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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerverslag ter afsluiting van mijn studie aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Het afstuderen vond 
plaats in het atelier "Boxmeer", onder begeleiding van Maarten Willems. De opgave binnen het atelier was het maken van een 
ontwerp voor het gemeentehuis van de gemeente Boxmeer. 

Graag wil ik iedereen bedanken die mij tijdens het afstuderen heeft geholpen. In het bijzonder mijn ouders, mijn vriendin en mijn 
dlrecte begeleiders: Jan Westra, Maarten Willems en Han LDrzing. 

Anton van Maaswaal 
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Samenvatting 

Ter afsluiting van mijn opleiding architectuur aan de Technische Universiteit te Eindhoven heb ik een afstudeeronderzoek 
gedaan. Het afstudeeronderzoek yond plaats in het afstudeeratelier "Boxmeer". De opgave die in het atelier centraal stond was 
het ontwerp van een gemeentehuis voor de gemeente Boxmeer. Ik heb gekozen voor het atelier omdat de opgave aansloot bij 
mijn persoonlijke vraag. De koppeling tussen de opgave en mijn persoonlijke vraag is de basis van de onderzoeksvraag. De 
onderzoeksvraag luidt: hoe kunnen herkenbare positieve kenmerken van de gemeente Boxmeer worden verwerkt in een ontwerp 
van een gemeentehuis, ter versterking van de identiteit van Boxmeer, rekening houdend met de Genius Loci? 

Identiteit is het eigen karakter, het individuele kenmerk. De identiteit van een bepaald gebied zit zowel in fysieke objecten en 
structuren als in verhalen waarin objecten en structuren op een of andere manier in verband worden gebracht met een gebied. 
Aile mensen die zich met een bepaald gebied bezig houden, voegen het hunne aan de identiteit van het bepaalde gebied toe. De 
identiteit van een bepaald gebied ontstaat steeds opnieuw en is nooit eenduidig te beschrijven of vast te leggen in sluitende 
definities . In een continu veranderende omgeving kan identiteit in de architectuur worden gebruikt als transformatierustpunt. Dit 
kan door in het ontwerp gebruik te maken van kenmerken en karakteristieken van de omgeving. Door te werken met de tijdgeest 
kan authentieke architectuur worden voorkomen en door te werken met de Genius loci kan er worden aangesloten bij de burgers. 

De gemeente Boxmeer kenmerkt zich door zijn rijke geschiedenis en het natuurrijke landschap met elf karakteristieke kernen. De 
elf kernen zijn kleinschalig van opzet en hebben een dorps karakter. Van de elf kernen is de plaats Boxmeer beduidend het 
grootst en heeft tevens een regionale centrumfunctie. 

De locatie van het gemeentehuis bevindt zich in het centrum van de plaats Boxmeer, aan de rand van het kernwinkelgebied. De 
omgeving van de locatie bevat een rijkdom aan morfologische structuren. Het centrum van Boxmeer heeft een middeleeuwse 
structuur die historisch bepaald is . In het centrum is de Steenstraat het sterkst structurele element. Kenmerken van de 
stedenbouwkundige structuur van het centrum van Boxmeer is het vingerverJoop in de bebouwing, diepe kavels met niet haakse 
hoeken en een lage bebouwingshoogte. Het gemeentehuis voegt zich naar de stedenbouwkundige kenmerken en versterkt zo de 
identiteit van Boxmeer. De weg tussen de locatie en het kernwinkelgebied vormt een knelpunt en wordt verJegd naar achter het 
gemeentehuis . Verder wordt het kernwinkelgebied verbeterd door toevoeging van een pleintje en een verticaal element. 

Het gemeentehuis sluit aan bij de gemeente Boxmeer door rekening te houden met herkenbare positieve kenmerken. De grote 
ruimtebehoefte heeft geleid tot verdieping van het gemeentehuis, ter behoud van het kleinschalige dorpse karakter. Het 
gemeentehuis is opgedeeld in een publiekelijk en in een ambtelijk deel, welke beide specifieke ontwerpuitgangspunten hebben. 
Het publiekelijk deel heeft kenmerken van een gemeentehuis, zoals een prominente locatie, de situering bij een plein, een 
carillon, een bordes en een zichtbare raadzaal. Het ambtelijk deel is eigenlijk een ambtenarenkantoor en bestaat uit twee 
concentratiezones om een communicatiezone, het verbindend element. Het ambtelijk deel gaat op in de omgeving door 
aansJuiting bij de omgeving. 

In het ontwerp van het gemeentehuis zijn herkenbare positieve kenmerken van de gemeente Boxmeer gebruikt. Het 
gemeentehuis heeft door de twee ondergrondse bouwlagen slechts drie bovengrondse bouwlagen. De gevel bestaat uit de 
klassieke opbouw van plint, middenstuk en dakrand en sluit aan bij de omgeving. Het publiekelijk deel is driehoekig van vorm, 
met op de scherpste punt een driehoekig carillon. De entree, vergaderzalen en de raadzaal zijn herkenbaar als ingeschoven 
doosjes. De gevel van het ambtelijk deel bestaat uit rechthoekige volumes, welke met terugliggende afwijkende gevels aan elkaar 
verbonden zijn . Het gemeentehuis heeft metselwerkgevels met bakstenen uit de gemeente Boxmeer zelf. De ingeschoven doosjes 
en de terugliggende gevels zijn van Raflicad , waarbij de vervlochten inleg verwijst naar het natuurrijke landschap. 
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1. Inleiding 

Ter afsluiting van mijn opleiding architectuur aan de Technische Universiteit te Eindhoven heb ik een afstudeeronderzoek 
gedaan. Het afstudeeronderzoek yond plaats bij de leerstoel Architectuur & Engineering, in het afstudeeratelier "Boxmeer", 
welke werd begeleid door Maarten Willems. De opgave die in het atelier centraal stond was het ontwerp van een gemeentehuis 
voor de gemeente Boxmeer. Ik heb gekozen voor het atelier omdat de opgave aansloot bij mijn persoonlijke vraag. Mijn 
persoonlijke vraag was hoe ik als toekomstige architect gebruik kan maken van de identiteit van een bepaald gebied bij het 
ontwerp van een gebouw, in het bijzonder van een publiek gebouw met een regionale functie. 

Een gemeentehuis dient iets van de identiteit van de gemeente te hebben, zodat het de gemeente kan vertegenwoordigen. De 
koppeling tussen de opgave en mijn persoonlijke vraag is de basis van mijn afstuderen en mijn onderzoeksvraag. De 
onderzoeksvraag is opgesplitst in vijf deelvragen. De onderzoeksvraag en de vijf deelvragen zijn als voigt: 

Hoe kunnen herkenbare positieve kenmerken van de gemeente Boxmeer worden verwerkt in een ontwerp van een gemeentehuis, 
ter versterking van de identiteit van Boxmeer, rekening houdend met de Genius Loci? 

1. Wat is identiteit en hoe kan identiteit gebruikt worden bij het maken van een ontwerp? 
2. Wat zijn herkenbare positieve kenmerken van de gemeente Boxmeer? 
3. Hoe is de stedenbouwkundige situatie en hoe kan deze in het ontwerp een bijdrage leveren ter versterking van de identiteit van 

Boxmeer? 
4. Hoe kan het gemeentehuis aansluiten bij de herkenbare positieve kenmerken van de gemeente Boxmeer? 
5. Hoe zijn herkenbare positieve kenmerken te verwerken in het ontwerp van een gemeentehuis voor de gemeente Boxmeer? 

Dit afstudeerverslag "Steekeigentijds gemeentehuis" bestaat uit zeven hoofdstukken, waarbij de deelvragen in hoofdstuk twee tot 
en met zes worden behandeld. In het tweede hoofdstuk staat identiteit centraal, namelijk wat identiteit is en hoe identiteit 
gebruikt kan worden bij het ontwerpen. Het derde hoofdstuk gaat over de gemeente Boxmeer en behandelt de positieve 
kenmerken van de gemeente. Het vierde hoofdstuk is het stedenbouwkundige deel en behandelt de stedenbouwkundige 
kenmerken van de locatie. Het vijfde hoofdstuk gaat over het concept en behandelt de aansluiting van het gemeentehuis bij de 
kenmerken van Boxmeer. Het zesde hoofdstuk gaat over het gemaakte ontwerp van het nieuwe gemeentehuis en behandelt de 
uitwerking van het ontwerp en de toegepaste herkenbare positieve kenmerken in het ontwerp. Het zevende en laatste hoofdstuk is 
de conclusie van het afstudeerverslag. 
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2. Identiteit 

Aanleiding 
We leven in een wereld waar globalisering een voortdurend proces is van wereldwijde economische, politieke en culturele 
integratie. Denk aan internet, winkelketens als Mc Donald's en producten die de hele wereld overgaan. Globalisering kenmerkt 
zich onder andere door vergaande schaalvergroting. De schaalvergroting is heden ten dage duidelijk zichtbaar in de Europese 
Unie, zoals door de invoering van de euro in Siowakije op 1 januari 2009' en door de invoering van "Het Verdrag van Lissabon", 
welke op I december 2009 in werking is getreden. 2 Het Verdrag van Lissabon is een vervanging van de Europese Grondwet, 
welke in 2005 door verschillende Iidstaten is afgewezen. De afwijzing duidt op een tegemeactie. Niet aile mensen willen 
onderdeel zijn van een grote massa, waarin alles hetzelfde is, maar willen zich juist kunnen onderscheiden. De meeste mensen 
willen een herkenbare dagelijkse leefomgeving, een vertrouwelijke uitvalsbasis, een vaste plek, een omgeving waarmee ze zich 
kunnen identificeren. Door de anonieme dynamiek van een wereldomspannende, voetloze netwerkeconomie en cultuur is het 
eigene van de regio van grote betekenis voor wat mensen in hun vrije tijd willen kunnen waarnemen en doen. (Ruimle in debat) De 
regionale identiteit, ook weI de streekidentiteit genoemd, neemt een belangrijke positie in. Dit blijkt onder andere uit de 
toenemende verkoop van streekproducten in winkels. 

Fig. 2.1: de afwijzing van de Europese Grondwet duidt op een tegenreactie. 

I NOS, nieuwsberichten op internet, http://www.nos.nl/nosjoumaal/aJ1ikelenl2009/l/1/010109_slowakije_euro.html. 31 juli 2009 
2 Wikipedia, encyclopedie op internet, http://nl.wikipedia.orglwikilVerdrag...yan_Lissabon, 27 juli 2009 
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Aigemeen 
Hoe kUlmen architecten inspelen op de toenemende belangstelling v~~r regionale identiteit? Anders gezegd, wat mij persoonlijk 
al een tijdje bezig houdt is de vraag hoe ik als toekomstige architect gebruik kan maken van de identiteit van een bepaald gebied 
bij het ontwerp van een gebouw, in het bijzonder van een pubJiek gebouw met een regionale functie. Een gemeentehuis dient iets 
van de identiteit van de gemeente te hebben, zodat het de gemeente kan vertegenwoordigen. Maar wat is identiteit eigenlijk? Het 
woord identiteit wordt veel gebruikt, zo ook op internet. Identiteit en het Engelse woord identity zijn bekende woorden in 
Google3

: identiteit circa 2.570.000 hits, identity circa 165.000.000 hits. Over identiteit is veel geschreven, maar hoe kan of moet 
ik daar als toekomstige architect mee omgaan? 

In dit hoofdstuk staat identiteit centraal en behandelt de betekenis van identiteit, regionale identiteit van een bepaald gebied, hoe 
er in de geschiedenis met regionale identiteit is omgegaan, het actualiteitsbesef van regionale identiteit, hoe je als architect met 
identiteit moet omgaan, een conclusie van het identiteitsonderzoek, de opgave van het atelier en dit hoofdstuk sluit af met de 
onderzoeksvraag. 

Fig. 2.2: hoe om te gaan met de identiteit van een bepaald gebied in een geglobaliseerde wereld 

3 Google, zoekmachine op internet, http://www.google.com. 29 juli 2009 
8 



Betekenis 
Het woord identiteit is te vinden in woordenboeken, onder andere in het Koenen woordenboek. Het Koenen woordenboek 
definieert het begrip identiteit als vOlgt4

: 

gelijkheid; persoonlijkheid; eigen karak!er; he! individuele kenmerk 

Naast het woordenboek is de term identiteit ook te vinden in encyclopedieen. Wikipedia kent de term identiteit in verband met 
wiskunde, filosofie van de geest, bewijs, pseudoniem, authenticatieen eigenheid5

• De zoektocht naar de betekenis van identiteit 
van iets is verbonden met de identiteit als eigenheid, welke is de eenheid van wezen, volkomen overeenstemming en 
persoonsgelijkheid.6 De identiteit als eigenheid is op te splitsen in persoonlijke identiteit betreffende een natuurlijk persoon of 
organisatie en cuIturele identiteit betreffende groepen en gemeenschappen, waaronder ook de sociale identiteit vaIt. Een gebied 
kan worden gezien als een groep of gemeenschap, waardoor cuItureIe identiteit veel kan zeggen over de identiteit van een 
bepaald gebied. 

Culturele identiteit verwijst naar groepen of gemeenschappen waartoe wij ons rekenen, samen met het emotionele belang en de 
waarde die wij aan die groep of gemeenschap hechten. Hoe meer wij ons identificeren met een groep of gemeenschap, hoe meer 
die groep of gemeenschap wordt geYnternaliseerd in ons zelfbeeld en hoe yager het onderscheid tussen de groep of gemeenschap 
en het individu wordt. Wanneer een groep of gemeenschap, waarmee wij ons sterk identificeren, het goed of slecht doet, dan 
heeft dit positieve of negatieve implicaties voor ons zelfbeeld. Volgens het primordialisme is culturele identiteit gemaakt door de 
mensen van vroeger. Het heeft een kwaliteit die we willen doorgeven en uitbouwen. Een culturele identiteit is volgens de 
Amerikaanse antropoloog Benedict Richard O'Gorman Anderson7 een verbeelde gemeenschap, het resultaat van een 
toeschrijvingproces. Een culturele identiteit ontstaat als een samenleving kiest voor een groepsverbondenheid die ze zelf 
definieert op grond van gemeenschappelijke waarden en normen en op grond van een gemeenschappelijk verleden. Culturele 
identiteit is een toeschrijvingproces dat wortelt in een historisch continu"iteitsbesef. 

