht op z'n plaats om hier een onderscheid te gaan maken tussen een openbare 
(buiten)ruimte en een openbaar gebouw. 
Een openbaar gebouw heeft een specifieker thema of programma dan een openbaar plein . Het dient 
vaak een recreatief, commercieel, bestuurlijk of dienstverlenend doel. 

Onderzoek 
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Ten behoeve van deze vaak meer private activiteiten zijn er ook baliefuncties, informatiepunten en werk
plekken. 
Het openbare gebouw vormt dan de voorruimte naar de meer afgeschermde private activiteiten. Over
heden, ziekenhuizen, universiteiten en bedrijven zijn fysiek aanwezig in de gebouwen. Zij be·fnvloeden 
daarom niet alleen het gebruik van de openbare ruimte, maar maken tegelijkertijd deel uit van het gebied 
tussen openbaar en prive. Voor deze instanties is de openbare ruimte ook representatieve ruimte. 

De overgang van verschillende schaalniveau's van openbaarheid kunnen bijvoorbeeld gemarkeerd 
warden door trappen, poorten en entrees. 
De kwaliteit van de openbare ruimte wordt bepaald door de zintuiglijke en mentale ervaring . Deze wordt 
mede be'lnvloed door materialiteit, mate van intimiteit, menselijke of bovenmenselijke maat, visuele rela
ties en historische referenties. 

Een inzicht dat veel architecten delen is dat een openbaar gebouw vooral betekenis krijgt omdat het aan 
een openbare ruimte ligt. Vaak is dat een route voor het langzame verkeer, of een openbaar plein. Voor 
het geed functioneren van openbare gebouwen is het van belang dat ze zijn aangesloten op de fysieke 
netwerken als de bewegingslijnen van de stad. 
De straat is vaak de ontmoetingsplek, een verblijfs- en verkeerszone verbonden met andere straten door 
stegen en pleintjes. Door de straat door te trekken in het gebouw creeer je moge-
lijkheden voor ontmoetingsplekken in je gebouw. 

Verschillende gebruikers hebben verschillende behoeften ten aanzien van openbare ruimten. Om ze 
toch allemaal thuis te laten voelen op een bepaalde plek kan er gezorgd warden voor een afwisseling 
van kleinere en grotere ruimten met verschillende gradaties van openbaarheid die langzaam in elkaar 
overlopen. Dit biedt de bezoeker de mogelijkheid een eigen weg te zoeken. Ontmoeting en ontdekking 
wordt zo gestimuleerd, maar biedt tegelijkertijd voldoende geborgenheid . 
Zo bestaat de mogelijkheid dat bepaalde groepen mensen elkaar tegenkomen die normaal gesproken 
niet zo snel contact zouden zoeken . Door ze tech door dezelfde ruimte te leiden kunnen deze groepen 
nader tot elkaar komen en kan er wederzijds begrip ontstaan. Dit zou problemen in de samenleving (ge
deeltelijk) op kunnen lessen. Ook is er doordat verschillende mensen van de openbare ruimte gebruik 
maken sprake van sociale controle. 

Er kan in de openbare ruimte dus sprake zijn van toevallige ontmoetingen, maar het biedt ook mogelijk
heden voor afspraken. Wanneer er in de openbare ruimte voorzieningen zijn opgenomen zeals een 
terras of restaurant kunnen mensen daar afspreken. Deze voorzieningen zorgen er ook voor dat mensen 
langer in de ruimte blijven. 



In dit geval is het ook de bedoeling dat inwoners van de gemeente Boxmeer en de ambtenaren 
die werkzaam zijn op het gemeentehuis elkaar ontmoeten. 
In eerste instantie kan dat doordat ze elkaar kunnen zien. Door de openbare ruimte met verschil
lende functies in te richten ontstaat de mogelijkheid dat ze elkaar ook tegenkomen, waarna er 
(ook in dezelfde ruimte) de mogelijkheid bestaat een geed gesprek te voeren. 

Ontmoeting meet je de ruimte geven. 

