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In 2008 ben ik voor mijn opleiding architectuur aan de TU Eindhoven 
gestart met het afstudeeratelier•Geen box meer•. Met veel enthousiasme 
ben ik, in de veronderstelling een jaar later met mijn diploma onder de 
arm naar buiten te lopen, hieraan begonnen. 

Het afstuderen heeft uiteindelijk meer tijd in beslag genomen dan 
waarmee ik bij de start rekening heb gehouden. Nu, in het voorjaar van 
2010, met het gereedkomen van het afstudeerproject, is het einde van 
de studietijd nabij. Een periode van ruim 10 jaar studie, waarin ik de 
MTS, HTS en ook (bijna) de TU-opleiding succesvol heb afgerond. Een 
prestatie waar ik best trots op ben, maar die ook de nodige inspanning 
heeft gevergd. 

Het laatste halfjaar van mijn afstuderen draaide namelijk niet alleen om 
de studie, maar kreeg ik ook last van mijn rechterarm. Het lichte gezeur in 
de pols, na een dag computeren, werd 'normaal'. Ik was mij niet bewust 
van de mogelijke gevolgen. Na een bezoek aan de fysiotherapeut is 
besloten om eerst een periode rust te nemen. 

Na de periode van rust heb ik het afstuderen weer opgepakt. Vlak 
hiervoor ben ik samen met de fysiotherapeut begonnen aan mijn 
herstel. Alhoewel het weer oppakken van het afstuderen de nodige 
inspanningen heeft gekost, kijk ik met een goed gevoel op deze periode 
terug. 

Tijdens mijn HTS-opleiding heb ik stage gelopen bij het 
Architectenbureau Marius van den Wildenberg BV. De heer Van den 
Wildenberg heeft mij gestimuleerd om de opleiding architectuur te 
gaan volgen. Hiervoor ben ik hem dankbaar. De afgelopen jaren heb ik 
naast mijn architectuuropleiding aan de TU ook bij dit architectenbureau 
gewerkt. Verder heb ik van het architectenbureau, met name van Okke 
en Dave, hulp bij de uitwerking van mijn afstudeerproject ontvangen, 
waarvoor ik hen zeer erkentelijk ben. 
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Ook mijn ouders wil ik bedanken die, tijdens mijn studie en zeker het 
laatste halfjaar, mij erg hebben gesteund. Zij hebben er mede voor 
gezorgd, dat ik me volledig op mijn afstuderen heb kunnen focussen. 

Daarnaast hebben mijn afstudeerbegeleiders alle begrip getoond voor 
mijn situatie en mij de tijd gegeven die ik nodig had. Hiervoor wil ik hen 
hartelijk bedanken. 

Ten slotte wil ik ook mijn zusjes, vrienden en uiteraard mijn vriendin 
bedanken voor de interesse die zij steeds hebben getoond en voor de 
steun die zij mij het afgelopen jaar hebben gegeven. 
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Een aantal weken voor het einde van mijn afstuderen, kreeg ik bij toeval 
het boek 'Heel Nederland' van Rik Zaal in handen. Hierin beschrijft 
hij zijn bevindingen tijdens zijn rondreis door Nederland, waaronder 
Boxmeer. Hierover schrijft hij onder meer: ·Het eerste dorp, Boxmeer is 
een van de vele plaatsen in Oost-Brabant, waar architectuur niet tot enige 
vorm van schoonheid of harmonie heeft geleid. De winkelstraat en het 
overdekte winkelcentrum zijn goede voorbeelden van de gruwelijkheid die 
voortkomt uit wansmaak en zomaar-wat-doen. Het mooiste gebouw van 
Boxmeer is het kasteel, dat er voornamelijk achttiende-eeuws uitziet~ 

Met deze beschrijving van Boxmeer legt hij de vinger op de zere plek en 
onderstreept de actualiteit van de doelstelling van het afstudeeratelier: 
Richting geven aan de identiteitsantwikkeling van Boxmeer! 