Fig. 2.3: rellende voetbalsupporters door identifisering met verliezende spelers 

4 Boer, W. Th. de (2004) "Koenen woordenboek - NIN - Nederlands" Utrecht-Antwerpen: Koenen Woordenboek, ISBN 90-6648-618-x, 30>« druk, biz. 473 
5 Wikipedia, encyclopedie op internet, hnp://nl.wikipedia.orglwikilldentiteit, 29 juli 2009 
6 Wikipedia, encyclopedie op internet, hnp://nl.wikipedia.orglwikilldentiteiUeigenheid), 31 juli 2009 
7 Webklassen, website Geografie en PlanoJogie van de UvA, hnp://www.webkJassen.info/webklassen/tc/glossary.html#imaginedcommunity, 26 maar! 2008 

9 



Regionale identiteit 
De identiteit van een bepaald gebied wordt specifieker als het gebied gezien wordt als een regio, waardoor er gesproken kan 
worden over een regionale identiteit. Regionale identiteit zit in fysieke objecten en structuren, rnaar vooral ook in verhalen 
waarin objecten en structuren op een of andere rnanier in verband worden gebracht rnet een gebied. Regionale identiteit is een 
attribuut van levende cultuur. Bij iedereen wekt een bepaalde regionaarn andere beelden en associaties op. De beelden en 
associaties zijn gebaseerd op eigen ervaringen als uniek persoon. AI deze beelden en associaties zijn echt, zelfs als ze op 
gespannen voet staan rnet de ernpirische en logische tucht van de wetenschap. Want sarnen vorrnen ze de rafelige, veranderlijke 
en veelduidige wolk van betekenissen, herinneringen, verhalen en raadsels die in onze taalruirnte en daarrnee in onze rnentale 
ruirnte rond de topos van het bepaalde gebied hangt. Die wolk is de identiteit van het bepaalde gebied. 
AIle rnensen die zich rnet een bepaald gebied bezig houden, voegen het hunne toe aan de identiteit van het bepaalde gebied. De 
identiteit van het bepaalde gebied ontstaat steeds opnieuw. De werkelijke identiteit is dan ook nooit eenduidig te beschrijven of 
vast te leggen in sluitende definities. (De 8e transformatie) 

Mensen voegen, rnet wat ze doen, het hunne toe aan de identiteit van een bepaald gebied. Een rnens zelf ontleent zijn bestaan als 
een identiteit, aan wat hij doet. Als rnens rnoet rnen goed kunnen "rnensen", dat wil zeggen, rnen is niet altijd dezelfde persoon. 
Men is eerder een dynarnische verzarneling die zichzelf onderhoudt en continue vernieuwt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat 
rnen geen identiteit heeft. Een verzarneling heeft altijd een identiteit, anders is het geen verzarneling. De identiteit van de 
verzarneling wordt relevant als het zich onderscheidt. Kortorn, de identiteit van een rnens is veelvuldig, een rnultipliciteit. (Jacob 

Voonhuis) En als de identiteit van een rnens een rnultipliciteit is, dan is de kans groot dat wat de mens toevoegt aan de identiteit 
van een bepaald gebied ook een multipliciteit is. 

Fig. 2.4: grachten onderdeel van regionale identiteit Amsterdam 
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J onge geschiedenis 
In de oudheid speelde regionale identiteit door de eeuwen heen een 
bescheiden rol. De belangrijkste prioriteiten waren beschutting, 
voldoende eten en rust. De ter plaatse beschikbare technieken, 
bouwwijzen en materialen werden gebruikt omdat ze hun nut 
hadden bewezen. Eeuwenlang maakten de mensen die het zich 
financieel konden veroorloven het liefst gebruik van technieken, 
stijlen en materialen van elders, zodat zij zich konden 
onderscheiden en boven de regio uitstijgen. luist vee! van deze 
bewuste en trotse breuken met het plaatselijk vanouds gebruikelijk, 
worden nu gekoesterd als "identiteitsdragers" en als 
stijlvoorbeelden voor traditionele bouwen. (De 8'transfonnatie) 

Fig. 2.5: van breuken met gebruikelijke naar traditioneel bouwen 

De rol van de identiteit van een bepaald gebied werd in de negentiende eeuw grater. Vanaf het begin van de negentiende eeuw 
kwam er een beweging vanuit het volk die de kerk, vorst, plaatselijke adel en regenten bevochten. Deze volksbeweging moest 
worden voorzien van eigen stichtingsmythen en bijbehorende tastbare symbolen van eenheid van onderop. Hierdoor is in de 
negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw de geschiedenis generaliserend en dwingend herschreven. Oude objecten in 
het landschap zijn geherinterpreteerd aan de hand van de stichtingsmythen en vaak fysiek aan de herinterpretatie aangepast of 
verwijderd. Het leven van mensen werd ondergeschikt gemaakt aan de ideologische identiteit. luist deze ondergeschiktheid 
versterkte de machtsaanspraken van de toenmalige machthebbers. Om de macht vast te houden, werden er my then betreffende de 
volkscultuur gedefinieerd, waarin het hele volk centraal stond. My then in plaats van de levende werkeJijJcheid, waarbij het hele 
land de lading van fysieke symbolen kreeg. Een duidelijk voorbeeld is het Derde Rijk, waarbij mensen van het Germaanse ras als 
iibermenschen werden gezien. Het is gevaarlijk om identiteit als statische verscheidenheid te gebruiken, omdat kritisch 
regional is me dan kan omslaan in een niet minder verstikkende en intolerante regionale eenheidsmythe. Identiteit moet daarom 
niet worden gebaseerd op groepen en hun leden, maar op autonome individuen, het pluralisme. (De 8'transfonnatie) 

Fig. 2.6: regio·s ter vervanging van streken 

In de eerste helft van de twintigste eeuw werd de streek tot regio gemaakt. De streek 
was een door dialect, bouwstijl en volksaard gekenmerkt gebied, de regio een 
waardeneutrale entiteit, afgebakend door objectieve criteria. De regio werd de spil 
van ruimtelijke planvorming en onderzoek, waarin tot diep in de jaren tachtig geen 
aandacht was voor het streekeigen karakter. Het modernisme raakte echter op zijn 
retour, omdat duidelijk was geworden dat er niet ren, maar vele zekerheden zijn. Zo 
ontstond er weer ruimte voor het benadrukken van het eigene van mens, huis, stad 
en streek, de regionale identiteit. (Ruimte in deb at) 
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Opmars identiteitsbesef 
Identiteitsbesef is ontstaan door schaalvergroting, dat de afgelopen eeuwen heeft plaatsgevonden. De moderne grootsheid van 
een schaalloze, grof geweven infrastructuur met een veelheid aan duistere, schimmige en lege plekken. (Jacob Voorthuis) De 
schaalvergroting is een doorgaand proces in een gegJobaliseerde wereld, zo ook in de Europese Unie. Er is geprobeerd om een 
Europese Grondwet in te voeren, maar deze is in 2005 door verschillende staten afgewezen. Als vervanging van de Europese 
Grondwet is er gewerkt aan "Het Verdrag van Lissabon", welke op 18 oktober 2007 door de leiders van de Europese Unie werd 
getekend. Echter bij de ratificatie is ook dit verdrag op 12 juni 2008 via een referendum door Ierland afgewezen. Om het verdrag 
toch door te laten gaan was er op 2 oktober 2009 een nieuw referendum in Ierland nodig. Uiteindelijk is Het Verdrag van 
Lissabon op 1 december 2009 ingevoerd.8 

De continue afwijzingen duiden oR een tegenreactie. Guy Verhofstadt, voormalige premier van Belgie en groot voorstander van 
een grootmoedig Europa, vindt dat burgers niet moeilijk moeten doen over nationale identiteit. Volgens hem is nationale 
identiteit een reflectie van bekrompenheid, van xenofobie, etnische nostalgieen en een hang naar het verleden. 9 Maar blijkbaar is 
Guy Verhofstadt het uitgangspunt van de Europese grondlegger Jean Monnet uit het oog verloren: wij verenigen geen landen en 
staten, wij verenigen mensen. (Elsevier) Maar wat nu als deze mensen niet verenigd willen worden? Wat nu als deze mensen 
weinig onderlinge overeenkomsten hebben, zoals tussen de huidige Europese Unie en het mogelijk toekomstig Europees lid 
Turkije? Wat geeft een paar regeringsleiders het recht om een verscheidenheid aan mensen te verplichten om een eenheid te 
vormen? Het heeft aile schijn dat de regeringsleiders aileen maar uit zijn op macht. lo Door het nieuwe Europese verdrag zijn er 
nieuwe gewichtige functies ontstaan. Wie wordt er gekozen tot de permanente voorzitter van de Europese raad? Een machtige 
functie waarvoor voornamelijk voormalige Europese premiers in aanmerking komen. Het is niet zo dat een grootmoedig Europa 
per definitie verkeerd is, maar de veranderingen gaan wellicht te snel en misschien is niet el ke verandering een verbetering. 
Misschien is De Verenigde Staten van Europa niet het beste einddoel voor Europa. 

Fig. 2.7: afwijzen Europese Grondwet door angst voor globalisering en verlies van identiteit 

8 Wikipedia, encyclopedie op internet, hnp://nl.wikipedia.orglwikilVerdrag..,van_Lissabon, 27 juli 2009 
9 Tijdschrift, Een politicus die k1aagt over zijn leven is onuitstaanbaar, Elsevier, nummer 50, 15 december 2007, bIz. 144 tim 146 
10 Tijdschrift, Het gezicht van Europa, Paul de Hen, Elsevier, nummer 2, 12 januari 2008, bIz. 23 
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Het identiteitsbesef is naast schaalvergroting ook ontstaan door de toegenomen welvaart van het volk in de afgelopen eeuwen. 
Het volk, de burgers, hebben structureel meer vrij besteedbare ruimte, geld, tijd en kennis. Mede hierdoor is esthetisch 
essentialisme een succes geworden. Bij de consumenten spelen nut, noodzaak en culturele maatschappelijke betrokkenheid geen 
rol. De ontwikkeling gaat verder met de opkomst van de architectuur als pretparkdecor, waar kant-en-klaar belevenissen worden 
geprefabriceerd. De branding van regio's, waarbij het landschap zich moet voegen naar datgene wat voor inherente en heilige 
schoonheid wordt gezien. Hierbij wordt de niet onmiddellijk te doorgronden gelaagdheid getransformeerd naar een ordening in 
een beperkt aantal grote functionele eenheden. De architectuur wordt daardoor voor de burger toegankelijker en duidelijker. Het 
is voor de burger esthetisch zeer bevredigend, waarbij de eerste indruk overweldigend is, maar vaak ook de enige. (De 8' 

transformatie) In de architectuur wordt dit wei eens spottend disneyficatie genoemd, maar is disneyficatie verkeerd? Dat hoeft niet. 
Welk recht heeft een mens om een ander mens te verbieden om van een gedisneyficeerde wereld te houden en die ook in fysieke 
objecten te realiseren? Zet disneyficatie eens tegenover de schreeuw naar flexibiliteit. Hoe meer flexibiliteit een stad biedt, hoe 
globalistischer de architectuur, hoe minder red en er is om van stad tot stad te reizen. (Jacob Voorthuis) 

Het toegenomen identiteitsbesef komt ook door de globalisering. Door de anonieme dynamiek van een wereldomspannende, 
footloose netwerkeconomie en cultuur, is het eigene van de regio van grote betekenis voor wat mens en in hun vrije tijd willen 
kunnen waarnemen en doen. Mensen willen een herkenbare dagelijkse levensomgeving, een vertrouwelijke uitvalsbasis, een 
vaste plek. De regionale identiteit, ook wei de streekidentiteit genoemd, neemt een belangrijkere positie in. Dit blijkt onder 
andere uit de verkoop van streekproducten in de winkel. CaIOla Simon van het sociaal cultureel planbureau merkt in haar 
promotie essay dan ook terecht op dat de steekidentiteit in Nederland in opmars is. Zij koppelt overigens de aandacht voor het 
streekeigene met de huidige financiele voordelen. Deze financiele voordelen zijn echter gekomen met een reden. De Iiefde voor 
het steekeigen leefde blijkbaar al onder het volk. Hans LOrzing van het ruimtelijk planbureau beaamt deze gedachte door de 
constatering dat er van onderop een stille revolutie plaatsvindt, waarbij op lokaal niveau de eigenheid tot in het extreme wordt 
gekoesterd. (Ruimte in debat) 

Fig. 2.8: toename verkoop streekproducten 
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Toepassing in architectuur 
Gebruik identiteit als transformatierustpunt. Het bestaan, succes, welvaart en geluk van burgers is ondenkbaar lOnder 
voortdurende verandering en vernieuwing. Echter, veranderingen en vernieuwingen zorgen voor behoefte naar rust, hechting, 
vertrouwde mensen en iets van eigenheid . Veranderingen en vernieuwingen zijn een onderdeel van het leven en gaan door. 
Toekomstige ontwikkelingen die onder andere invloed zullen hebben op de bebouwde omgeving betreffen klimaat, landbouw, 
economie, verkeer, wonen, natuur en vertier. Met aile ontwikkelingen zal ook de regionale identiteit van een bepaald gebied 
veranderen. Als de bebouwde omgeving, welke traag verandert, een deel van de regionale identiteit in zich heeft, kan deze 
bijdragen aan de behoefte aan rust, herkenning en eigenheid. (De 8' transformatie) Wanneer er bij het inbrengen van regionale 
identiteit gewerkt wordt met de "Zeitgeist", is het mogelijk een niet authentieke architectuur te maken in de zin van het 
nabootsen van stijlen uit de geschiedenis. (Jacob Voorthuis) Zeitgeist, in het Nederlands " tijdgeest", is de kenmerkende manier van 
denken en handelen van het merendeel van de bevolking in een bepaalde tijd. 11 De bestaande bebouwde omgeving kan dus 
bijdragen aan een rustige en herkenbare ontwikkeling van regionale identiteit, zonder dat er authentieke architectuur ontstaat. 

Fig. 2.9 & 2.10: door veranderingen leven we in het digitale tijdperk in plaats van het stenen tijdperk 

Het blijkt echter dat regionale identiteit vaak onvoldoende aansluit bij burgers. Ko Drogers van de ANWB en belangenbehartiger 
Regio West ervaart dat de huidige promoties van streken en regio 's door de overheid onvoldoende aansluiten bij de beleving van 
het volk. Frans Thissen van de Universiteit van Amsterdam sluit zich hierbij aan door te stellen dat bij de vorming van 
streekidentiteiten rekening moet worden gehouden met ontwikkelingen in territoriale identiteiten op verschillende ruimtelijke 
schaalniveaus binnen het lekendiscours. David Hamers van het Ruimte Planbureau bevestigt deze stelling met zijn uikomst van 
zijn onderzoek naar de Deens-Zweedse Oresundregio. De uitkomst is dat het streekgevoel onder de burgers nog niet werkt, 
hoewel er heellangzaam wei meer eenheidsgevoel begint te ontstaan en er economisch vooruitgang is geboekt. (Ruimte in deb at) 

I I Wikipedia, encyclopedie op internet, hnp://nl.wikipedia.orglwikiITijdgeest, 30 september 2009 
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Om regionale identiteit aan te laren sluiten bij burgers dient er rekening gehouden te worden met de Genius Loci!2. De context 
bestaat uit waarneembare materiele aspecten. Behter bestaat de context ook uit niet tastbare dingen, zo beschrijft Christian 
Norberg-Schulz in het boek "Genius Loci: towards a phenomenology of architecture" uit 1980. De materiele en de immateriele 
aspecten dragen beide bij aan het karakter en het eigene van een plek, in het Latijn Genius Loci. Het gaat om de eigenschappen 
die een plek of gebied onverwisselbaar maken. Het is de antithese van het streven naar universele waarden en 
internationalisering. Het spanningsveld local versus global is in de vorm van de discussie nog altijd actueel. Plaatsen ontlenen 
een deel van hun identiteit aan de geschiedenis van de plek. Architectuur geeft de plaats bestaansrecht en verbindt er betekenis 
aan. Mensen moeten zich ergens thuis kunnen voelen,dit doen ze als zij zich kunnenorienteren en identificeren met hun directe 
omgeving. De cultuurhistorische betekenis van een plek kan bijdragen aan de beleving ervan. De architectuur is in staat een 
relatie met het omringende landschap aan te gaan en het karakter ervan te benadrukken. De unieke eigenschappen van iedere plek 
dienen zorgvuldig te worden benut. Ais middel heeft de architect onder andere de te ootwerpen gevels van gebouwen, die vanuit 
de openbare ruimte zichtbaar zijn en daardoor de plek om verhouding tot sociale en fysieke context zichtbaar te maken. Aan de 
gevels zou men dus het regionale zichtbaar kunnen maken. (De 8e transfonnatie) 

Het dictaat Stedenbouwkundig ontwerpen van de Technische Universiteit Eindhoven!3 geeft ontwerpaspecten voor het opsporen 
van de Genius Loci . De eigenheid van een plek kan deels worden bepaald met de volgende ontwerpaspecten: 

Bewonersgeschiedenis, inclusief de relatie tussen maatschappelijke- en ruimtelijke ontwikkelingen; bewoning, 
woonsfeer, locale cultuur 
Cultuurhistorische waarden, symbolische waarden 
Morfologie van de nederzettingsstructuur en typologie van bebouwing en ruimte 
Beleving en betekenis van de omgeving, orientatie 

Het dictaat geeft echter de kanttekening dat het belangrijker is dat bij het ontwerpen de geest gescherpt wordt in plaats van een 
feilloze indeling in categorieen. Er moet immers een ontwerp tot stand komen dat een antwoord is op de opdracht, de eisen, de 
randvoorwaarden en de context. 