Onderzoek 
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Concept 

Om de straat (de ontmoetingsplek) in het gebouw 
te trekken wordt het bouwblok als het ware bin
nenste buiten gekeerd waardoor de straat in het 
gebouw komt te liggen. 
Zo wordt de mensenstroom vanuit de Steenstraat 
het gemeentehuis in getrokken. 
De gevel aan de straat komt nu dus ook binnen 
in het gebouw te liggen. Omdat de gevels in de 
aanliggende Steenstraat een gesloten straat
wand vormen wordt dat in het gebouw door
getrokken. De gevel aan de binnenstraat wordt 
een doorlopende wand die de bezoekers leidt 
omdat het de grens vormt tussen openbare en 
private ruimten. 
De straatgevel wordt gezien als leidinggevend 
element waar de verschillende afdelingen als 
aparte gebouwen achterliggen. Deze wand zorgt 
ervoor dat het gemeentehuis als een geheel 
gezien blijft worden. De aparte gebouwdelen 
refereren naar de bebouwingsschaal van de 
omgeving. 
Door de verschillende gebouwdelen ook echt 
verschillend te maken (ze onderscheiden zich in Omkering van het bouwblok 

constructiewijze, het kleurgebruik en de indeling) 
komt de verbindende gevel sterker tot uitdruk
king. 

Door het binnenste buiten keren worden de func
ties die normaal binnen in een gebouw zitten, nu 
zichtbaar aan de buitenkant. 

Functies worden zichtbaar aan de buitenzijde 

Ontwerp 
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Gebouw 

Steden bouwku nd ig 

Om het gemeentehuis aan te laten sluiten bij 
het voetgangersgebied van de Steenstraat is de 
weg achter het gebouw langs gelegd. Hierdoor 
ontstaat er voor de ingang van het gemeentehuis 
een voor voetgangers goed te bereiken plein. De 
weg fungeerde al als een grens van het centrum
gebied en door deze weg op te schuiven valt 
de plek waar het gemeentehuis staat ook bij het 
centrum. Er is een duidelijke grens merkbaar tus
sen het centrum en de omliggende bebouwing. 
De grens wordt versterkt doordat aan de noord
westzijde van het gemeentehuis, de 'achterkant' 
van het centrumgebied , uitbouwtjes aan de gevel 
bevestigd zijn , zoals uitbouwtjes voorkomen aan 
de achterzijde van gebouwen. 

De omgeving herbergt een verscheidenheid aan 
(kleinschalige) bouwvolumes. Het gemeentehuis 
sluit hierbij aan doordat de verschillende afdelin
gen ook verschillende bouwvolumes vormen, die 
ook als zodanig te herkennen zijn. 

De gesloten straatwand van de Steenstraat wordt 
doorgetrokken in het gemeentehuis. Deze wand 
houdt de verschillende bouwvolumes bijeen en 
zorgt er zo voor dat het herkenbaar is als een ge
bouw. Deze wand begeleidt de bezoeker op z'n 
weg door de binnenstraat naar de publiekshal. 



Architectonisch 

Het meest opvallende element aan het ontwerp is de lange muur die de verschillende gebouwdelen 
verbindt. Deze muur is helemaal opgetrokken uit baksteen zoals oak de andere gebouwen in de omge
ving, met over de gehele lengte hetzelfde metselverband. Aangezien deze muur een behoorlijke lengte 
heeft en de binnenstraat omzoomt, is ervoor gekozen het metselwerk wat 'luchtigheid' te geven. Dit 
wordt gerealiseerd door op regelmatige afstand vierkante openingen vrij te laten tussen de stenen, als 
ware het zeer brede stootvoegen. Dit geeft oak ritmisch een strak effect. 
In deze gevel zitten verder langwerpige gevelopeningen, op het oog lijken ze willekeurig over de gevel 
verspreid en niets te maken te hebben met het gebouw erachter. Toch zijn ze zo gepositioneerd dat elk 
kantoor erachter daglicht krijgt. Een aantal gevelopeningen dienen voor meerdere kantoren tegelijk, dus 
soms zijn de scheidingswanden tussen de kantoren zichtbaar vanuit de binnenstraat. Maar dit versterkt 
juist het idee dat de gevel voor het gebouw is geplaatst. Bij deze gevelopeningen is de dikte van de 
muur te zien en liggen de kozijnen diep in de gevel. Openingen in het metselwerk 