Verder schrijft hij nog het volgende over Boxmeer: 'Vlak bij het kasteel 
gaat de Veerstraat de uiterwaarden in, waar we een voor deze streek 
specifiek cultuurlandschap tegenkomen. Onderdeel daarvan zijn de takken 
van bomen en struiken, gevlochten hagen die kleine, onregelmatige 
stukken grasland van elkaar scheiden en Maasheggen worden genoemd~ 
Hiermee benoemt Rik Zaal een uniek kenmerk waarmee Boxmeer zich 
onderscheidt en hij zijn beschrijving positief afrondt. 

Het ontwerpen van een nieuw gemeentehuis op een prominente 
locatie in het centrum van Boxmeer geeft een unieke kans om zowel 
richting aan de identiteitsantwikkeling te geven alsook een impuls aan 
de architectonische kwaliteit van het centrum. 

Daarnaast biedt het ontwerpproces de mogelijkheid om een v1s1e 
te vormen over wat de positie en de rol van het gemeentehuis 
tegenwoordig zou kunnen zijn. 
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Het ontwerp dat ik heb gemaakt voor het gemeentehuis, heb ik in dit 
verslag uiteengezet in vier hoofdstukken, te weten: 

·analyse; 
·plan; 
·ontwerp; 
• uitwerking. 

Dit wordt afgesloten met deconclusieen reflectie op het afstudeerproject 
en -traject. 

In het eerste hoofdstuk heb ik een analyse gemaakt van het raadhuis, 
de gemeente Boxmeer en de stedenbouwkundige situatie. 

Het tweede hoofdstuk bevat mijn visie op zowel de positie van het 
raadhuis als op de gemeente Boxmeer. Tevens heb ik hierin een nieuw 
stedenbouwkundig plan rondom de locatie uiteengezet. 

De twee volgende hoofdstukken zetten uiteen wat het idee achter het 
ontwerp is geweest en hoe dit tot in detail is uitgewerkt . . 
Hierna volgt een conclusie waarbij ik kritisch terugblik op het resultaat 
en of er aspecten zijn die ik wellicht anders had moeten invullen. 

Tot slot blik ik terug op het proces, wat wel en niet goed is gegaan en 
wat ik hiervan heb geleerd. 
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Door de eeuwen heen heeft het raadhuis vele ontwikkelingen doorge
maakt. Dit zowel in typologie als functies die het raadhuis heeft gehuis
vest. Lange tijd was het raadhuis samen met de kerk de belangrijkste 
plek van een stad. Tegenwoordig valt menig raadhuis niet of nauwe
lijks te onderscheiden van een regulier kantoorgebouw en fronst me
nig inwoner zijn wenkbrauwen bij de vraag waar het staat. Om een hel
dere visie te kunnen geven op de huidige status en toekomst van het 
gemeentehuis (voorheen raadhuis of stadhuis,) heb ik me verdiept in 
de ontwikkeling van de typologie en de bestuurlijke ontwikkeling van 
Nederland. 

Een stad was in de middeleeuwen geen echte stad zonder raadhuis. 
Hiermee onderscheidde een stad zich, naast het (veel) grotere inwoner
aantal, van een dorp. Het raadhuis bood ruimte aan de bestuurders en 
rechters om hun taken uit te voeren. 
Bestuur en rechtspraak waren in deze tijd sterk met elkaar verbonden, 
wat ook in de gebruikte architectuur tot uiting kwam. Daarnaast werd 
ook het waaghuis meestal bij het raadhuis betrokken, waardoor het 
raadhuis verschillende functies combineerde. Het raadhuis stond in 
deze tijd, samen met de stadsmuren en de kerk, symbool voor de ste
delijke vrijheid. 