Fig. 2.11 : morfologie is een onderdeel van de Genius Loci 

12 lntemetsite, http://www.maecenas-acw.nlle-scriptielangelasondervan.pdf.blz. 27, 28 & 206,01 oktober 2009 
13 Dictaat, Stedenbouwkundig ontwerpen, dictaat behorende bij het yak Stedenbouwkundig Ontwerpen, faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Eindhoven, 
vakcode 7W220, 4" uitgave, augustus 2004, bIz. 27, 28 & 206 
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Conclusie 
De betekenis van identiteit is voJgens het Koenen woordenboek het eigen karakter, het individuele kenmerk. De identiteit van 
een bepaald gebied wordt ook wei regionale identiteit of streekidentiteit genoemd. De identiteit van een bepaald gebied zit in 
lOwel fysieke objecten en structuren als in verhalen waarin objecten en structuren op een of andere manier in verband worden 
gebracht met een gebied. Het fysieke en de verhalen worden pas interessant voor de identiteit als ze zich onderscheiden. Een 
bepaald gebied kan gelijktijdig meerdere identiteiten hebben, waarvan de relevantie persoonsgebonden is . Aile mensen die zich 
met een bepaa\d gebied bezig houden, voegen het hunne aan de identiteit van het bepaalde gebied toe. De identiteit van een 
bepaald gebied ontstaat steeds opnieuw en is nooit eenduidig te beschrij ven of vast te leggen in sluitende definities . 

De geschiedenis van de identiteit van een bepaald gebied begon in de negentiende eeuw, daarvoor speelde identiteit een 
bescheiden roJ. In de negentiende eeuw ontstonden er volksbewegingen die werden voorzien van eigen stichtingsmythen met 
bijbehorende tastbare symbolen, waarbij oude objecten in het landschap zijn geherinterpreteerd. Het leven van mensen werd 
ondergeschikt gemaakt aan de ideologische identiteit, wat geleid heeft tot een verstikkende en intolerante regionale 
eenheidsmythe, lOa Is het Derde Rijk. In de eerste helft van de twintigste eeuw werd de streek tot regio gemaakt en was er geen 
ruimte meer voor streekidentiteit. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw kwam er weer ruimte voor het eigene. De toename 
van het identiteitsbesef is vooral toe te sChrijven aan schaalvergroting, de toegenomen welvaart en globalisering. 

In een continu veranderende omgeving kan identiteit in de architectuur worden gebruikt als transformatierustpunt. Dit kan door 
in het ontwerp gebruik te maken van kenmerken en karakteristieken van de omgeving. Door te werken met de tijdgeest kan 
authentieke architectuur worden voorkomen. Om goed aan te sluiten bij de burgers, dient er rekening gehouden te worden met de 
Genius Loci . De Genius Loci kan deels achterhaald worden door onderzoek van de (bewoners-) geschiedenis, cultuurhistorische 
waarden, de stedenbouwkundige morfologie, de bebouwingstypologie, de beleving van de omgeving, betekenis van de omgeving 
en de orienta tie. 

Fig. 2.12: identiteit is het eigen karakter, het individuele kenmerk 
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Atelieropgave 
Bij het kiezen van een afstudeeratelier heb ik onbewust rekening gehouden met mijn persoonlijke vraag hoe ik als toekomstige 
architect gebruik kan maken van de identiteit van een bepaald gebied bij het ontwerp van een gebouw, in het bijzonder van een 
publiek gebouw met een regionale functie. Ik heb gekozen voor het afstudeeratelier 'geen Box meer' uit de leerstoel Architectuur 
& Engineering, waarin het ontwerp van een gemeentehuis voor de gemeente Boxmeer centraal stond. Bij aanvang van het 
afstuderen heeft het afstudeeratelier Boxmeer gebruik gemaakt van de opgebouwde expertise van Adriaan Verheij, die bij de 
leerstoel Architectuur & Engineering met dezelfde opgave op 2 juli 2008 is afgestudeerd. 

De aanleiding en de opgave zijn sterk realistisch, omdat de gemeente Boxmeer daadwerkelijk bezig is een nieuw onderkomen 
van zevenduizend vierkante meter voor het gemeenteJijke bestuursorgaan te ontwikkelen. De gemeente Boxmeer ligt in het 
uiterste oosten van de Nederlandse provincie Noord Brabant en heeft ongeveer 29 duizend inwoners. Boxmeer heeft een rijke 
maar redelijk onbekende historie en was eens een religieus en bestuurlijk centrum. De gemeente Boxmeer is de afgelopen eeuw 
flink gegroeid , waardoor de identiteit van de gemeente is vertroebeJd. De ontwikkeling van een nieuw gemeentehuis is een 
uitgelezen kans om richting te geven aan de identiteitsontwikkeling van de gemeente. 14 

Onderzoeksvraag 
De opgave is het ontwerp van een gemeentehuis voor de gemeente Boxmeer, welke goed aansluit bij mijn persoonlijke vraag hoe 
ik als toekomstige architect gebruik kan maken van de identiteit van een bepaald gebied bij het ontwerp van een gebouw, in het 
bijzonder van een publiek gebouw met een regionale functie. Een gemeentehuis dient iets van de identiteit van de gemeente te 
hebben, zodat het de gemeente kan vertegenwoordigen. De koppeling tussen de opgave en mijn persoonlijke vraag is dan ook de 
basis van mijn afstuderen en mijn onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag is als voigt: 

Hoe kunnen herkenbare positieve kenmerken van de gemeente Boxmeer worden verwerkt in een ontwerp van een gemeentehuis, 
ter versterking van de identiteit van Boxmeer, rekening houdend met de Genius Loci? 

Fig. 2.13: de gemeente Boxmeer ligt in het oosten van de Nederlandse provincie Noord Brabant. 

14 Afstudeeromschrijving Geen Box meer, gemeentehuis Boxmeer, M4 project - afstudeeratelier AE, Maarten Willems, Technische universiteit Eindhoven, 
januari 2008 
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3. Boxmeer 

Algemeen 
De opgave is het ontwerp van een gemeentehuis voor de gemeente Boxmeer. De basis van het ontwerp is de onderzaeksvraag, 
hoe kunnen herkenbare positieve kenmerken van de gemeente Boxmeer worden verwerkt in een ontwerp van een gemeentehuis, 
ter versterking van de identiteit van Boxmeer, rekening houdend met de Genius Loci? 

De gemeente Boxmeer is in de twintigste eeuw flink gegroeid. Het bestaan, succes en welvaart van Boxmeeris ondenkbaar 
zander voortdurende verandering en vernieuwing. Dat wil niet zeggen dat elke verandering en vernieuwing een verbetering was. 
Door aile veranderingen en vernieuwingen is de identiteit van de gemeente vertroebeld. Er is behoefte aan een vertrouwde 
herkenbare eigen omgeving, een uitvalsbasis, een vaste plek waaraan de inwoners van Boxmeer zich kunnen hechten. Juist het 
gemeentehuis kan hierop inspelen als transformatierustpunt, door gebruik te maken van kenrnerken en karakteristieken van zowel 
de gemeente als van de directe omgeving. 

Dit hoofdstuk behandelt de geschiedenis van Boxmeer, wat de gemeente kenrnerkt, het centrum van de gemeente, de activiteiten 
rond het centrum van Boxmeer en voormalige gemeentehuizen. 

Fig. 3.1: huidige gemeente Boxmeer 
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Geschiedenis 
De eerste menselijke sporen in het huidige Boxmeer gaan terug naar de 
middensteentijd. Dit blijkt uit de vondst van mierolieten als kleine vuurstenen 
en werktuigjes, die in die tijd bij nederzettingen aantroffen werden. Vanaf deze 
tijd zijn er in Boxmeer eontinu mensen geweest, zoals uit versehillende 
opgravingen blijkt. Zo rand het jaar 50 voor Christus ontstonden er Romeinse 
nederzettingen in Boxmeer. De nederzettingen waren gelegen aan de Romeinse 
weg die van het BeJgisehe Tongeren via Bleriek en Cuijk over de heuvelrug 
van de Maas naar Nijmegen liep.15 Zo rand 400 na Christus werd er in 
Boxmeer de houten Petruskerk gebouwd, wat erop duidt dat meerdere mensen 
zieh toen vast hadden gevestigd in Boxmeer. De Petruskerk stond ongeveer op 
de plaats van de huidige Sint Petrusbasiliek aan het Wilhelminaplein, welke 
diende als marktplaats. 16 Zo rand 1200 werd een houten kasteel gebouwd bij het Fig. 3.2: in Boxmeer gevonden geslepen pijlpunten 

binnenwatertje Meere. Dit kasteel is een aantal keer verwoest en opnieuw opgebouwd. Het kasteel werd in 1269 bewoond door 
Jan Boe van Mere en naar hem is Boes-meer of Boxmeer genoemd. Het ministaatje kende eigen belastingen en eigen wetten. 17 

Rond 1400 yond er een belangrijke gebeurtenis in Boxmeer plaats, het zogenaamde bloedwonder. Tijdens de eueharistie werd 
rode wijn gemorst op een wit doek, waarbij de vlek de afbeelding van het gezieht van Christus vormde. Deze gebeurtenis maakte 
Boxmeer tot een bedevaartsoord. Het zogenaamde bloedwonder wordt elk jaar met de Vaartproeessie herdaeht. 18 In 1648 kreeg 
Boxmeer een soevereine status. In 1653 vestigden zieh monniken van de Karmelietenorde in Boxmeer, welke vlakbij de 
Petruskerk het Karmelietenklooster bouwen. In 1795 verviel de soevereine status van Boxmeer en ging het onderdeel uitmaken 
van de pravineie Noord Brabant. Vanaf 1942 groeide Boxmeer door toevoeging van de plaatsen Sambeek en Beugen. De groei 
van de gemeente Boxmeer zette door. In 1994 ging Oeffelt, Rijkevoort en Vortum-mullem in de gemeente Boxmeer op. In 1998 
kreeg de gemeente Boxmeer zijn huidige omvang en werd de gemeente Vierlingsbeek bij de gemeente Boxmeer gevoegd. 19 

Fig. 3.3: kopie Romeinse wereldkaart uit de derde eeuw Fig. 3.4: albeelding kasteel Boxmeer uit 1741 

15 Website archeologie en historie Boxmeer, Dick Reijnen, secretaris Historische Vereniging Nepomuk, http://www.dick.reijnen.web-log.nV. 01 oktober 2009 
16 Wikipedia, encyclopedie op internet, http://nl.wikipedia.orglwikilBoxmeer_{plaats), OJ oktober 2009 
17 Toeristische website van Boxmeer, http://toerisme.boxmeer.nVindex.phplcultuur/geschiedenis, 01 oktober 2009 
IS Website belangrijke jaartallen geschiedenis Boxmeer, bttp://home.hetnet.nV-ct551l 5-17 .htm, 01 oktober 2009 
19 Wikipedia, encyclopedie op internet, http://nl.wikipedia.orglwikilBoxmeer_{gemeente), 01 oktober 2009 
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De reden van de uitbreiding van Boxmeer door samenvoeging van verschillende plaatsen en gemeenten is van bestuurskundige 
aard. Bestuurskundige redenen als verbetering van de bestuurskracht, efficientie en kosten?O Op zich goede redenen, aileen 
speelde bij de samenvoeging het streekeigen karakter van de verschillende plaatsen een ondergeschikte ral. Mede hierdoor is de 
huidige identiteit van de gemeente Boxmeer vertroebeld . 

Deze vertroebelde identiteit is met het ontwerp van een gemeenthuis niet volledig te herstellen. Wei 
kunnen gemeenschappelijke kenmerken van de gemeente worden gebruikt bij het ontwerp, 
bijvoorbeeld door het te bevatten, te verbeteren, te versterken of door ernaar te verwijzen, te 
refereren. Het gemeentehuis moet elementen bevatten ter versterking van de identiteit van 
Boxmeer. Een voorbeeld uit de gemeente Boxmeer zelf is het nieuwe logo, het nieuwe beeldmerk 
van de gemeente Boxmeer, welke op 30 april 2009 in gebruik is genomen. Het beeldmerk moet de 
eenheid van de elf dorpen van de gemeente Boxmeer versterken, die een veelzijdig elf tal vormen. 
De kleur blauw staat voor de Maas die de oostzijde van de gemeente begrenst, het geelgoud uit het 
officiele wapen van Boxmeer staat voor de warmte en betrokkenheid die de gemeente wil uitstralen. 
Het linker figuur beeldt de hoorn van een bok uit, het diersymbool van Boxmeer en de elf 
uitsparingen vertegenwoordigen de elf kernen van Boxmeer. 21 

Fig. 3.6: nieuw beeldmerk Boxmeer 

20 Website met informatie over de fusie van 3 gemeenten, op weg naar de fusie, http://www.opwegnaardefusie.nV, 0 I oktober 2009 
21 Nieuwswebsite gemeente Boxmeer, hnp:/lboxmeer.k1iknieuws.nVnieuws/66624/nieuw-beeldmerk-gemeente-boxmeer, 02 oktober 2009 
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Fig. 3.7 tim 3.10: l;vier de Maas, de uiterwaarden met Maasheggen, het nane natuurgebied De Yilt en een Maasheg van dichtbij 

NatuurriJk landschap 
De gemeente Boxmeer kenmerkt zich als een landelijke gemeente met een natuurrijk landschap. Mede door het natuurrijke 
landschap is Boxmeer een van de betere woongemeenten van de provincie Noord Brabant,22 Het natuurrijke landschap van de 
gemeente is zeer divers, wat het gevolg is van enerzijds de rivier de Maas en anderzijds de hoger gelegen zandgronden. Hierdoor 
heeft de gemeente Boxmeer natte natuurgebieden en uiterwaarden, maar ook zandvlaktes, heide, bossen, akkerbouw en grasland. 
Naast deze diversiteit heeft Boxmeer ook een groot gebied met Maasheggen, wat een uniek natuurgebied van West Europa is. In 
de gemeente zijn door de verschiJlende natuurgebieden veel fiets- en wandelroutes aangelegd. Op verschillende plekken in de 
gemeente staan informatieborden over de natuur en de routes . Het natuurrijke landschap met diverse gezichten en unieke 
Maasheggen trektjaarlijks redelijk wat toeristen. 23 Met het kenmerkende natuurrijke landschap onderscheidt Boxmeer zich van 
andere gemeenten. Het natuurrijke landschap is dan ook een beJangrijk onderdeel van de identiteit van de gemeente Boxmeer. 
Het nieuw te ontwerpen gemeentehuis moet hierop inspelen, bijvoorbeeld door naar het natuurrijke landschap te refereren. 