Deze muur loopt rand de binnenstraat, het openbare gedeelte van het gemeentehuis. Aan deze muur 
is te zien wat openbaar is en wat niet. Daarom wordt de baksteen oak doorgetrokken in de vloer van de 
binnenstraat. Zoals er in de muur gevelopeningen zitten, zijn er in de vloer oak langwerpige onderbrekin-
gen aangebracht. Deze bestaan uit granieten platen en granieten bankjes zodat de binnenstraat oak 
ruimte biedt om te gaan zitten en verblijven. 

Doordat het gebouw binnenstebuiten is gekeerd, zijn de gebouwdelen aan wat nu de buitenkant van 
het gebouw geworden is eigenlijk open. Daarom wordt er een losse gevel tegenaangezet, een gevel die 
past bij de functies en de orientatie van elk deel. Deze gevels zijn zo transparant mogelijk gehouden om 
ten eerste genoeg daglicht binnen te krijgen en ten tweede het idee van 'open' te behouden. 
Door elk gebouwdeel een andere gevel te geven blijft oak zichtbaar dat de delen redelijk op zichzelf 
staan. Ze vormen aparte gebouwtjes, wat qua schaal refereert aan de omgeving . 
Er wordt op verschillende manieren duidelijk gemaakt dat het gemeentehuis uit vijf aparte delen bestaat. 
Naast het feit dat ze verschillende buitengevels hebben, is er oak gekozen voor een aparte constructie. Boxmeer 
Elk deel heeft een kolommenstructuur, maar deze kolommen zijn per deel anders geproportioneerd en 
de plaats van de kolommen is aangepast aan de afmetingen van elk gebouwdeel. Logo en wapen van Boxmeer 

Om oak in de binnenstraat het verschil subtiel te laten zien is gekozen voor verschillende kleuren van de 
kozijnen. Deze kleuren zijn ontleend aan de kleuren van het wapen en het logo van Boxmeer. Hierdoor 
ontstaat een binding van het gebouw met Boxmeer. 

---.. ~~ Kleuren van de raamkozijnen 
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De route door het gebouw is voor bezoekers eenvoudig te begrijpen. Vanaf de Steenstraat, wat de 
winkelstraat en tevens het voetgangersgebied is, komen de mensen uit op een plein voor de ingang van 
het gemeentehuis. Hier kunnen ze via een aantal treden naar binnen !open. Ze komen zo in de over
dekte binnenstraat en worden het gebouw in geleid. Vanuit de parkeergarage die onder het gebouw is 
gevestigd, gaan er een lift en een trap omhoog die ook in deze binnenstraat uitkomen. Vanaf hier loopt 
een grote trap naar beneden richting de publiekshal. Wanneer je boven aan deze trap staat kun je zo de 
publiekshal inkijken en dwars daardoorheen naar het groengebied dat daarachter ligt. Dit aflopende deel 
verwijst naar het feit dat de Steenstraat op een stroomrug van de Maas ligt en dat het land vanaf deze 
rug afloopt naar het water. 
In deze binnenstraat zijn een aantal loopbruggen die van het ene naar het andere gebouwdeel !open. 
Hier !open de werknemers overheen die zo zichtbaar zijn door de bezoekers, maar nog niet bereikbaar. 
Via de trap gaan de bezoekers twee meter naar beneden waarna ze via een grote opening in de bak
steen muur in de publiekshal uitkomen. Door deze grote opening is het voor mensen duidelijk dat dit 
deel ook voor hen toegankelijk is. Voordat ze de publiekshal ingaan kunnen mensen ook weer naar 
buiten waar ze uitkomen aan de achterkant van het centrumgebied. Hierdoor ontstaat er een route van 
het centrum naar de woonwijken eromheen dwars door het gemeentehuis. Dit zorgt voor een mensen
stroom en mogelijkheden voor ontmoetingen. 