In de tijd dat de eerste raadhuizen ontstonden, was de macht in han
den van de bu rgerij. Zij bepaalde dus ook wat er gebeurde, en het raad
huis was de plek waar mededelingen werden gedaan aan de bevolking. 
Omdat niet elke stad over een eigen raadhuis beschikte, vonden raads
zittingen vaak plaats in de stadsherberg of het gildehuis. Bij goed weer 
vonden raadszittingen, volgens Germaans gebruik, zelfs regelmatig 
buiten plaats. Gaandeweg werd in de steden gebruikgemaakt van een 
zaal op de verdieping van het belangrijkste gildehuis van de stad. De 
eerste aparte raadhuizen in Nederland dateren uit de veertiende eeuw. 
Het oudste raadhuis staat in Sluis en dateert uit 1 396, hoewel dit raad
huis in 1956 is herbouwd nadat het pand in de Tweede Wereldoorlog 
was verwoest. 
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De opzet van de raadhuizen in deze periode bestond vaak uit hetzelf
de hoofdtype. Twee topgevels met daartussen een zadeldak. Een goed 
voorbeeld hiervan is het raadhuis in Gouda (1450), waaraan nog een 
toren is toegevoegd. De zaal voor de raadszittingen werd vaak op de 
eerste verdieping gepositioneerd. 

Om het zelfstandige karakter van de stedelijke gemeenschap te bena
drukken, werden elementen uit de adellijke architectuur overgenomen. 
Dit om te laten zien dat een stedelijke gemeenschap zich in juridisch 
opzicht gelijkwaardig aan een landheer beschouwde. Er zijn in deze pe
riode diverse raadhuizen gebouwd die ook als verdedigingswerk dienst 
deden. Deze waren dan tevens voorzien van kantelen en sch ietgaten. 
Het meest karakteristieke element van raadhuizen uit de late middel
eeuwen is echter het belfort. De toren was immers een oud seigneu
riaat symbool. dat hoogstwaarschijnlijk aan de kasteelbouw is ont
leend. Lange tijd is het belfort vooral als een typisch verschijnsel uit 
de Zuidelijke Nederlanden gezien, maar uit onderzoek is gebleken dat 
ook boven de Maas veel steden een belfort aan hun raadhuis hadden 
toegevoegd. 

Waren stadhuizen in de middeleeuwen vaak een verzamelgebouw waar 
bestuurlijke, juridische en economische activiteiten plaatsvonden, bij 
de raadhuizen van de 16e eeuw werden de economische activiteiten 
steeds vaker in een apart gebouw ondergebracht. Dit kwam ook tot ui
ting in de gevels van nieuwe raadhuizen, waarvan de vormentaal zich 
richtte op representat ie en symboliek. Het nieuwe raadhuis werd een 
afspiegeling van de relatief autonome machtssituatie en van welvaart. 

De representat ieve architectuur van de buitengevels, die in de voor
gaande eeuwen vooral aan kasteelvormen was ontleend, werd vanaf 
de 16e eeuw steeds meer op paleisvormen geïnspireerd. Kenmerkend 
aan de raadhuizen, die tot deze periode zijn gebouwd, is dat de gevel 
en de ruimtelijke indeling van het gebouw nauwelijks een relatie met 
elkaar hebben. 
Het raadhuis van Antwerpen werd bekend door het motief om een 
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langsgevel met behulp van een topgevel te onderbreken. Dit vond be
gin 17e eeuw veel navolging. Dit resulteerde in een gevel waarin dui
delijk afleesbaar was waar zich welke functie bevond. Het raadhuis van 
Bolsward is hiervan een goed voorbeeld. Achter de ingang, die geken
merkt wordt door een statige ingangspartij, bevindt zich de hal. Links 
hiervan is de raadszaal gelegen en rechts de burgemeesterskamer. 
Onder de hal bevindt zich de waagzaal. die hoger is dan de aansluiten
de ruimtes, wat ook tot uiting komt in de gevel. 

Later deze eeuw vermengen de topgevels en de 'gewone' gevel zich 
steeds meer en symmetrie en classicistische vormen worden steeds 
meer als algemeen uitgangspunt genomen. De indeling eiste ook een 
strikter geordende groepering van de vereiste vertrekken door het toe
nemende aantal ambtenaren. 

Het raadhuis van Amsterdam staat, net als een eeuw eerder het raad
huis van Antwerpen, symbool voor een belangrijke stap in de typolo
gische ontwikkeling. De trap is naar binnen geplaatst, de topgevel is 
vervangen door een fronton met koepeltoren en de stoep door een 
balkon. Bovendien wordt de Burgerzaal tot nieuw middelpunt van het 
raadhuis gekozen. Tevens doet de binnenplaats zijn intrede door de 
groei van het raadhuis. 