Fig. 3.11 tim 3.13: bos, zandvlakte en heide 

12 Tijdschrift , Wonen : de beste gemeenten, Arthur van Leeuwen, Elzevier, nummer 24, 16 juni 2007, biz. 58 
2J Brochure. Bijzonder dagje uit in ... Boxmeer, Regio-vvv Meierij & Noordoost-Brabant, 's Hertogenbosch, Drukkerij Albers, Schaijk, druk 2008 
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Fig. 3.14 tim 3.16: de Steenstraat bevat een belangrijk deel van het regionaal winkelcentrum en het cultuurhistorische centrum van de gemeente 

Centrum Boxmeer 
De gemeente Boxmeer is een landelijke gemeente en heeft ongeveer 29 duizend inwoners, verdeeld over elf kernen, namelijk 
Boxmeer, Oeverloon, Oeffelt, Vierlingsbeek, Rijkevoort, Beugen, Sambeek, Vortum-Muller, Maasheeg, Holthees en 
Groeningen. De elf kernen hebben een sterk dorps karakter. De plaats Boxmeer is met ongeveer 14 duizend inwoners beduidend 
het grootste en heeft daardoor een regionale centrumfunctie. De centrumfunctie van de plaats Boxmeer is een belangrijke 
aanvulling op het landelijke natuurrijke landschap van de gemeente. 24 De plaats Boxmeer vormt zowel het regionale 
winkelcentrum als het cultureel historisch centrum. Het regionale winkelcentrum bevindt zich rond de Steenstraat, welke ook een 
belangrijk deel van de cultuurhistorie van de gemeente bevat. Echter bevindt het winkelcentrum zich voornamelijk rond het 
noordelijke deel van de Steenstraat en het cu1tuurhistorische centrum voornamelijk rond het zuidelijke deel van Steenstraat. De 
Steenstraat heeft een prominente positie in het centrum van Boxmeer en he eft een Iicht stedelijke allure, waarvan de 
bebouwingsschaal en de zijstraten het dorpse karakter verraden. 

Cultuurhistorisch waardevol ---1-----
gebied 

Historisch waardevol 
groengebied 

Plangebied gemeentehuis 
Boxmeer 

Niet gekarteerd gebied 

Historisch-stedenbouwkundig 
waardevol gebied 
(zuidelijke creel Steenstraat) 

Beeldbepalend pand 

Fig. 3. 17: Steenstraat historisch stedenbouwkundig waardevol gebied. uitsnede cultuurhistorische waardekaart provincie Noord Brabant 

14 Eindrapport Beleidsvisie toerisme en recreatie gemeente Boxmeer, september 2006, http://www.boxmeer.nVdocumentenieindrapport_september.pdf 
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Fig. 3.18 tim 3.21: Tour na Daags, lichtjesoptocht, Truckeroptocht en Vaartprocessie 

Activiteiten 
Boxmeer is in meerdere opzichten het centrum van de 
gemeente. Zo heeft de plaats Boxmeer een kasteel, meerdere 
musea, verschillende galerieen, de Sint Petrusbasiliek, het 
Karmelietenklooster, verscheidene hotels, cafe's en andere 
horeca. 25 Een groot deel van de activiteiten bevindt zich in de 
plaats Boxmeer, zo ook de evenementen. Jaarlijkse 
evenementen die in het centrum van Boxmeer plaatsvinden 
zijn Tour na Daags, lichtjesoptocht, Truckeroptocht, 
Vaartprocessie, Maasheggenloop, kermis, ijsbaan, weekmarkt, 
Straatfestival en Joekskapellerfestival.26 

Het nieuw te ontwerpen gemeentehuis moet de centrumfunctie 
van de plaats Boxmeer in de gemeente versterken, 
bijvoorbeeld door het centrum te benadrukken of te 
verbeteren. 

Fig. 3.22: evenementen cenuum Boxmeer 

25 Brochure, Bijzonder dagje uit in ... Boxmeer, Regio-WV Meierij & Noordoost-Brabanl, 's Henogenbosch, Drukkerij Albers , Schaijk, druk 2008 
26 Toerismewebsite gemeente Boxmeer, hnpJltoerisme.boxmeer.nllindex.php/evenementenljaarlijkse-evenementen, 03 november 2009 
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Fig. 3.27 tim 3.29: eerste gemeentehuis tot J 873, tweede gemeentehuis van J 873 lOt J960 en derde gemeentehuis van J 960 tot 2007 

Voormalige gemeentehuizen 
De plaats Boxmeer is in meerdere opzichten het centrum van de gemeente, zo ook in bestuurlijk opzicht. In het verleden werd 
Boxmeer bestuurd als heerlijkheid vanuit het kasteel. Na het vervallen van de soevereine status van Boxmeer in 1795 is het 
eerste gemeentehuis gebouwd. Het eerste gemeentehuis is in gebruik geweest tot 1873, waarna het tweede gemeentehuis is 
gebouwd op dezelfde locatie . Het tweede gemeentehuis werd in het begin van de twintigste eeuw te klein door uitbreiding van de 
gemeente. Het derde gemeentehuis is echter pas na de tweede wereldooriog in 1960 gerealiseerd. Bij de gemeentelijke 
herindeling in 1998 is de gemeente Vierlingsbeek bij de gemeente Boxmeer gevoegd en werd het derde gemeentehuis te klein. 
Daarom heeft de gemeente Boxmeer de opdracht gegeven voor het ontwerp van een nieuw gemeentehuis. De gemeente wil het 
nieuwe gemeentehuis op de locatie van het voormalige gemeentehuis. Het voormalige gemeentehuis stond op het Raadhuisplein, 
welke geJegen is in het centrum van de plaats Boxmeer. Dit om zo het gemeentehuis onderdeel te laten zijn van het centrum van 
Boxmeer. De opgave van het afstudeeratelier is een alternatief ontwerp van het vierde gemeentehuis. Het derde gemeentehuis is 
in 2007 gesloopt en het vierde gemeentehuis wordt volgens de planning in 2010 in gebruik genomen. 

Het nieuw te ontwerpen gemeentehuis maakt als bestuurlijk centrum onderdeel uit van het centrum van Boxmeer, waardoor de 
locatie in het centrum van Boxmeer een goede keuze van de gemeente is. 

Fig. 3.30: \ocatie van het nieuw te oDlWerpen gemeentehuis is in het centrum van de plaats Boxmeer 
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4. Stedenbouwkundig 

Aigemeen 
De locatie voor het nieuwe gemeentehuis is de locatie van het voormalige gemeentehuis . Het voormalige gemeentehuis was 
gesitueerd in het centrum van de plaats Boxmeer en is voor het gemeentehuis als bestuurlijk centrum een terechte keuze. Om als 
bestuurlijk centrum echt onderdeel uit te maken van het centrum, moet het aansluiten bij de omgeving. Bij de 
stedenbouwkundige analyse en inpassing van het gemeentehuis staat de stedenbouwkundige situatie centraal, met name hoe de 
stedenbouwkundige situatie een bijdrage kan leveren in het ontwerp van het gemeentehuis ter versterking van de identiteit van de 
gemeente Boxmeer. 

Dit hoofdstuk gaat over de stedenbouwkundige setting van het gemeentehuis en behandelt de locatie, de morfologische structuur, 
de huidige situatie, de structuur van de Steenstraat, de bebouwingshoogtes van de omgeving, het kernwinkelgebied , de 
verkeersstructuur van het centrum, de knelpunten van westzijde centrum, de verbetering van westzijde centrum en de nieuwe 
situatie. 

Fig. 4.1: luchlfolO centrum Boxmeer mel aan de ooslzijde hel voonnalige gemeenlehuis, de localie voor hel nieuwe gemeenlehuis 
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Fig. 4.2: een 360°-1'010 van de omgeving van de localie voor hel nieuwe gemeenlehuis in het centrum van de plaats Boxmeer, het centrum van de gemeente 

Locatie 
De locatie voor het nieuwe gemeentehuis ligt in het centrum van Boxmeer aan de 
Steenstraat. De Steenstraat bevindt zich ten zuiden van de locatie en kenmerkt zich 
als lintbebouwing. De bestemming van de Steenstraat is centrum, met als specificatie 
horecabestemming voor het gebied ten zuidoosten van de locatie. Het deel van de 
Steenstraat ten oosten van de locatie is het begin van het kernwinkelgebied, welke 
door een weg van de locatie wordt gescheiden. Op de hoek van het kernwinkelgebied 
bevindt zich aan de Steenstraat het cafe 'De Bock', welke in 2007 is uitgeroepen tot 
Gouden Horecazaak 2007.27 Ten noordwesten van de locatie bevindt zich het 
Burgemeester Hengstplein, een park met lindebomen, met als bestenuning groen. Het 
gebied om de groenzone heen heeft de bestenuning wonen, bestaande uit 
eengezinswoningen. De locatie bevindt zich in een overgangszone van centrum naar 
woongebied. De locatie zelf heeft de bestenuning maatschappelijk. Fig. 4 .3: cafe 'De Bock' Gouden horecazaak 2007 

(/ 

Fig. 4.4: uilsnede beslemmingsplan rand localie gemeentehuis 

27 Gratis dagkranl, Boxmeer heeft beste biertje, Men'o, Klaas Boomsma, 03 februari 2008, pagina 3 
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Morfologische structuur 
Boxmeer bevat een rijkdom aan morfologische stedenbouwkundige structuren. Aileen al de directe omgeving van de locatie 
bevat zes stedenbouwkundige structuren, namelijk rijbebuuwiog, grote, rij gepillutste bcbouwiog, kJeine vrij gepiaatste 
bebouwing, randbebouwing, en een I J I I~ . De veelheid aan 
stedenbouwkundige structuren ogen een juxtapositie, het naast elkaar geplaatst, zander duidelijk onderling verband. De 
veelzijdigheid aan stedenbouwkundige structuren is een kenmerk van Boxmeer en is daardoor een onderdeel van de identiteit van 
Boxmeer. Het gemeentehuis speelt in op de rijkdom aan stedenbouwkundige structuren door als gebouw gebruik te maken van 
meerdere vande aanwezige stedenbouwkundige structuren uit de directe omgeving. 
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Huidige situatie 
De locatie van het nieuw te ontwerpen gemeentehuis is het Raadhuisplein en bevindt zich aan de Steenstraat, welke ligt in het 
centrumgebied van de plaats Boxmeer. Van het centrumgebied is de Steenstraat het sterkste structurele element. Aan de 
Steenstraat staan de meeste historische gebouwen, waaronder enkele monumenten. De gebouwen aan de Steenstraat richten zich 
naar de Steenstraat, wat zich manifesteert met voorgevels en hoofdtoegangen aan de Steenstraat. Gezien de prominente positie 
van de Steenstraat richt ook het gemeentehuis zich op de Steenstraat, inclusief een voorgevel met de publiekelijke hoofdtoegang. 

Op de Steenstraat takken dwarsstraten en paden aan die qua structuur historisch bepaald zijn. Samen met de Steenstraat toneil de 
dwarsstraten en paden de deels middeleeuwse structuur van de kern van Boxmeer. Daarnaast bepaalt deze structuur het 
gewaardeerde en te behouden dorpse karakter van Boxmeer.28 
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Fig. 4.5 : de Steenstraat (grijstint) is van het centrumgebied het sterkste structure Ie element 

28 Ruimtelijke onderbouwing gemeentehuis Boxmeer, 13 april 2006, Croonen, Rosmalen 
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Structuur Steenstraat 
De dwarsstraten en paden aan de noordkant van de Steenstraat zijn niet parallel aan elkaar gesitueerd, 
maar hebben een lichte verdraaiing, waardoor er een soort vingerverloop ontstaat. Het gemeentehuis Jigt 
tussen twee van de 'vingers' en voegt zich naar beiden. Hierdoor ontstaan aan beide zijden van het 
gemeentehuis een ruimte met een verioop, welke aan de westzijde wordt benut voor de toegang van de 
parkeergarage en aan de oostzijde als een verbrede straat. De yinger ten westen van het gemeentehuis 
wordt versterkt door de bebouwingslint door te zetten met toevoeging van een rijbebouwing. Fig. 4.6: vingerverloop 

De aan de Steenstraat gelegen kavels zijn zeer diep en historisch bepaald. Opvallend is dat de kavels met de gebouwen niet 
precies haaks op de Steenstraat staan, maar dat de kavelgrenzen met de gevels van de bebouwing aan de Steenstraat wei parallel 
aan de Steenstraat staan. Door deze verdraaiing zijn de kavels en de gebouwen niet exact rechthoekig en hebben geen haakse 
hoeken. Het gemeentehuis sluit zich aan bij dit stedenbouwkundige kenmerk en heeft aan de Steenstraat geen haakse hoeken. Om 
de stedenbouwkundige historische structuur te benadrukken zijn de niet haakse hoeken aan de Steenstraat overdreven. 
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Bebouwingshoogtes 
De bebouwing van Boxmeer kenrnerkt zich als laagbouw, 
waardoor Boxmeer een dorpse uitstraling heeft. De 
bebouwingshoogte is bijna geheel beneden de tien meter, met 
uitzondering van enkele grote vrijstaande gebouwen zoals de 
kerk. 

Steenstraat 

Fig. 4.8: bebouwingshoogte aan Steenstraat hoger, naar achteren afnemend 

De Steenstraat typeert zich als een lintbebouwing. Het typerende van de bebouwing is de hogere bebouwingshoogte aan de 
straatzijde van de Steenstraat, met een afnemende bouwhoogte naar achteren. Deze structuur is historisch bepaald en kenrnerkend 
voor de Steenstraat. Gezien de situering van het gemeentehuis aan de Steenstraat, heeft het gemeentehuis ook een hogere 
bebouwingshoogte aan de Steenstraat, met een afnemende gebouwhoogte naar achteren. 

Fig. 4.9: bebouwingshoogte centrum Boxmeer. opgedeeld in 4 hoogtetypes 



Kernwinkelgebied 
De plaats Boxmeer vormt binnen de gemeente het regionale winkelcentrum en het cultureel historisch centrum. De Steenstraat 
vormt de spil van het winkelcentrum van Boxmeer. Het kernwinkelgebied bestaat uit de Steenstraatnoord, het gedeelte tussen het 
Raadhuisplein en de Sint Petrusbasiliek, aangevuld met twee lussen in noordelijke en in zuidelijke richting, respectievelijk 
richting het Weijerplein en het Hoogkoorgebied. Het aanbod aan winkels is zeer divers en bestaat zowel uit het aanbod van 
dagelijkse goederen zoals voeding als uit het aanbod van langere termijn goederen zoals woninginrichting. Dezelfde Steenstraat 
bevat ook een belangrijk deel van de cultuurhistorie van de gemeente. Dit betreft het zuidelijke deel van Steenstraat, beginnend 
bij het Wilhelminaplein. Het kernwinkelgebied grenst aan de locatie van het gemeentehuis en heeft daardoor invloed op het 
gemeentehuis. Het belangrijk cultuurhistorisch gebied, het zuidelijke deel van de Steenstraat, is verder van de locatie verwijderd 
en heeft daardoor minder invloed op het gemeentehuis. 