In de publiekshal zijn de balies gevestigd en kan men door de grote glazen gevel naar buiten kijken. De 
publiekshal bevindt zich een meter onder maaiveld, zodat de natuur die pal tegen de glazen gevel begint 
te ervaren is op ooghoogte. Dit geeft een heel andere kijk op het groen en heeft een bijna dramatisch 
effect. De natuur wordt zo heel anders ervaren en het wordt aan de bezoeker duidelijk dat dit gebied 
belangrijk is. Vanaf hier loopt het groen bijna door tot de rivier de Maas die een stuk verderop ligt. 
Vanuit de publiekshal lopen twee grote trappen naar boven naar het restaurant. Dit restaurant fungeert 
als bedrijfsrestaurant, maar is tevens voor bezoekers. Hier kunnen bezoekers en werknemers van het 
gemeentehuis elkaar tegen komen nadat ze elkaar in de rest van het gebouw hebben kunnen zien. Zo 
kan er contact ontstaan tussen deze twee groepen wat de relatie en het wederzijdse begrip ten goede 
komt. 
Vanuit de publiekshal kunnen bezoekers worden opgehaald voor hun afspraken en onder begeleiding 
naar een ander deel van het gebouw geleid worden. 

Dit speelt zich allemaal af tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, maar 's avonds of in het 
weekend is het gemeentehuis gesloten. De mensen kunnen dan toch gebruik maken van de binnen
straat zodat de route van het centrum naar het achterliggende gebied te gebruiken is en mensen elkaar 
er kunnen ontmoeten. Omdat dit deel overdekt is, is het ook een goede plek voor lezingen of voorstel
lingen waarbij bezoekers op de trap kunnen plaatsnemen. 
Omdat in het gemeentehuis ook een vergadercentrum gevestigd is dat 's avonds door externe partijen 
gebruikt kan worden is er ook in de avond sociale controle in de binnenstraat. Alleen 's nachts wordt 
deze straat afgesloten doormiddel van een hek. Zo kan er geen overlast en vandalisme ontstaan. 
In het weekend kan de publiekshal ook geopend zijn voor bijvoorbeeld exposities of barrels. Vanuit de 
publiekshal is het dan niet mogelijk om de rest van het gemeentehuis in te gaan. 
Door de mogelijkheid voor deze activiteiten wordt het gemeentehuis echt een plek voor alle inwoners en 
kan er een band ontstaan met dit gebouw. 
Door elementen uit de omgeving terug te laten komen in het gebouw en de mogelijkheden te bieden 
voor ontmoetingen, trek je de mensen aan. 
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Het binnenstebuiten keren van het gebouw heeft 
ook invloed op de indeling van de gebouwdelen. 
Kantoren liggen vrijwel altijd aan de gevels zodat 
er daglicht kan toetreden . In dit gemeentehuis 
liggen de kantoren om de binnenstraat heen en 
een aantal nog om een vide. De functies die in 
een normaal kantoorgebouw meestal meer in het 
hart van het gebouw zijn gesitueerd omdat ze niet 
direct daglicht nodig hebben, komen hier aan de 
buitenkant te liggen. De gangen lopen deels aan 
de buitenkant langs de glazen gevels . Vanaf de 
straat kun je de mensen dus zien lopen. 
Zo wordt zowel vanuit de binnenstraat als vanuit 
buiten het gemeentehuis het principe duidelijk. 



Constructief 

Elk gebouwdeel binnen het gemeentehuis heeft een constructie die zowel in functioneel opzicht als in 
maatvoering en materialisering is toegespitst op dat bepaalde volume. 
Er is in het hele gemeentehuis gebruik gemaakt van een kolommenstructuur, ook met het oog op 
flexibiliteit. Een kolommenstructuur geeft vele gebruiksmogelijkheden. De kolommenstructuur van elk 
gebouw is zo goed mogelijk aangepast aan de kolommenstructuur van de parkeergarage eronder. 
Waar dat niet mogelijk is, is er in de parkeergarage een extra kolom neergezet. 