Aan het eind van de 17e eeuw en in de 18e eeuw barsten veel raad
huizen uit hun voegen. Door de economische malaise werden in deze 
periode nauwelijks nieuwe raadshuizen gebouwd. Vele raadhuizen wer
den in die periode verbouwd of van een uitbreiding met een nieuwe 
voorgevel voorzien. 

De staatkundige hervormingen in het begin van de 19e eeuw en de 
scheiding van de machten (wetgevende, uitvoerende en rechterlijke) 
betekenden het einde van het raadhuis als centrum van bestuur en 
rechtspraak. Na de wet van Thorbecke in 1848 moesten de vergaderin
gen voortaan openbaar zijn en de gemeenteraad worden gekozen. Het 
kiesrecht was echter nog steeds voorbehouden aan de burgerij. 



1. Stadhuis Gouda 

1. Stadhuis Bolsward 

3. Paleis op de Dam Amsterdam 
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Vanaf 1919 kwam hier verandering in door de komst van het algemeen 
kiesrecht. Hierdoor waren alle bevolkingsgroepen gerechtigd om hun 
stem uit te brengen en werd het raadhuis een afspiegeling van alle be
volkingsgroepen. Dit zorgde er ook voor dat het karakter van het raad
huis meer openbaar werd. 

Hoewel de raadhuizen na de Wet van Thorbecke uit 1848 alleen nog 
huisvesting boden aan het stadsbestuur, soms nog in combinatie met 
een politiebureau of een school, bleef het raadhuis een gebouwtype 
dat om een representatieve architectuur vroeg als teken van macht. Tot 
het begin van de 20e eeuw werd hierbij meestal gebruik gemaakt van 
traditionele architectuur. Het Rotterdamse stadhuis uit 1920 is hier een 
laat voorbeeld van. 

In Hilversum werd door architect Dudok een van de eerste raadhuizen 
ontworpen die kenmerken vertoonde van zowel de traditionele als mo
derne architectuur. De architectuurhistoricus Fanelli ziet Dudoks ont
werp zelfs als een volmaakte synthese van verschillende stromingen in 
de twintigste-eeuwse architectuur, zowel traditionalistisch als modern. 
Het thema van de verbinding tussen natuur en cultuur lijkt ontleend 
aan het werk van Frank Lloyd Wright, een architect die door Dudok zeer 
bewonderd werd. 

Bij de raadhuizen, die kort na de Tweede Wereldoorlog werden ge
bouwd, overheerst de traditionele architectuur en de representatie van 
behoudendheid en macht. Aan het einde van de jaren vijftig ontstond 
een sterke groei van het ambtenarenapparaat wat tot gevolg had dat 
de omvang van het administratieve deel aanzienlijk groter werd dan 
het representatieve deel. In de grotere gemeenten werden de eerste 
stadskantoren in gebruik genomen, waarmee de gebruikelijke repre
sentativite it onder druk kwam te staan. Door de sterke democratisering 
van Nederland verdween dit geheel en raadhuizen waren door hun ar
chitectonische uitstraling nauwelijks meer te onderscheiden van ge
wone kantoorgebouwen. Een goed voorbeeld hiervan is het raadhuis 
van Veenendaal uit 1966. 
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De nieuwe raadhuizen staan symbool voorlaagdrempeligheiden open
baarheid van bestuur; dit in schril contrast met de eerste raadhuizen 
die in Nederland verschenen. Kenmerkende elementen van nieuwe 
raadhuizen zijn binnenstraten en passages, waaraan publieksgerichte 
functies gelegen zijn, en grote glazen gevels die letterlijk de transpa
rantie van het openbaar bestuur zichtbaar moeten maken (Almere). 
Een andere belangrijke ontwikkeling in de laatste jaren is dat veel raad
huizen gecombineerd worden met andere functies, zoals een theater 
of kantoorruimte. De reden hiervan is dat gemeenten zelf verantwoor
delijk zijn voor de financiering van een raadhuis en door het toevoe
gen van een andere functie de kosten kunnen worden gedrukt. Ook dit 
zorgt ervoor dat nieuwe raadhuizen niet of nauwelijks meer als zodanig 
herkenbaar zijn (Amsterdam Stopera I IJsselstein). 