Fig. 4.17: Steenstraat kemwinkelgebied 
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Verkeersstructuur centrum 
Het centrum van Boxmeer is op verschillende manieren bereikbaar, namelijk lopend, fietsend, met het openbaar vervoer en met 
de auto. De mensen uit de directe omgeving zullen over het algemeen lopend of met de fiets naar het centrum komen. Mensen 
die verder van het centrum vandaan wonen of verblijven zullen met het openbaar vervoer of met de auto naar het centrum 
komen. Gezien de regionale functie van het centrum is dit een redelijk grote groep en is daardoor een aandachtspunt. 

Het centrum van Boxmeer is met het openbaar vervoer matig bereikbaar. Het treinstation bevindt zich aan de rand van de plaats 
Boxmeer en is door de afstand lopend lastig te bereiken. Vanaf het treinstation maken de meeste mensen gebruik van de 
busverbinding, die tevens het centrum van Boxmeer verbindt met de overige kernen van de gemeente Boxmeer. De frequentie 
van het aantal bussen per uur is redelijk voor een gemeente met een kleine dertigduizend inwoners. 

Naast het openbaar vervoer wordt er in de gemeente 
Boxmeer veel gebruik gemaakt van de auto. Boxmeer 
ligt vlak langs de snelwegen A73 en A77 en heeft aan 
beide snelwegen een eigen afrit. De hoofdroute van de 
gemeente, de provinciale weg, loopt door de kern van 
de plaats Boxmeer, ten zuidwesten langs het centrum. 
Ten zuidenwesten van het centrum bevinden zich dan 
ook de meeste parkeerplaatsen, namelijk 484 
parkeerplaatsen bij het Hoogkoorgebied. Naast de 
verkeersader ten zuidwesten van het centrum is er ook 
een route ten noordoosten van het centrum, welke een 
lagere verkeersintensiteit heeft, maar is op bepaalde 
tijden nog steeds redelijk hoog. Ten noordoosten wordt 
er vooral geparkeerd op het Weijerplein met 207 
parkeerplaatsen. Echter wordt het Weijerplein ook 
gebruikt als marktlocatie, waardoor het merendeel van 
de parkeerplaatsen tijdens de markt onbruikbaar zijn. 
Naast parkeren op het Weijerplein kan er ook ten 
noordwesten van het centrum worden geparkeerd bij 
het huidige gemeentehuis, waar 45 parkeerplaatsen 
zijn. Mede doordat de markt veel parkeerplaatsen in 
beslag neemt, zijn de parkeerplaatsen bij het 
gemeentehuis onmisbaar. Bovendien zijn de 
parkeerpJaatsen bij het huidige gemeentehuis de enige 
parkeerplaatsen aan de westkant van het centrum. 
Vanwege het belang van de publieke parkeerplaatsen 
bij het huidige gemeentehuis, bevat het nieuwe 
gemeentehuis een parkeerkelder met parkeerplaatsen 
voor zowel medewerkers van het gemeentehuis als voor 
het winkelend publiek. 

Huidige verkeersstructuur 

E. 

--
Legenda 

Voetgangersgebied 

Bevoon adingsroute 

Parkeerroute 

_ HOQfdstruc'tuur 

Aantal parkeerplaatsen 

Fig. 4.19: het gemeentehuis bevat een parkeerkelder vanwege het belang van de huidige parkeerplaatsen 
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Knelpunten westzijde centrum 
De locatie voor het gemeentehuis bevindt zich ten westen van het 
kernwinkelgebied . Het kernwinkelgebied wordt aan de westzijde plots 
afgesneden door de Burgemeester Hengstweg, welke een redelijke 
verkeersintensiteit heeft. Het kernwinkelgebied wordt aan de westzijde met de 
omgeving verbonden via een zebra pad dat bij een haakse bocht ligt. Dit komt 
de verkeersveiligheid niet ten goede. Het zebrapad wordt door winkelend 
publiek redelijk veel gebruikt, towel door omwonenden als door mensen van 
verder weg, die hun auto nu parkeren op het raadhuisplein en straks in de 
parkeerkelder. Naast een slechte aansluiting met de omgeving, scheidt de weg 
het nieuwe gemeentehuis af van het kernwinkelgebied. Dit terwijl de 
gemeente juist voor deze locatie gekozen heeft, zodat het nieuwe 
gemeentehuis onderdeel is van het centrum van Boxmeer en goed bereikbaar 
is voor winkelend publiek. Fig. 4.20: huidige westzijde kemwinkelgebied 

Fig. 4.21: het kemwinkelcentrum wordt aan de oostzijde abrupt afgesneden van de omgeving door de Burgemeester Hengs tweg 
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Verbetering westzijde centrum 
Het westelijke begin van het kernwinkelgebied is zwak door de afsnijding van de omgeving. De oplossing die het masterplan 
aanreikt voor de huidige situatie is het verleggen van de weg achter het nieuwe gemeentehuis met parkeerkelder. Hierdoor hoeft 
het winkelend publiek, dat de auto onder het gemeentehuis parkeert, niet een drukke weg over te steken en wordt het 
gemeentehuis onderdeel van het kernwinkelgebied. Daarnaast ontstaat er een mogelijkheid om een duidelijk begin en einde te 
maken aan de westzijde van het kernwinkelgebied. Het masterplan ziet als ideale oplossing het insluiten van het 
kernwinkelgebied met twee vergelijkbare situaties, met als leidraad het oostelijke begin van het kernwinkelgebied. Het oostelijke 
begin van het kernwinkelgebied kenmerkt zich met een taps toelopende straat, welke door de verbreding een klein pleintje vormt. 
Het Wilhelminaplein, officieel gewoon Steenstraat, sluit qua afmeting goed aan bij de bebouwingsschaal. Daarnaast kenmerkt 
het oostelijke begin zich door een prominent gebouw, de Sint Petrusbasiliek, inclusief een toren, wat een verticaal element is. 

Het kernwinkelgebied is een positief kenmerk van Boxmeer en vormt daarmee een te behouden onderdeel van de identiteit van 
Boxmeer. Het masterplan versterkt de identiteit van Boxmeer met de aangedragen oplossing en is in daarom ook verwerkt in het 
ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis. De ruimte die ontstaat door het verplaatsen van de weg is de basis voor een verbrede 
straat, een pleintje. Door de positionering van het gemeentehuis tussen de twee vingers, ontstaat er ten oosten van het 
gemeentehuis een taps toelopende straat, vergelijkbaar met het Wilhelminaplein. Door het overdrijven van de niet haakse hoeken 
van het gebouw bij de aansluiting met de Steenstraat, ontstaat er ten zuiden van het gemeentehuis ook een verbrede ader. Door de 
brede uiteinden aan elkaar aan te laten sluiten, ontstaat er een plein waar zich plaatselijke activiteiten kunnen ontplooien, ter 
versterking van de centrumfunctie van Boxmeer. Bij dit plein staat als tegenhanger van de Sint Petrusbasiliek het gemeentehuis, 
welke ook een toren heeft in de vorm van een carillon, een verticaal element. 

Legenda Masterplan 
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Fig. 4.22: masterplan centrum Boxmeer met het verleggen van de weg, plein bij gemeenthuis, inclusief parkeerkelder en een verticaal element 
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Nieuwe situatie westzijde centrum 
Het nieuwe gemeentehuis sluit aan bij het masterplan door gebruik te 
maken van een soortgelijke oplossing voor de westzijde van het 
kernwinkelgebied. De positionering van het verticale element wijkt af 
van het masterplan. Het carillon is geplaatst aan het breedste deel van 
het plein, om zo het plein nog duidelijker een begin en eindpunt van het 
kernwinkelgebied te maken, met de smaller wordende straten naar de 
buitenkant van het kernwinkelgebied. Daarnaast wijkt de omlegging van 
de weg achter het gemeentehuis af van het masterplan. Het masterplan 
toont een extra slinger in de weg. Echter vormt een dergelijke slinger 
een zekere belemmering voor een goede doorstroming naar de 
parkeerplaatsen op het Weijerplein, waardoor de parkeerkelder onder 
het gemeentehuis extra wordt belast. Daarnaast zorgt de slinger voor een 
afsluiting van het gemeentehuis met de groenzone, die ten noorden van Fig. 4.23: verleggen huidige weg achter het gemeentehuis 

het gemeentehuis is gelegen. Daaram is gekozen om de verlegde weg door te trekken, wat inhoudt dat de bestaande weg iets 
verb reed wordt, waar voldoende ruimte voor is. Het doorgetrokken deel van de weg wordt aan de oostkant begeleid met grate 
lindebomen en aan de westkant met een rijbebouwing. De rijbebouwing ondervindt door de aanwezige voortuinen slechts 
beperkt overlast van de toename van de verkeersintensiteit van de huidige weg. De huidige en nieuwe situatie zijn weergegeven 
in situatietekeningen, welke zijn bijgevoegd in de bijlage "huidige situatie" en bijlage "nieuwe situatie". 

Fig. 4.24: situatietekening van de nieuwe situatie 
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5. Concept 

Algemeen 
De stedenbouwkundige analyses hebben geleid tot een gebouwmassa en een stedenbouwkundige inbedding in de omgeving. De 
gebouwmassa en de stedenbouwkundige inbedding dienen als uitgangspunt voor het concept achter het ontwerp van het 
gemeentehuis voor de gemeente Boxmeer. De basis van het concept achter het ontwerp is hoe het gemeentehuis kan aansluiten 
bij de herkenbare positieve kenmerken van de gemeente Boxmeer. 

Dit hoofdstuk gaat over het concept achter het ontwerp van het gemeentehuis en behandelt het Programma van Eisen, het conflict 
dat ontstaat door de ruimtebehoefte, de verdieping van het gemeentehuis ter reductie van het bovengronds bouwvolume, de 
opdeling van de ruimtebehoefte, het publiekelijk gemeentehuis, het ambtelijk gemeentehuis en de camouflage van het ambtelijk 
gemeentehuis. 

/ 

Fig. 5.1: foto massastudie maquette met de stedenbouwkundige inbedding van het gemeentebuis in de omgeving 
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Programma van Eisen 
De basis voor het nieuwe gemeentehuis is het Programma van Eisen van 26 augustus 2003, definitieve versie29

. Het Programma 
van Eisen geeft aan dat het geen statisch document is, maar een basis om steeds de kwaliteit te toetsen en bij te sturen. Van het 
69 pagina ' s tellende Programma van Eisen zijn in het bijzonder drie delen van belang bij het ontwerp van het gemeentehuis, 
namelijk beeldkwaliteit & stedenbouwkundige eisen, organisatie & gebouwopzet en het ruimteprogramma. 

Ten eerste de beeldkwaliteit en de stedenbouwkundige eisen. Het gebouw dient duidelijk herkenbaar te zijn als gemeentehuis en 
een kwaliteitsversterkende functie te hebben voor het centrum. In het ontwerp dient rekening gehouden te worden met mogelijke 
uitbreiding van het gemeentehuis. De sociale veiligheid rondom het gebouw moet worden gewaarborgd. Het gebouw en terrein 
moeten zodanig worden gesitueerd dat de hoofdentree van het gebouw eenvoudig te vinden is. Onder het gemeentehuis dient er 
een parkeerkelder te worden gerealiseerd met gemeentelijke en publiekelijke parkeerplaatsen, waarbij rekening gehouden moet te 
worden met een duidelijke en veilige looproute van en naar het centrum. De uit- en toegang van de parkeergarage (lift met 
trappenhuis) dient buiten uit te komen op straatniveau, in de nabijheid van de entreehal, zodat het ook buiten kantoortijden 
gebruikt kan worden. Voor het parkeren van trouwauto ' s dienen er parkeerplaatsen op maaiveldniveau nabij de hoofdentree te 
komen. Naast een parkeerkelder dient er een afsluitbare (brom)fietsenstalling te worden gerealiseerd. 

Het tweede deel behandelt de organisatie en de gebouwopzet. De nieuwbouw dient te voorzien in huisvesting van de onderdelen 
weergegeven in organogram figuur 5.2. Boxmeer heeft sinds de verkiezingen op 7 maart 2006 een burgemeester, vier wethouders 
en 21 raadsleden, verdeeld over tien politieke partijen, waarvan de vijf LOF-partijen nauw samenwerken. 30 

De te huisvesten onderdelen zijn: 
- Burgemeester en wethouders (B&W) 
- Oemeentesecretaris (directeur) 
en Bureau gemeentesecretaris (BOS) 

- Griffie 
- Financien (FIN) 
- Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO) 
- Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) 
- Ruimtelijk Beheer (RB) 
- Welzijn en Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) 
- Sociale en Burgerzaken (SBZ) 

Rood 

Raodsgriffier 

Griffie 

Ruimte 

·R8 

·RO 

Fig. 5.2 : organogram gemeenle Boxmeer 

29 Programma van Eisen, PRe Zuid, vesliging Eindhoven, 26 augustus 2003, defmilieve versie 
)0 Wikipedia, encyclopedie op internet, hnp://nl.wikipedia.org/wilUlBoxmeec(gemeenle), 01 oktober 2009 

B&W 

Gemeentesecrdaris 

Inwonel"s 
·S8Z 
·WMO 
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De gemeente wil met het nieuwe gemeentehuis ook een nieuwe organisatiestructuur realiseren, welke is weergegeven in het 
relatieschema figuur 5.3. Het idee achter de nieuwe organisatiestructuur is om tachtig pro cent van de klantenvragen af te 
handelen bij de balies in de pubJiekshal. Het relatieschema geeft de ruimteclusters met de onderlinge reJaties aan, opgedeeld in 
een frontoffice en een backoffice. Daarnaast is het relatieschema opgebouwd uit drie zones, namelijk openbaar, semiopenbaar en 
niet-openbaar. Het schema beoogt de relaties weer te geven, zonder een gebouwvorm of de ligging van verdiepingen te willen 
bepalen. De frontoffice bestaat uit een publiekshal met receptie en balies, spreekkamers, werkplekken generalisten, callcenter, 
restaurant, vergadercentrum en de raad. Van de frontoffice is de publiekshal openbaar en de rest semiopenbaar. De publiekshal is 
de ontvangstruimte van het plibliek en dient een representatieve centrale hal te worden, die tuim van opzet en uitnodigend is. Bij 
de balies moet een wachtruimte met zitgeJegenheid komen, inclusief voorzieningen. Vanuit het entreegebied moet alles direct 
kunnen worden bereikt door degenen die hier toegang toe hebben, waarbij het vergadercentrum buiten openingstijden te bereiken 
blijft. 