De kolommen dragen de vloeren, die zijn uitgevoerd als bollenplaatvloeren. Deze hebben een redelijk 
grote vormvrijheid en zijn zelfdragend zodat de constructiehoogte minimaal is. 

Het glazen dak dat boven de binnenstraat is ontworpen bestaat uit parallel geplaatste vakwerkliggers 
met een hoogte van 1225 mm met haaks daarop geplaatste HEB 300 liggers. Daaroverheen zijn gela
mineerde glazen platen van 1000 bij 2000 mm gemonteerd. 
De vakwerkliggers liggen op betonnen kolommen die zijn geplaatst op het grid van de kolommenstruc
tuur van het gebouw. 

constructieprincipe gebouwdelen op de parkeergarage 

constructie van het glazen dak 
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Bouwfysisch 

De vierkante openingen tussen de stenen in de baksteen muur hebben ook nog een bouwfysische 
functie. Achter deze bakstenen en openingen zit een luchtspouw van 80 mm. Dan glaswol isolatie met 
waterafstotend glasvlies ervoor. Dit zorgt voor een goede geluidsabsorptie in deze toch wel luidruchtige 
omgeving. Omdat een deel van de muur niet ender de glazen overkapping zit, moet het glasvlies goed 
waterafstotend zijn. Tevens wordt dit materiaal niet snel aangetast door vogels of knaagdieren. 

De glazen gevels zijn op verschillende manieren uitgevoerd. De gevel van het vergadercentrum is 
gericht op het zuidoosten en vangt dus veel zon. Hier is een tweede huidfa<;ade toegepast met verticale 
western red cedar panelen als zonwering. Deze draaien met de zon mee. 
Doordat er in de binnenste glasgevel ramen zijn te openen is er zo de mogelijkheid om frisse lucht het 
gebouw in te krijgen. 
De gevels van de gebouwdelen die op het noordwesten zijn gericht zijn uitgevoerd als vliesgevel. In 
deze gebouwdelen wordt gebruik gemaakt van een gesloten klimaatsysteem, er kunnen dus in deze 
gevels geen ramen open. 

De binnenstraat is overdekt door een glazen overkapping. Deze overkapping is echter op kolommen 
geplaatst en komt hierdoor boven het dak van het gemeentehuis uit. Zo kan de wind toch zorgen voor 
verkoeling. Omdat de glazen overkapping een overstek heeft kan er nooit neerslag in de binnenstraat 
vallen. 
De publiekshal staat in directe verbinding met de binnenstraat. Om hier toch een stabiel klimaat te 
krijgen is er bij de ingang van de publiekshal een luchtgordijn geplaatst. Hierdoor blijft in de winter de 
warmte binnen en in de zomer de warmte buiten. 



Bouwtechnisch 

De belangrijkste materialen die in het ontwerp voorkomen zijn baksteen voor de lange muur, glas voor 
de andere gevels en composiet materiaal voor de uitbouwtjes. 

Voor de lange, verbindende wand is er gekozen voor bakstenen in Waalformaat, hand
gevormd met de naam EH600 Kameleon. Deze stenen warden gemaakt door Engels Heiden 
in Oeffelt. Oat valt onder de gemeente Boxmeer. Zo hebben ook de stenen een relatie met 
de omgeving. 
Ze warden vermetseld volgens de dunmetseltechniek, met voegen van 4 mm. De gevel
steen domineert zo tegenover de voeg en zorgt voor een kleurintense uitstraling. 