Uit de geschiedenis kan worden geconcludeerd, dat een raadhuis een 
aantal belangrijke ontwikkelingen heeft doorgemaakt. De voornaamste 
oorzaak hiervan is de democratisering van de samenleving. Momenten 
die dit markeren, zijn het autonoom worden van steden in de 16e eeuw, 
de Wet van Thorbecke in 1848 en het verkrijgen van kiesrecht voor al le 
inwoners in 1919. Waar vroeger bestuurders de macht hadden over de 
inwoners, hebben de inwoners nu de macht over de bestuurders. 

Er is een belangrijke ontwikkeling geweest in de status van het raad
huis. Deze is sinds het ontstaan ervan alleen maar afgenomen. De eerste 
raadhuizen vormden bijna in alle opzichten de belangrijkste plek van 
een stad; van hieruit werd bestuurd, recht gesproken en uitgevoerd. 

Daarnaast was het vaak de plek waar handel gedreven werd en het laat
ste nieuws vernomen kon worden. Tegenwoordig doet het raadhuis al
leen nog dienst als bestuurlijk centrum van een stad (gemeente). Het 
verdwijnen van de andere functies is uiteraard eenvoudig te verklaren 
door de democratisering (scheiding van de machten) en groei van de 
stad. Hierdoor is echter wel de status van het raadhuis aanzienlijk ver
minderd. Dit heeft vooral te maken met het beeld dat inwoners tegen-
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woordig van een gemeente hebben: een traag draaiende administra
tieve molen! 
De laatste jaren is een trend ontstaan om het raadhu is met andere func
ties samen te voegen in één gebouw. De belangrijkste reden hiervoor is 
dat dit voor gemeenten financieel interessant is. De bouwkosten vallen 
zo immers lager uit voor de gemeente. 

Ook op architectonisch vlak heeft het raadhuis zich behoorlijk ontwik
keld. Dit is grotendeels te herleiden tot de veranderingen in de be
stuurlijke situatie, die in de gebruikte architectuur gerepresenteerd 
wordt. Waar de eerste raadhuizen macht en onafhankelijkheid uitstraa l
den, moet nu vooral democratie en transparantie uitgedrukt worden. 
Een aantal architectonische elementen, die vee lvuldig gedurende deze 
ontwikkeling zijn gebruikt, worden hierdoor geassocieerd met een 
raadhuis. Dit zijn namelijk de toren, het balkon, het plein en het bin
nenhof. Elk van deze elementen is om een andere reden toegepast. Zo 
is de toren gebruikt om macht en onafhankelijkheid uit te stralen. Het 
balkon diende om het volk toe te spreken, waarvoor ook regelmatig 
een statige trap met bordes gebruikt werd. Hieraan grensde vaak een 
plein, dat vanaf een bepaald moment symbool stond voor de macht 
van het volk. Het binnenhof is een element dat voortkomt uit de fysieke 
groei van het raadhuis. Omdat deze groots over moest komen, werd er 
gebruik gemaakt van een bi nnenhof, waardoor ook in het midden van 
de grote 'blokken' daglichttoetreding mogelijk was. 

De toenemende omvang van het ambtenarenapparaat kan ook gezien 
worden als een belangrijke oorzaak dat veel raadhuizen tegenwoordig 
een kantoorachtige uitst raling hebben. Het publieke deel is in vergel ij 
king met het kantoordeel bijna te verwaarlozen. 
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De gemeente Boxmeer vormt samen met vier andere gemeenten in 
Zuidoost-Brabant het Land van Cuijk. De gemeente(± 29.000 inwoners) 
bestaat uit tien dorpen rondom de centrumplaats Boxmeer. Geografisch 
gezien wordt het gebied van de gemeente gekenmerkt door de Maas 
met zijn uiterwaarden en de vele bossen en landbouwgronden, die sa
men een natuurlijke en aantrekkelijke omgeving vormen waarin de ker
nen liggen. Door de nabijheid van snelwegen en een treinstation is de 
gemeente goed bereikbaar, waardoor ook enkele grote bedrijven zijn 
gevestigd. 