De backoffice is niet-openbaar en is in feite het kantoorgedeelte van het gemeentehuis, de werkpJekken van de medewerkers. AJs 
opzet is gekozen voor het coconconcept, een concept met een uit werkplekken bestaande concentratiezone om een 
communicatiezone. Naast de werkplekken herbergt de backoffice de overige faciliteiten voor de ambtenaren. 

publiekshal 

~~ 

Fig. 5.3: relatieschema met de ruimteclusters en onderlinge relaties, opgedeeld in frontoffice en backoffice en in openbaar, semiopenbaar en niet-openbaar 

38 



Het derde deel van het Programma van Eisen dat in het bijzonder van belang is bij het ontwerp van het gemeentehuis, is het 
ruimteprogramma. Bij het opstellen van het ruimteprogramma voor het nieuwe gemeentehuis van Boxmeer is een 
reservecapaciteit opgenomen om groei mogelijk te maken. Daarnaast is er een toeslag opgenomen ten behoeve van het 
coconconcept, om een creatieve en innovatieve invulling mogelijk te maken. In het ruimteprogramrna wordt onderscheid 
gemaakt tussen functioneel nuttig oppervlak (fno) en bruto vloeroppervlak (bvo). Hiervoor is een opslagpercentage van zestig 
procent genomen. Dit percentage geeft het vloeroppervlak weer dat wordt ingenomen door toiletten, werkkasten, 
indelingsverlies, installaties, verkeersruimte en constructie. Het volledige ruimteprogramrna is bijgevoegd in bij lage 
"ruimteprogramma gemeentehuis". Het ruimteprogramrna is samengevat in figuur 5.4. 

RUIMTEPROGRAMMA 
Functie/ruimte 
Publiekshal 
Frontoffice 
Vergadercentrum & Raad 
Backoffice tbv B&W 
Backoffice tbv FO 
B&W 
Griffie 
Restaurant 
Facilitair 
Overig 
Totaal functioneel nuttig opp. excl. parkeren 

Rekenfactor fno-bvo 60% 
Totaal bruto vloeroppervlak exclusief parkeren 

Parkeergarage 
Totaal bruto vloeroppervlak inclusief parkeren 

Totaal fno 
360 m2 

378 m2 

625 m2 

824m2 

1062 m2 

162 m2 

45 m2 

236 m2 

467 m2 

232 m2+ 
4389 m2 

7023 m2 

10484m2 

Fig. 5.4: samenvaning ruimleprogramma nieuwbouw gemeenlehuis Boxmeer 

Het totaal benodigde bruto vloeroppervlak is inclusief parkeren 10484 m2 en exclusief parkeren 7023 m2• De ruimtebehoefte is 
door de reservecapaciteit en de toeslag voor het coconconcept meer dan direct noodzakelijk. Op zich is een reservecapaciteit en 
de toes lag voor het coconconcept logisch, maar het leidt wei tot vee! extra vierkante meters vloeroppervlak en dus tot een groter 
gebouw. 
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Conflict ruimtebehoefte 
De plaats Boxmeer is met ongeveer 14 duizend inwoners beduidend het grootst in de gemeente van ongeveer 29 duizend 
inwoners. Ondanks dat de plaats Boxmeer het grootste is, kenmerkt het zich als dorps, zo ook de locatie als overgangsgebied van 
kernwinkelgebied naar woongebied. De dorpse locatie kenmerkt zich ais kleinschaIig, laagbouw en gefragmenteerd. Het 
Programma van Eisen leidt, met de gewenste ruimtebehoefte van 7023 m2 bruto vloeroppervlakte; exclusief parkeren, tot een 
groot gemeentehuis binnen de dorpse context. Uitgaande van bijvoorbeeld drie bouwlagen ontstaat er door de ruimtebehoefte een 
gebouw van 80 meter lang, 30 meter breed en 10 meter hoog, een gigantische kolos in de stedenbouwkundige situatie. Echter is 
het aantal vierkante meter vloeroppervlak nodig voor het goed functioneren van het gemeentehuis . Er is een conflict tussen de 
ruimtebehoefte en de onderzoeksvraag als basis en uitgangspunt van het ontwerp. Nu mag een gemeentehuis weI groter zjjn dan 
zijn omgeving, maar niet buiten proporties. Ondanks dat een overdreven groot gemeentehuis een schri! contrast vormt met de 
omgeving en daardoor het dorpse karakter benadrukt, is dat niet het uitgangspunt. Het uitgangspunt van de onderzoeksvraag is 
om het gemeentehuis aan te laten sluiten bij het dorpse kleinschalige karakter van Boxmeer, zodat het een deel van de identiteit 
van Boxmeer heeft. Het ontwerp van het gemeentehuis voor de gemeente Boxmeer zou eigenlijk kleiner moeten lijken dan het in 
werkelijkheid is, zodat het toch aansluit bij het dorpse karakter van Boxmeer. Door de aansluiting bij het dorpse karakter, een 
herkenbaar positief kenmerk, wordt de identiteit van Boxmeer versterkt en wordt er rekening gehouden met de Genius Loci. 

Fig. 5.5: de locatie voor het gemeentehuis kenmerkt zich als dorps 
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Verdieping gemeentehuis 
Het ontwerp van het gemeentehuis voor de gemeente Boxmeer zou eigenlijk kJeiner moeten lijken dan het in werkelijkheid is. 
Om dit te bereiken is het gemeentehuis verdiept, deels ondergronds. Onder het gemeentehuis zit een parkeerkelder, zodat het 
gebouw ongeveer 3500 m2 bruto vloeroppervlakte kJeiner is . Naast de parkeerkelder is ook een deel van de overige 7000 m2 

bruto vloeroppervlakte onder het maaiveld. Het betreffen functies die geen daglicht nodig hebben, maar ook functies die wei 
daglicht nodig hebben, namelijk werkplekken van de backoffice. Ondergrondse werkplekken zijn over het algemeen niet zo 
gebruikelijk, maar kunnen kwalitatief net zo goed zijn als bovengrondse werkplekken. De opzet van de ondergrondse 
werkplekken is het coconconcept, een wens uit het Programma van Eisen. Het cocontoncept bestaat uit een concentratiezone om 
een communicatiezone. De werkplekken zijn verdeeld over twee concentratiezones, welke gescheiden worden door een 
communicatiezone. De cornmunicatiezone is in het gemeentehuis het verbindend element. Het verbindend element verbindt de 
verschillende ruimtes in het gemeentehuis door middel van horizontaal en verticaal transport. Naast de transportfunctie verbindt 
het verbindend element de ondergrondse werkplekken met het daglicht en zorgt het voor uitzicht. Het ondergrondse deel van het 
gemeentehuis is introvert. Voor voldoende daglicht en goed uitzicht is het verbindend element extra breed en heeft het een vide. 
De afstand tussen de concentratiezones is 15 meter en de breedte van de vide is 11 meter. Het verbindend element is een 
communicatiezone waar mens en elkaar in de wandelgang ontmoeten. Daarnaast heeft het verbindend element ter bevordering 
van de cornmunicatie een ondergrondse binnentuin met meerdere terrassen waar mens en kunnen ontspannen, overleggen en 
wachten. De binnentuinen met daarin de levendige terrassen zorgen tevens voor een natuurrijk uitzicht vanuit de ondergrondse 
werkplekken. De toegangen naar de terrassen zijn gelegen bij de in het midden geplaatste trappen- en lifthuizen, zodat het 
uitzicht van de ondergrondse werkplekken een bepaalde rust heeft. Het verbindend element zorgt voor kwalitatief goede 
werkplekken, met name de ondergrondse werkplekken. 

o 

Backoffice 

Frontofflce 

Backoffice 
Ultzlohl-- -+-7 

Parkeren 

'...... . f ~ hI 

, Verblndend elemeny ' 
~ ~.:. ... -- --- - - . 

B&W 

Facllitair 

Binnentuin Backoffice 
~-'--- UltziChl 

Parkeren 

Fig. 5.6: de locatie voor het gemeentehuis kenmerkt zich als dorps 

De ondergrondse werkplekken hebben naast daglicht via het verbindend element ook daglicht bij de buitengevels. Bij de 
westgevel is er op maaiveldniveau een glazen dak. Door de toepassing van transparant glas is er zicht op de lucht, zodat 
weersomstandigheden ervaren worden. Bij de oostgevel is eveneens op maaiveldniveau een glazen dak en wei bij de inhammen 
in het gebouw. Bij de oostgevel is gekozen voor matglas, om ongewenste inkijk van winkelend publiek te voorkomen, daarnaast 
is het bouwblok twee meter smaller. 
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OpdeJing ruimtebehoefte 
Bij de analyse van het relatieschema uit het Programma van Eisen valt een tweedeling op in de ruimtebehoefte, namelijk in een 
openbare en semiopenbare ruimtebehoefte en in een niet-openbare ruimtebehoefte. De openbare en semiopenbare ruimtes zijn 
publiekelijk toegankelijk en de niet-openbare ruimtes zijn aileen voor de ambtenaren toegankelijk. De ruimtebehoefte op te delen 
in een publiekelijk en in een ambtelijk deel, welke beide verschillende uitgangspunten hebben. Het publiekelijk deel heeft een 
ruimtebehoefte van 1954 m2 en is een stuk kleiner dan de ruimtebehoefte van het ambtelijk deel van 5070 m2. 

PUBLIEKELIJK RUIMTEPROGRAMMA 
Functie/ruimte 
Publiekshal 
Vergadercentrum & Raad 
Restaurant 

Totaal bvo 
360 m2 

625 m2 

236 m2+ 
Totaal functioneel nuttig opp. excl. parkeren 1221 m2 

Rekenfactor fno -bvo 60% 733 m2+ 
Totaal bruto vloeroppervlak excl. parkeren 1954 m2 

Fig. 5.7: publiekelijk ruimteprogramma gemeentehuis Boxmeer 

AMBTELIJK RUIMTEPROGRAMMA 
Functie/ruimte 
Frontoffice 
Backoffice tbv B&W 
Backoffice tbv FO 
B&W 
Griffie 
Facilitair 

Totaal fno 
378 m2 

824 m2 

1062 m2 

162 m2 

45 m2 

467 m2 

Overig 232 m2+ 
Totaal functioneel nuttig opp. excl. parkeren 3170 m2 

Rekenfactor fno-bvo 60% 
Totaal bruto vloeroppervlak excl. parkeren 5070 m2 

Fig. 5.8: ambtelijk ruimteprogramma gemeentehuis Boxmeer 

De publieke ruimtebehoefte bestaat uit de openbare en semiopenbare ruimtes waar het publiek onder bepaalde omstandigheden 
gebruik van kan maken. Deze bestaan uit de publiekshal, het vergadercentrum met de raadzaal en het restaurant. De publiekshal 
is de ontvangstruimte voor het pubJiek en maakt duideJijk onderdeel uit van het publiekelijk deel. Het vergadercentrum met de 
raadzaal maakt ook onderdeel uit van het publiekelijk deel, enerzijds omdat het publiek vergaderingen kan bijwonen en zelf 
vergaderruimtes kan huren en anderzijds omdat de raadzaal tevens de trouwzaal van het gemeentehuis is. Tot slot is ook het 
restaurant onderdeel van het publiekelijk deel, zodat de ornzet van het restaurant groter is en er extra geld is voor een kwalitatief 
goed restaurant. 

De ambtelijke ruimtebehoefte bestaat uit aile niet publiekelijke openbare ruimtes, bestaande uit de werkplekken van de 
ambtenaren en de ondersteunende ruimtes zoals installatieruimtes. Het betreft de frontoffice, backoffice, B&W, griffie, facilitair 
en overig. 

Ambtelijke 
rulmtebehoefte 

Fig. 5.9: verhouding publiekelijk & ambtelijk ruimteprogramma 

Ambtelijk 

Fig. 5.10: opdeling gebouw in publiekelijk en ambtelijk deel 
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Publiekelijk gemeentehuis 
Het publiekelijk deel van het gemeentehuis vormt het "publiekelijk gemeentehuis", 
welke specifieke ontwerpuitgangspunten heeft. Het publiekelijk gemeentehuis is het 
gemeentehuis voor het publiek, de burgers van Boxmeer. Een publiekelijk gemeentehuis 
hoort in of bij het centrum te zijn gesitueerd, waar de toegewezen locatie aan voldoet. 
Mede door de verlegging van de weg achter het gemeentehuis vormt het gemeentehuis 
het begin van het kernwinkelgebied. Het publiekelijk dee! van het gemeentehuis moet 
prominent aanwezig zijn, vergelijkbaar met andere publiekelijke gebouwen in Boxmeer, 
zoals een sporthal, zwembad en een kerk. Het gemeentehuis vormt met het publiekelijke 
deel een tegenhanger van de kerk, om zo het winkelcentrum in te sluiten en te 
benadrukken. Door het publiekelijk gemeentehuis prominent aanwezig te laten zijn, sluit 
het aan bij andere publieke gebouwen in Boxmeer en wordt de identiteit van Boxmeer 
versterkt. Het prominent aanwezig zijn betekent niet een gigantisch gebouw waarbij de 
omgeving totaal in het niet valt, maar een gebouw groter dan de omgeving en 
stedenbouwkundig ingepast. 

-, 

Fig. 5.11: kerk & toren tegenhanger gemeentehuis 

Het publiekelijk gemeentehuis is het deel aan de Steenstraat met een hogere bouwhoogte, zoals beschreven in hoofdstuk 4, 
paragraaf bouwhoogtes, waar het gaat over de aansluiting van het gemeentehuis bij de typerende lintbebouwing van de 
Steenstraat. Het pub!iekelijk gemeentehuis is duidelijk herkenbaar als gemeentehuis doordat het kenmerken van een 
gemeentehuis bevat. De toegepaste kenmerken van gemeentehuizen zijn de prominente locatie in het centrum, de situering bij 
een plein, een carillon als verticaal element, een bordes en een zichtbare raadzaal. 

I I 

Fig. 5.12: het publiekelijk gemeentehuis kenmerkt zich als gemeentehuis door de centrumlocatie, situering bij plein, carillon, balkon en zichtbare raadzaal 
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Ambtelijk gemeentehuis 
Het ambtelijk deel van het gemeentehuis vormt het "ambtelijk gemeentehuis" en heeft andere specifieke ontwerpuitgangspunten 
dan het publiekelijk gemeentehuis . Het ambtelijk gemeentehuis is bestemd voor de ambtenaren, inclusief burgemeester en 
wethouders. Het ambtelijk gemeentehuis bestaat voornamelijk uit werkplekken en is eigenlijk een ambtenarenkantoor. Gezien de 
ruimtebehoefte van het ambtelijk gemeentehuis in de stedenbouwkundige context is het een relatief groot ambtenarenkantoor, 
ondanks een verdieping onder de grond. Grote kantoren zijn over het algemeen gesitueerd bij andere grote kantoren, zoals op een 
industrieterrein en zijn niet gelegen in een centrum wat zich kenmerkt als dorps en kJeinschalig. Echter is het organisatorisch niet 
wenselijk om het ambtelijk gemeentehuis fysiek dusdanig te scheiden van het publiekelijk gemeentehuis, dat ze beiden op 
verschillende locaties in de gemeente zijn gesitueerd, met een onderlinge afstand die niet snel te overbruggen is. Hier ontstaat 
een schijnbaar conflict, enerzijds horen het publiekelijk en ambtelijk gemeentehuis als eenheid bij elkaar, anderzijds hoort het 
publiekelijk gemeentehuis op de toegewezen locatie in het centrum van Boxmeer en het ambtelijk gemeentehuis niet. 