De uitbouwtjes aan de gevels op het noordwesten moeten een monoliete, strakke uitstra
ling krijgen. Daarom wordt er voor deze delen gekozen voor prefab composietmateriaal. Ze 
bestaan uit een sandwichpaneel van glasvezelversterkt polyester met PU schuimvulling. Dit 
is licht in gewicht, heelt een goede thermische isolatie en vraagt minimaal onderhoud. 
Deze uitbouwtjes kunnen prefab warden gefabriceerd, waarna ze zo aan de gevel kunnen 
warden gehangen. Ze warden onder en boven aan de vloeren van het gemeentehuis beves
tigd en door in de wand van het uitbouwtje een kruisverband aan te brengen is er geen 
aanvullende constructie meer nodig. Vanaf de buitenkant is duidelijk te zien dat ze vrij aan 
de gevel hangen. 

Elk gebouwdeel van het gemeentehuis heeft een andere glazen gevel, toegespitst op de functies die 
gehuisvest zijn in dat deel en de orientatie van de gevel. 

Ontwerr 
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prefab eenheid van composietmateriaal 
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Deel 1: Technische werkplekken aan de glazen 
gevel 
Deel 2: Gang aan de gevel met daaraan kantoren 
en overlegruimten 
Deel 3: Gang aan de gevel met daarachter kan
toren 
Deel 4: Expositie, archief en drukkerij 
Deel 5: Vergadercentrum en raad- en trouwzaal 

Deel 1 
De gevel bestaat uit een laag van helder glas met 
op afstand daarvan aan de binnenzijde trans
lucent acryl. Zo valt er toch gefilterd licht in de 
technische werkplekken, maar er is geen uitzicht 
nodig . Personen zitten op deze werkplekken niet 
de gehele dag. De gevel is uitgevoerd als klimaat
gevel waarbij het acryl als binnenscherm werkt. 
Afzuiging van de lucht uit het gebouw gaat via de 
klimaatspouw naar de gebouwinstallatie. Er is een 
systeemplafond toegepast die doorloopt tot het 
glas. Aan de buitenkant van het glas is een afwerk
plaat aangebracht ter hoogte van de vloeren. Zo is 
van buitenaf de dikte van de vloeren te zien. 

Deel 2 
Deze gevel bestaat uit glas van vloer tot plafond, 
met aluminium profielen vastgemaakt aan de 
vloeren. Er is gebruik gemaakt van de techniek 
structural glazing, wat hier inhoud dat het glas is 
verlijmd op de profielen. Ook de verticale aan
sluitingen tussen de verschillende glasplaten zijn 
verlijmd. Het glas heeft een gekleurde coating 
gekregen, in dezelfde kleur als de kozijnen. 
Het strakke uiterlijk van de gevel wordt doorgezet 
in het interieur. Ook hier zijn net zoals in de gevel 
geen zichtbare verticale kozijnen toegepast. De 
deuren lopen door tot het plafond. 



Deel 3 
In dit gebouwdeel zitten alleen kantoren en gan
gen. Hier is de gevel uitgevoerd als een alumini
um grid waartegen aan de buitenzijde het glas is 
geplaatst middels een mechanische bevestiging. 
De gevelconstructie is vastgemaakt aan de 
vloeren van het gebouwdeel. De horizontale 
maten van het grid zijn afgeleid van de maten 
van de kantoren. 
De scheidingsmuren van de kantoren zijn uit
gevoerd als een systeem met stijlen waartussen 
prefab wandjes zijn geplaatst. 

Deel 4 
Dit deel bestaat uit een groat volume waar de 
publiekshal doorheen steekt. Aan de ene kant is 
expositieruimte gevestigd en aan de andere kant 
archief en een drukkerij. Deze functies hebben 
geen direct daglicht nodig dus is er gekozen voor 
reglit panelen. De gevel bestaat uit twee lagen 
reglitpanelen met een spouw ertussen. 
Op de bovenste laag van dit gebouwdeel be
vinden zich oak toiletten. Deze toiletblokken zijn 
oak gemaakt van reglit. Deze panelen zijn trans
lucent, dus zijn personen niet te zien. 

Deel 5 
Hier is het vergadercentrum gevestigd, waarin 
oak de raad- en trouwzaal zijn opgenomen. 
Hier is een tweede huidfa9ade toegepast met 
verticale western red cedar panelen als zonwe
ring. Deze draaien met de zon mee. 
Doordat er in de binnenste glasgevel ramen zijn 
te openen is er zo de mogelijkheid om frisse 
lucht het gebouw in te krijgen. 

Referentie, detail en schets gevel gebouwdeel 3 
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Referentie, detail en schets gevel gebouwdeel 5 
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buiten 

- stalen buis met draaimechanisme 
- western red cedar lamellen (draaibaar) 
- enkel glas (deel van tweede huid facade) 
- stalen kokerprofiel (in aanzicht) 
- dubbel glas (deel van tweede huid facade 

Detail 1 
aansluiting gevel - dak 
Schaal 1 :1 O 

0 

On twerp 

- houten vlonder 
- PVC dakbedekking 
- isolatie lOOmm 
- bollenplaatvloer 280 mm 
- ruimte voor installaties en leidingen 
- verlaagd plafond panelen 

Oo 
binnen 

te openen raem 
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Detail 2 
aansluiting glazen dak - dak 
Schaal 1:10 
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binnen 

Ontwerp 
- gelamineerd glas ( constructle onder afschot) 
- RVS profiel 
- HEB 300 profiel (in aan2icht) 
- vakwerkllgger 1225 mm hoog 
- betonnen kolom 
- manchet 
- omglas drukvast 70 mm 
- betonnen kolom 
- bollenplaatvloer 280 mm 
- betonnen hoofddraagconstructie 

r.--t------- lsolatle lOOmm 
- PVC dakbedekklng 

binnen 



- baksteen bultenspouwblad 100 mm 
- spouw 80 mm 
- glasvlies, waterafstotend 
- glaswol isolatie 70 mm 
- kalkzansteen binnenspouwblad 100 mm 
- wandafwerking sierpleister 

Detail 3 
aansluiting baksteen wand - dak 
Schaal 1 :1 O 

On twerp 

- tegels met onderzijde isolatie 
- PVC dakbedekking 
- isolatie 100 mm 

buiten - betonnen vlakke plaatvloer 280 mm 

binnen 
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- baksteen in breedte vermetseld 
- spouwlat voor kozijn en naar buiten 
draaiend raam 
- gewapende prefab betonlatei 

buiten 

- baksteen buitenspouwblad 100 mm 
- spouw 80 mm 
- glasvlies, waterafstotend 
- glaswol isolatie 70 mm 
- kalkzansteen binnenspouwblad 100 mm 
- wandafwerking sierpleister 

Detail 4a 
aansluiting raamopening - baksteen wand verticaal 
Schaal 1 :10 
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binnen 



Detail 4b 
aansluiting raamopening - baksteen wand horizontaal 
Schaal 1 :10 

- spouwlat 
- kozijnanker 
- waterkerende, dampdoorlatende folie 
- baksteen buitenspouwblad met openingen van 50 mm tussen de 
stenen 

binnen 

buiten 

On twerp 
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Detail 5 
aansluiting glazen dak atrium - dak 
Schaal 1 :10 
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- aluminium profiel 
- kunstof beplating verlijmd aan profiel 
- kokerprofiel 200 x 20 mm 
- isolatie 80 mm 
- PVC dakbedekking 

binnen 

- structural glazing verl ijmd aan 
aluminium profiel 

buiten 

binnen 

On twerp 



On twerp 
- afwerkvloer 
- betonnen vlakke plaatvloer 280 mm 
- stelruimte 
- glasvezelversterkt polyester 4 mm 
- PU schuimvulling 100 mm 
- glasvezelversterkt polyester 4 mm 
- multiplex 4 mm 
- blnnenwandafwerklng, spuitplelster 

blnnen 

Detail 6a 
aansluiting uitbouw op verdiepingsvloer 
Schaal1 :10 



Detail 6b 
aansluiting uitbouw aan gevel 
Schaal 1 :10 
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binnen 

horizontaal 

Ontwerp 

buiten 

- stalen profiel 200x200 mm 
- dubbel glas gelamineerd 
- stalen bevestigingsprofiel voor glas 

- RWA afvoer 



Conclusie en reflectie 

Aan de basis van dit ontwerp lag de onderzoeksvraag of er door de manier waarop een gemeentehuis 
ruimtelijk is georganiseerd gezorgd kan worden voor een openbaar karakter zodat er een connectie 
ontstaat met de openbare ruimte eromheen en er condities ontstaan voor verblijfskwaliteit en sociaal 
contact. 