In het kernwinkelgebied van Boxmeer zitten verschil1ende bedrijven met kantoorfunctie, welke echter wei een stuk minder 
vloeroppervlakte hebben dan de ruimtebehoefte van het ambtelijk gemeentehuis . De bedrijven met kantoorfunctie zijn als 
zakelijke dienstverlening in beeld gebracht in de functiekaart kernwinkelgebied figuur 4.18. Wat opvalt aan de huisvesting van 
de bedrijven met kantoorfunctie is dat ze zijn ondergebracht in bestaande panden, oorspronkelijke woningen. Hierdoor hebben de 
aanwezige bedrijfspanden met kantoorfunctie in het centrum van Boxmeer een huiselijke uitstraling. De bedrijfspanden gaan op 
in hun omgeving en tasten het karakter van het centrum van Boxmeer niet aan. Eigenlijk zijn de bedrijven met kantoorfunctie in 
het centrum van Boxmeer voor een deel gecamoufleerd, door op te gaan in de omgeving. Het opgaan van kantoren in het 
centrum van Boxmeer is een kenmerk van Boxmeer en is daardoor een onderdeel van de identiteit van Boxmeer. Het in het 
centrum van Boxmeer gelegen ambtelijk gemeentehuis gaat ook op in de omgeving, om zo de identiteit van Boxmeer te 
versterken. 

Fig. 5.13 : winkels en bedrijven met kantoorfuncties in het kemwinkelgebied zijn veelal gehuisvest in historische panden, voormalige woningen 
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Camouflage ambtelijk gemeentehuis 
Het ambtelijk gemeentehuis gaat net als andere bedrijfspanden met kantoorfunctie op in de omgeving. Door de aansluiting van 
het ambtelijk gemeentehuis bij de omgeving, welke voornamelijk bestaat uit huizen, ontstaat er in zekere zin een 
ambtenarenHUIS. De camouflage van het ambtelijk gemeentehuis wordt bereikt door gebruik te maken van de bebouwing uit de 
directe omgeving als leidraad voor de vormgeving. Bij de vormgeving van het ambtelijk gemeentehuis is rekening gehouden met 
de bebouwingsbreedte, de bebouwingshoogte en de schaal van de gevels. Het ambtelijk gemeentehuis is opgedeeld in twee 
massieve stroken om een transparant verbindend element. De massieve stroken zijn de concentratiezones, de werkplekken voor 
de ambtenaren. De concentratiezones hebben een breedte van 8 en 10 meter, overeenkomstig mel de bebouwingsbreedte uit de . 
omgeving. Mede door de verdieping van het gemeentehuis komen ook de bouwhoogtes overeen met de omliggende bebouwing, 
namelijk 8 meter bij de werkplekken en 10,5 meter bij het verbindend element. De gevels van het ambtelijk gemeentehuis 
hebben door verspringingen gefragmenteerde gevels en sluiten aan bij de gefragmenteerde gevels uit de omgeving. De 
fragmentatie van de westgevel is afgestemd op rijtjeshuizen met een breedte van 7,7 meter, welke in het verJengde van de straat 
zijn gelegen. De fragmentatie van de oostgevel is afgestemd op geschakelde woningen met terugliggende garages, welke 
eveneens in het verJengde van de straat zijn gelegen. 

t 

Fig. 5. 14: amblelijk gemeenlehuis gaal op in de omgeving 

• ... 

• • 
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6.0ntwerp 

Aigemeen 
Het gemeentehuis is aan de hand van het concept uitgewerkt tot een gebouwopzet en is opgedeeld in een publiekelijk en een 
ambtelijk deel, welke beide specifieke ontwerpuitgangspunten hebben. De basis van het ontwerp van het gemeentehuis is de 
verwerking van de herkenbare positieve kenmerken van de gemeente Boxmeer. 

Dit hoofdstuk gaat over de uitwerking van het ontwerp van het gemeentehuis en behandelt de indeling, het exterieur, de 
materialisatie en de technische uitwerking. 

Fig. 6.1: rO(Q massastudie maquette met het gemeentehuis in de stedenbouwkundige situatie 
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Indeling 
Het gemeentehuis bestaat uit vijf bouwlagen, waarvan twee bouwlagen onder de grond zijn gelegen. De onderste bouwJaag is de 
parkeerkelder met zowel gemeentelijke als publiekelijke parkeerplaatsen. De parkeerkelder heeft 145 parkeerplaatsen en twee 
ontsluitingen. De eerste ontsluiting is bestemd voor het publiek en komt uit op straatniveau, in de nabijheid van de entreehal en 
kan ook buiten kantoortijden worden gebruikt. De tweede ontsluiting is voor de ambtenaren en komt uit in het verbindend 
element, het ambtelijk deel van het gemeentehuis. De indeling van de parkeerkelder is weergegeven in de plattegrond, welke is 
bijgevoegd in de bijlage "plattegrond -2". 

De tweede ondergrondse bouwlaag bevat zowel functies die geen daglicht nodig hebben als functies die wei daglicht nodig 
hebben. In het midden van het ambtelijke deel is een begroeide tuin met terrassen, met daaromheen de werkplekken van de 
backoffice met betrekking tot de burgers. In het publiekelijk deel bevindt zich het restaurant en de raadskelder met rookcabine. 
Tussen de werkplekken en de parkeerhelling bevindt zich de fietsenstalling met een capaciteit van 74 fietsen en 10 brommers. De 
toegang tot de fietsenstalling is via een fietstrap, welke ook toegang verleent tot het restaurant. Vanuit de fietsenstalling kunnen 
ambtenaren binnendoor naar hun werkplekken, waarbij ze langs de douche- en kJeedkamers lopen. De overige ruimtes zijn 
opgevuld met archief, bergingen en installatieruimtes, functies die geen daglicht nodig hebben. De plattegrond van de tweede 
ondergrondse bouwlaag is bijgevoegd in de bijlage "plattegrond -1". 

Fig. 6.2: vogelview ambtelijk 
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De eerste bovengrondse bouwJaag is de begane grond van het gebouw met de publiekelijke hoofdtoegang, welke toegang 
verleent tot de publiekshal. Vanuit de entree lopen bezoekers tegen de receptie aan, welke zich bevindt tussen de bal ies. Om de 
wachttijd te overbruggen is er in de publiekshal een wachtruimte met een kinderhoek, een audiovisuele presentatie, een 
informatiecentrum, een leeshoek en een expositie. In het ambtelijk deel bij de balies bevinden zich de spreekkamers met daarbij 
de frontoffice en de cluster sociale burgerzaken. Aan de andere zijde van het verbindend element met twee grote vides bevinden 
zich facilitaire functies, namelijk de drukkerij, de leT, het callcentrum, de EHBO, het centaal magazijn, een installatieruimte, de 
goederenruimte en de containerruimte. De plattegrond van de eerste bovengrondse bouwlaag is bijgevoegd in de bijlage 
"plattegrond 0". 

De tweede bovengrondse bouwlaag, de eerste verdieping, is het bestuurlijk centrum van het gemeentehuis. In het publiekelijk 
deel bevindt zich het vergadercentrum met vergaderruimtes, overlegruimtes, een instructieruimte en met een visiekamer. De 
vergaderruimtes zijn tevens de fractieruimtes en kunnen door burgers en verenigingen worden gehuurd voor vergaderingen. In 
het ambtelijk deel bevindt zich boven de facilitaire ruimtes de kamers van de burgemeester, de wethouders, de 
gemeentesecretaris en de griffie. Aan de andere zijde van de vides bevindt zich de backoffice met betrekking tot het bestuur. De 
plattegrond van de tweede bovengrondse bouwlaag is bijgevoegd in de bijlage "plattegrond I". 

De bovenste bouwlaag is de raadzaal, een onderdeel van het vergadercentrum. De raadzaal is een multifunctionele ruimte die oak 
wordt gebruikt als trouwzaal. Het uitzicht van de raadzaal is op de Steenstraat, zodat er getrouwd kan worden met uitzicht over 
het hart van Boxmeer. Bij de raadzaal bevindt zicht een wachtruimte, een garderobe, een rokersruimte, een berging en een 
koffiecorner. De plattegrond van de bovenste bouwlaag is bijgevoegd in de bijlage "plattegrond 2" . 

Fig. 6 .3: interieurview van he! verbindend element met de daaromheen liggende werkplekken, genomen vanuit de publiekshal 

48 



Exterieur 
De opdeling van het gemeentehuis in een publiekelijk en in een ambtelijk deel is in het exterieur van het gebouw zichtbaar, 
zonder de eenheid als gebouw aan te tasten. Zo is gebruik gemaakt van dezelfde gevelmaterialen en gevelopbouw, bestaande uit 
plint, middenstuk en dakrand . Het publiekelijk deel heeft duidelijke kenmerken van een gemeentehuis, namelijk de prominente 
locatie in het centrum, de situering bij een plein, een carillon, een bordes en een zichtbare raadzaal. Naast deze kenmerken van 
een gemeentehuis onderscheidt het publiekelijke deel en het ambtelijke deel zich van elkaar door het gebruik van andere ramen. 

Het ambtelijk deel heeft horizontale rechthoekige ramen, waarvan de ramen in de naar achter liggende gevels groter van formaat 
zijn. Er is gekozen voor horizontale rechthoekige ramen om het ambtelijk deel niet teveel op woningen te laten lijken. De ramen 
in de naar voren liggende gevels zijn qua hoogte verspringend positioneert. De lager gepositioneerde ramen zijn meer afgestemd 
op het uitzicht voor werkende ambtenaren zittend achter hun bureau. De hoger gepositioneerde ramen zijn beter afgestemd op het 
uitzicht van staande en lopende ambtenaren. Beide ramen geven echter uitzicht op zowel zit als stahoogte. Het exterieur van het 
gemeentehuis is weergegeven in geveitekeningen, welke zijn bijgevoegd in de bijlagen "noordgevel", "oostgevel", "zuidgevel" 
en in de bijlage "westgevel" . 

Fig. 6.4: vogel view gemeenlehuis 
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Het gemeentehuis maakt onderdeel uit van het kernwinkelgebied van Boxmeer en is daarvan een beeldbepalend gebouw. Het 
kernwinkelgebied is een voetgangerszone, bestaande uit langzaam verkeer, waardoor details uit de omgeving rustig opgenomen 
kunnen worden. Halverwege de Steenstraat ziet het winkelend publiek aan de ene kant van het kernwinkelgebied de kerktoren en 
aan de andere kant het carillon en het front van het gemeentehuis . Beiden torens zijn vanuit de Steenstraat zichtbaar, omdat ze 
boven de daken van de omliggende bebouwing uitsteken. Van het carillon is als eerste het klokkenspel zichtbaar en vervolgens 
het uitzichtpunt. Het carillon heeft richting het kernwinkelgebied een glazen punt, waardoor winkelend publiek de mensen op de 
bordessen van de trappen kunnen zien lopen of staan. Tevens hebben de gebruikers van de trap een mooi uitzicht op het 
levendige centrum van Boxmeer. Het publiekelijk deel van het gemeentehuis ligt als een soort winkel in het kernwinkelgebied, 
waardoor het winkelend publiek het winkelen kan combineren met bijvoorbeeld het ophalen van een paspoort. Het font van het 
gemeentehuis heeft in het midden op straatniveau een ingeschoven doosje, de entree. Het dak van het ingeschoven doosje vormt 
het bordes van het gemeentehuis. Het bordes is overdekt doordat zich erboven ook een ingeschoven doos bevindt, namelijk de 
raadzaal. Naast de entree bevinden zich rechtopstaande ramen waarachter zich de pubJiekshal bevindt. De rechtopstaande 
gevelopening bij de toren is breder en vormt de toegang tot het carillon, welke dienst doet als verticale transportzone en zo ook 
de toegang verleent naar de parkeerkelder. 

Fig. 6.5: impressie gemeentehuis vanuit Steenstraat 
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Het gemeentehuis ligt aan een nieuw pleintje, een verbrede ader, welke een tegenhanger is van het WiLhelminaplein. Beiden 
pleinen sluiten het kernwinkelgebied in en bieden ruimte aan kleinschalige plaatselijke activiteiten, ter versterking van de 
centrumfunctie van Boxmeer. Vanaf de Steenstraat loopt het nieuwe pleintje taps toe en biedt zicht op het park. De gevel van het 
gemeentehuis bestaat uit vier rechthoekige volumes, welke met terugJiggende blinde gevels aan elkaar verbonden zijn. De 
inhammen hebben matglazen vloeren en voorzien de ondergelegen werkplekken van daglicht. Ter versterking van de 
kJeinschalige plaatselijke activiteiten bevinden zich voor de inhammen stalen bankjes op het zuidoosten. Opvallend aan de gevel 
zijn de twee bloernramen naast het carillon, welke de kamer van de burgemeester verraden. 

Fig. 6.6: impressie gemeentehuis vanaf plein naar park 
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Mensen uit omliggende dorpen die in het noordwestelijk deel van het centrum moeten zijn, naderen het gemeentehuis met de bus 
of de auto vanaf de rotonde. Het betreft relatief snel verkeer, waardoor grote lijnen worden waargenomen en niet zozeer details. 
Vanaf de rotonde hebben ze frontaal zicht op het nieuwe plein en schuin zicht op de voorgevel van het gemeentehuis. Bij het 
naderen van de bocht valt de toegang tot de parkeerkelder op, welke bestemd is voor zowel ambtenaren als burgers. In de bocht, 
dicht bij het gemeentehuis, is via de glazen hoek van het gemeentehuis een blik te werpen in de publiekshal en de daarboven 
gelegen vergaderzaal en koffiecorner. Net uit de bocht is er goed zicht op de ingeschoven doos die de vergaderzalen herbergt. 
Naast de ingeschoven doos bevindt zich nog een g1azen hoek, waarbij voornamelijk het tegenliggend verkeer een blik in het 
gemeentehuis kan werpen. Bij het rijden langs het publiekelijk deel kan een glimp opgevangen worden van het onder het 
maaiveld gelegen restaurant. Het ambtelijk deel oogt als kleinschalige bouwblokken, welke met terugliggende vlakken aan elkaar 
zijn verbonden. 

.... 
c,d, __ _ 

Fig. 6.7: impressie gemeentehuis vanaf de weg, genomen in de boch! 
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Het gemeentehuis kan ook vanuit het park worden benaderd door zowel voetgangers, fietsers, bussen en auto's. De auto's vangen 
van een afstand al een glimp van het gemeentehuis op en rijden vervolgens via de weg met lindebomen langs het gemeentehuis. 
Tijdens de rit langs de lindebomen zien ze steeds flarden van het gemeentehuis, totdat ze langs het gemeentehuis rijden. De 
voetgangers wandendelen door het park zelf of langs de doodlopende weg, welke overgaat in een voetgangerszone. Vanuit het 
park zijn twee massieve rechthoekige blokken z:ichtbaar, welke de schaal hebben van bebouwingsbJokken uit de omgeving. De 
twee massieve blokken worden verbonden door een glazen verbindend element met een balkon en een puntdak, die typerend is 
voor de bebouwing uit de omgeving. Door het puntdak wordt de raadzaal met de rest van het gemeentehuis verbonden. Door 
toepassing van een glazen gevel kunnen mensen van buiten het gemeentehuis in het verbindend element kijken en is er vanuit het 
gemeentehuis uitzicht op het park. Het verbindend element he eft op maaiveldniveau drie toegangen, twee om de gangen te 
ontsluiten en een om toegang te verlenen tot een trappenhuis. Via de uitgangen kunnen de ambtenaren tijdens hun pauze een 
rondje door het park lopen. 

Fig. 6.8: impressie gemeentehuis vanaf park 
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Materialisatie 
De meeste gebouwen in de gemeente Boxmeer hebben metselwerkgevels en wei van bakstenen uit Oeffelt, gemeente Boxmeer. 
Het gemeentehuis speelt in op dit kenmerk en heeft ook metselwerkgevels, om zo een stukje van de identiteit van Boxmeer te 
bevatten. Door het streekeigene te gebruiken sluit het gemeentehuis goed aan bij de omgeving. Naast metselwerk uit Oeffelt 
bestaan de gevels van het gemeentehuis uit Raficlad, een product van Holland Composites. Raficlad is een Iichtdoorlatend 
composietpaneel met polyester inJeg en refereert naar het natuurrijke landschap van de gemeente Boxmeer. Het materiaal is 
lichtgroen van kleur en verwijst in het bijzonder naar de Maasheggen. Zoals Maasheggen bestaan uit vervlochten takken bestaat 
de inIeg in Raficlad uit vervlochten touwen. Het exterieur van het verbindend element bestaat uit ge"isoleerd glas. Echter kan het 
schuine dak op het zuidoosten voor hoge zonlichtbelasting zorgen, wat kan leiden tot verblinding en in de zomer tot hoge 
temperaturen. Daarom heeft het schuine dak op het zuidoosten een glazen dak met ingebouwde zonneceJlen, namelijk het 
product Optisol van de fabrikant Scheuten. De zonnecellen wekken energie op en werken tevens zonwerend. Het naastgelegen 
dak van het ambtelijk deel is vanaf de tweede verdieping zichtbaar. Voor een mooi uitzicht heeft het dak van het ambtelUk deel 
een vegetatiedak. Daarnaast sluit het vegetatiedak goed aan bij het natuurrijke landschap van de gemeente Boxmeer. 

FELT 
Fig. 6.9 & 6.10: het gemeentehuis heeft streekeigen metselwerkgevels gecombineerd met Raflicad dat verwijst naar het natuurrijke landschap 

Fig. 6.11 & 6.12: zonnecel1en in het glazen dak van het verbindend element en vegetatie op het dak van het ambtelijk deel 

54 



Tecbnische uitwerking 
Een belangrijk doel van de technische uitwerking en de detaillering is het verwezenlijken van het architectonische beeld. Naast 
het verwezenlijken van het architectonische beeld gaat het er bij de technische uitwerking en de detaillering om het ontwerp te 
toetsen of het haalbaar is in de praktijk. Bij de technische uitwerking en de detaillering is rekening gehouden met tal van aspecten 
die hierop van invloed zijn. Zo is er onder andere gelet op de bouwkosten, uitvoeringsvolgorde, akoestiek, architectonisch beeld, 
thermische isolatie, koudebruggen, vochthuishouding, waterkering, onderhoud, vervangingsmogelijkheden, installaties, 
levensduur, duurzaamheid, constructie, sterkte, stabiliteit, brandveiligheid, vluchtwegen, brandcompartimenten en tal van andere 
bouwkundige aspecten. De technische uitwerking en de detailleting zijn weergegeven in de doorsneden en details, welke zijn ' 
bijgevoegd in de bijlagen "doorsnede A' A, B'B, C'C & D'D" en in de bijlagen "detail I tim II" 
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7. Conc1usie 

In het ontwerp van het gemeentehuis zijn, ter versterking van de identiteit, herkenbare positieve kenmerken van de gemeente 
Boxmeer gebruikt, waarbij rekening is gehouden met de Genius Loci. De toegepaste kenmerken komen zowe1 uit de gemeente 
Boxmeer zelf als uit de stedenbouwkundige situatie. 

Identiteit is het eigen karakter, het individuele kenmerk. De identiteit van een bepaald gebied zit zowel in fysieke objecten en 
structuren als in verhalen waarin objecten en structuren op een of andere manier in verband worden gebracht met een gebied. In 
een continu veranderende omgeving kan identiteit in de architectuur worden gebruikt als transformatierustpunt. 

De gemeente Boxmeer kenmerkt zich door de rijke geschiedenis en het natuurrijke landschap met elf karakteristieke kernen. De 
elf kernen zijn k1einschalig van opzet en hebben een dorps karakter. Van de elf kernen is de plaats Boxmeer beduidend het 
grootst en heeft een regionale centrumfunctie. 

De stedenbouwkundige situatie van het gemeentehuis bevindt zich in het centrum van de plaats Boxmeer en bevat veel 
aanJeidingen voor het ontwerp, waaronder een rijkdom aan morfologische structuren. Het centrum van Boxmeer heeft een 
middeleeuwse structuur, waarvan de Steenstraat het sterkst structurele element is. Kenmerken van de stedenbouwkundige 
structuur zijn de diepe kavels met niet haakse hoeken, vingerverJoop in de bebouwing en een lage bebouwingshoogte. Het 
gemeentehuis voegt zich naar de stedenbouwkundige kenmerken en versterkt zo de identiteit van Boxmeer. 

Het gemeentehuis sluit aan bij de gemeente Boxmeer door rekening te houden met her ken bare positieve kenmerken. De grote 
ruimtebehoefte heeft geleid tot verdieping van het gemeentehuis, ter behoud van het k1eioschaJige dorpse karakter. Het 
gemeentehuis is opgedeeld in een publiekelijk en in een ambtelijk dee\. Het publiekelijk deel heeft kenmerken van een 
gemeentehuis, zoals een prominente locatie, de situering bij een plein, een carillon, een bordes en een zichtbare raadzaa\. Het 
ambtelijk deel is eigenJijk een ambtenarenkantoor en gaat op in de omgeving door aansluiting bij de omgeving. 

In het ontwerp van het gemeentehuis zijn herkenbare positieve kenmerken van de gemeente Boxmeer gebruikt. Het 
gemeentehuis heeft door de twee ondergrondse bouwlagen slechts drie bovengrondse bouwlagen. De gevels bestaan uit de 
k1assieke opbouw van plint, middenstuk en dakrand en sluiten aan bij de omgeving. Het gemeentehuis heeft metse1werkgevels 
met bakstenen uit de gemeente Boxmeer zelf. De ingeschoven doosjes en de terugliggende gevels zijn van Raflicad, waarbij de 
vervlochten inleg verwijst naar het natuurrijke landschap. 
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Hoofdstuk 7: bronvermelding 

Boeken 
Voorthuis, Jacob (2008) "de genereuze stad - een tedere machine - een ontologie van het gebruik" 
(beta versie 1.0) London: lulu, ISBN: 978-9-0787-7802-8 
Het boek is bedoeld voor iemand die het geduld opbrengt om het te willen lezen, die willeren kijken 
naar de wereld en die belangstelling heeft voor een genereuze blik. De tekst is oorspronkelijk 
bedoeld als ondersteuning bij de colleges Architectuur, Filosojie & Kritiek aan de TV Eindhoven. 
Het boek is een poging tot een radicaal pragmatisme, waarbij gekeken wordt hoe de wereld eruit zou 
zien als we het menselijke lichaam en het gebruik centraal stellen ojverwijderen. De stelling van het 
boek is: het gebruik bepaalt mijn hele wereld. Het boek gaat in op de vragen hoe een genereuze stad 
mogelijk is, hoe jilosojie en architectuur elkaar kunnen aanvullen, hoe is iets mooi oj goed, wat het 
betekent als je iets gebruikt, wat de relatie is tussen theorie en praktijk, wat je aan dit alles hebt en 
dergelijke vragen. 
Deze bron is in deze scriptie voornamelijk gebruikt bij het dejinieren van het beg rip identiteit. 

Herngreen, Rik (2002) "de 8e transformatie - Over planning en regionale identiteit" Wageningen: 
Blauwe KamerlUitgeverij Blauwdruk, ISBN: 90-75271-07-7 
Het boek heeft veel weg van een manifest tegen doods regio-essentialisme. Rik Herngreen gaat in op 
het begrip regionale identiteit en voorziet het van historische en culturele kanttekeningen. Hij 
introduceert begrippen als het canonieke en het apocrieje landschap en ziet vooral het belang van 
een vrije ontwikkeling van de identiteit. De transjormaties die ons land te wachten staat zouden 
moeten worden verrijkt met de achtste transjormatie, waarmee de ruimtelijke samenhang, de 
openbare netwerken, de canon en de overruimte op een niveau worden gebracht dat past bij een 
samenleving van mensen die tijd, ruimte en geld hebben voor culturele ontplooiing en burgerschap. 
Deze bron is in deze scriptie voornamelijk gebruikt bij de dejiniering en historische inbedding van 
het begrip identiteit. 

Ruimtelijk planbureau - David Hamers, Femke Daalhuizen, Simone Langeweg, Jan Ritsema 
van Eck (2008) "Ruimte in debat 0112005 - ruimtelijk planbureau" Rotterdam: Drukkerij De 
Maasstad 
Centraal staat het essay van Carola Simon (SCP), waarin het in opmars zijnde streekgevoel in 
Nederland centraal staat: aandacht voor het streekeigene en het behoud van steekidentiteiten 
ontstaat vooral waar er geld mee te verdienen is. Ko Drogers (BelangenbefUIrtiging Regio West, 
ANWB) betwijjelt de opmars van het regiogevoel en pleit voor een betere aansluiting bij de 
volksbeleving. Volgens Frans Thissen (VvA) zullen actoren in het projessionele discours bij de 
vorming van streekidentiteiten rekening willen houden met ontwikkelingen in territoriale 
identiteiten op verschillende ruimtelijke scfUIalniveaus binnen het lekendiscours. Han Lorzing 
(RPB) gaat dieper in op de ondergang en opkomst van het streekeigen ontwerp in architectuur 
en stedenbouw. David Hamers (RPB) onderzoekt de Deens-Zweedse Oresundregio, waar het 
streekgevoel niet werkt. 
Deze bron is in deze scriptie voornamelijk gebruikt bij het benadrukken van het huidige nut, de 
actualiteit. 

57 



Overige bronnen: 

NOS, nieuwsberichten op internet, http ://www.nos.nllnosjournaallartikelenl2009/1/1/010109_slowakije_euro.html. 31 
juli 2009 

2 Wikipedia, encyclopedie op internet, http://nl.wikipedia.orglwikilVerdra~van_Lissabon, 27 juli 2009 

3 Google, zoekmachine op internet, http://www.google.com. 29 juli 2009 

4 Boer, W . Th . de (2004) "Koenen woordenboek - NIN - Nederlands" Utrecht-Antwerpen: Koenen Woordenboek, ISBN 90-
6648-618-x, 30$le druk, biz. 473 

5 Wikipedia, encyclopedie op internet, http://nJ .wikipedia.orglwikilIdentiteit, 29 juli 2009 

6 Wikipedia, encyclopedie op internet, http ://nJ.wikipedia .orglwikilIdentiteiUeigenheid), 31 juli 2009 

7 Webklassen, website Geografie en Planologie van de UvA, 
http://www.webklassen.info/webklassenltc/glossary.html#imaginedcommunity , 26 maart 2008 

8 Wikipedia, encyclopedie op internet, http://nJ.wikipedia.orglwikilVerdra~van_Lissabon, 27 juli 2009 

9 Tijdschrift, Een politic us die klaagt over zijn leven is onuitstaanbaar, Elsevier, nummer 50, IS december 2007, biz. 144 
tim 146 

10 Tijdschrift, Het gezicht van Europa , Paul de Hen, Elsevier, nummer 2, 12januari 2008, biz. 23 

II Wikipedia, encyclopedie op internet, http://nJ .wikipedia.orglwikilTijdgeest, 30 september 2009 

12 Internetsite, http://www.maecenas-acw.nJ/e-scriptie/angelasondervan.pdf. blz. 27, 28 & 206, 0 I oktober 2009 

13 Dictaat, Stedenbouwkundig ontwerpen, dictaat behorende bij het yak Stedenbouwkundig Ontwerpen, faculteit 
Bouwkunde Technische Universiteit Eindhoven, vakcode 7W220, 4e uitgave, augustus 2004, biz. 27,28 & 206 

14 Afstudeeromschrijving Geen Box meer, gemeentehuis Boxmeer, M4 project - afstudeeratelier AE, Maarten Willems, 
Technische universiteit Eindhoven, januari 2008 

15 Website archeologie en historie Boxmeer, Dick Reijnen, secretaris Historische Vereniging Nepomuk, 
http://www.dickreijnen.web-Iog.nII. 0 I oktober 2009 

16 Wikipedia, encyclopedie op internet, http://nJ.wikipedia.orglwikiIBoxmeer_(plaats) , 01 oktober 2009 

17 Toeristische website van Boxmeer, http://toerisme.boxmeer.nllindex.php/cultuur/geschiedenis, 0 I oktober 2009 

18 Website belangrijke jaartallen geschiedenis Boxmeer, http://home.hetneLnJ/-ct55115- 17.htm, 0 I oktober 2009 

58 



19 Wikipedia, encyclopedie op internet, http://nl.wikipedia.orglwikiIBoxmeec(gemeente), 01 oktober 2009 

20 Website met informatie over de fusie van 3 gemeenten, op weg naar de fusie, http://www.opwegnaardefusie.nlJ, 01 
oktober 2009 

21 Nieuwswebsite gemeente Boxmeer, http://boxmeer.kliknieuws.nVnieuws/66624/nieuw-beeldmerk-gemeente-boxmeer, 
02 okto ber 2009 

22 Tijdschrift, Wonen: de beste gemeenten, Arthur van Leeuwen, Elzevier, nummer 24, 16juni 2007, biz. 58 

23 Brochure, Bijzonder dagje uit in ... Boxmeer, Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant, 's Hertogenbosch, Drukkerij 
Albers, Schaijk, druk 2008 

24 Eindrapport Beleidsvisie toerisme en recreatie gemeente Boxmeer, september 2006, 
http://www.boxmeer.nlJdocumentenieindrapporcseptember.pdf 

25 Brochure, Bijzonder dagje uit in ... Boxmeer, Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant, 's Hertogenbosch, Drukkerij 
Albers, Schaijk, druk 2008 

26 Toerismewebsite gemeente Boxmeer, http://toerisme.boxmeer.nlJindex.php/evenementenljaarlijkse-evenementen, 03 
november 2009 

27 Gratis dagkrant, Boxmeer heeft beste biertje, Metro, Klaas Boomsma, 03 februari 2008, pagina 3 

28 Ruimtelijke onderbouwing gemeentehuis Boxmeer, 13 april 2006, Croonen, Rosmalen 

29 Programma van Eisen, PRC Zuid, vestiging Eindhoven, 26 augustus 2003, definitieve versie 

30 Wikipedia, encyclopedie op internet, http://nl.wikipedia.orglwikilBoxmeer_(gemeente), 01 oktober 2009 

59 



Ruimteprogramma gemeentehuis 
Huidige & nieuwe situatie 
Plattegrond -2 tim 2 
Geveltekening noord , oost, zuid & west 
Doorsneden A' A, B'B, C'C & D'D 
Detail I tim II 

Bijlagen 
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Ruimtegebruik gemeentehuis 

In de navolgende tabel is de ruimtebehoefte per ruimte weergegeven, welke op dezelfde wijze geclusterd en gekJeurd is als het 
relatieschema figuur 5.3. 
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