Ontmoeting en architectuur 
Om condities te creeren voor ontmoetingen zijn er een aantal elementen opgenomen in het ontwerp. Zo 
is er een overdekte binnenstraat die goed toegankelijk is vanaf het plein aan het einde van de Steen
straat. In deze binnenstraat zijn vele activiteiten mogelijk en is er ook gelegenheid om rustig te zitten. 
Doordat je vanuit deze straat zo de publiekshal inloopt is er eenvoudig toegang tot de medewerkers. 
Deze zijn via verschillende zichtlijnen ook vanuit de binnenstraat te zien, waarna ze echt te ontmoeten 
zijn in het restaurant boven de publiekshal. 
Er is geprobeerd een geschikte toepassing te vinden van ontmoetingsplekken voor de opgave van het 
gemeentehuis. De binnenstraat heeft doordat het zowel binnen- als buitenruimte is een eigen karak
ter, maar voelt door de gekozen materialen en de gesloten straatwand toch vertrouwd. Het biedt ideale 
mogelijkheden tot contact. 

Gemeentehuis 
Om het gemeentehuis meer onderdeel te laten uitmaken van de omgeving is er gekozen voor fragmen
tatie van het volume. De gefragmenteerde opzet zou kunnen zorgen voor een minder heldere aanwezig
heid in de samenleving, maar de verbindende wand voorkomt dit. 
De zichtrelaties die bezoekers en ambtenaren hebben in de binnenstraat door middel van de loopbrug
gen zorgt voor een duidelijke aanwezigheid van deze tweede groep in de samenleving. Dit slaat (letter
lijk) een brug tussen bewoners en ambtenaren. 
De binnenstraat zorgt ervoor dat het gebouw overloopt in de omgeving en goed aansluit bij het centrum 
van Boxmeer. De toegankelijkheid is groot en dit maakt duidelijk dat het gemeentehuis voor iedereen is. 

Conclusie 
In het uiteindelijke ontwerp is het gemeentehuis een openbaar gebouw geworden. De binnenstraat hoort 
zowel tot het gemeentehuis als tot de publieke ruimte. 
De inzet van architectonische middelen om een openbare ruimte als ontmoetingsruimte te gebruiken is 
mogelijk gebleken. 
Er is een groeiende belangstelling voor het openbare gebruik van ruimten. Dit zal in de toekomst zeker 
verder onderzocht en ontworpen gaan worden. 
In dit geval van het gemeentehuis in Boxmeer geeft het ontwerp een antwoord op de vraag naar een 
transparant gebouw in een gedifferentieerde omgeving. 

On twerp 
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Bijlagen 

- Bijlage I 
- Bijlage II 
- Bijlage Ill 

foto's onderzoekmaquettes 
plattegronden 
doorsneden en aarizichten 

81jlagen 

69 



Bijlagen 

70 



Bijlagen 

Bijlage I 

Hierbij een impressie van maquetteonderzoek tijdens mijn afstudeerproject. 

Maquettestudies juni 2008 
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Bijlage 11 

Plattegronden 
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Bijlage Ill 

Doorsneden en aanzichten 
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Doorsnede BB' 

Doorsnede AA" 
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Brjlagen 

Aanzicht noord-west zijde (achterkant centrum) 
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Aanzicht noord-oost zijde (parkzijde} 
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Aanzicht zuid-oost zijde (centrumzijde) 

Aanzicht westzuide (Steenstraat) 
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