De kern Boxmeer is met ruim 12.000 inwoners de grootste plaats van 
de gemeente en beschikt over een vrij hoog voorzieningenniveau op 
het gebied van winkels, cultuur en zorg. Hierdoor is Boxmeer niet alleen 
voor haar eigen inwoners maar ook voor mensen uit de hele gemeente 
en regio een belangrijke plaats. 

De tien dorpen die de gemeente completeren zijn Beugen, Groeningen, 
Holthees, Maashees, Oeffelt, Overloon, Rijkevoort, Sambeek, 
Vierlingsbeek en Vortum-Mullem. Dit zijn kleine dorpen met een inwo
neraantal variërend tussen enkele honderden tot enkele duizenden. 

Bezienswaardigheden in de gemeente zijn het voormalige 
Karmelietenklooster, de Sint Petrusbasiliek, het Kasteel De Weijer, het 
Oorlogsmuseum en de Maasheggen. Deze (gevlochten) Maasheggen 
vormen het eerste bewijs dat dit gebied bewoond werd. Julius Caesar 
heeft in een van zijn reisverslagen deze bijzondere Maasheggen 
beschreven. 
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Het Land van Cuijk (waaronder Boxmeer) is eeuwenlang een geïsoleerd 
gebied geweest. Met de Maas aan de ene en de Peel (natuurgebied) 
aan de andere kant was het Land van Cuijk tot aan het begin van de vo
rige eeuw lastig bereikbaar. 

Tussen de Peel en de Maas bevindt zich een geringe verhoging in het 
landschap, die in het verleden is gevormd door rivierafzettingen en 
waarop bewoning mogelijk was. De Romeinen legden door dit gebied 
een weg aan die de Lage Landen bij het Romeins imperium voegde, 
met de Rijn als grens. Er zijn sporen gevonden die getuigen van deze 
periode. 
Maar ook voordat de Romeinen kwamen, woonden er al mensen op deze 
natuurlijke verhoging. Deze bewoners, Nerviërs genaamd, scheidden 
hun landbouwpercelen af door middel van meidoornheggen, die op 
een unieke wijze ineengevlochten werden. De beroemde 'Maasheggen' 
bestaan nog steeds en vormen een uniek natuurmonument. Behalve 
een afscheiding vormen de heggen ook een bijzonder ecosysteem 
waarin vele zeldzame planten- en diersoorten voorkomen. 

De naam 'Boxmeer' vindt zijn oorsprong in de dertiende eeuw wanneer 
Jan Boe van Mere als bestuurder wordt aangesteld door de hertog van 
Gelre. Langzamerhand raakte 'het land van Boe de mere' ingeburgerd 
als benaming van dit gebied. Dit is daarna eerst nog veranderd in Boc's
Meer en uiteindelijk Boxmeer. 

Rond het jaar 1600, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, valt het Land van 
Cuijk toe aan het Huis van Oranje-Nassau. Boxmeer blijft, samen met 
het nabij gelegen dorp Sint Anthonis, een min of meer onafhankelijke 
heerlijkheid. Eén van de gevolgen is dat het de katholieken in Boxmeer 
is toegestaan om hun godsdienst in het openbaar te blijven beoefenen, 
ook wanneer dat in het omliggende gebied in 1648 wordt verboden. 

In de twintigste eeuw raakt de ontwikkeling van het Land van Cuijk in 
een stroomversnelling doordat er een einde komt aan de natuurlijke 
isolatie. Een sluizenstelsel, waaronder een in Sambeek, weet de grillen 
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van de Maas meestal binnen de perken te houden. Daarnaast werd de 
Peel ontgonnen, waardoor wegen konden worden aangelegd. 

In de Tweede Wereldoorlog heeft vooral Overloon zwaar te lijden ge
had. Hier heeft een veldslag plaatsgevonden tussen de Duitsers en de 
geallieerden, waarbij nagenoeg geen enkel huis gespaard is gebleven. 
Het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon herinnert hier 
nog aan. 
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9. Hoofdstructuur Boxmeer 

In de meest oostelijke streek van de provincie Noord-Brabant, gren
zend aan de provincies Gelderland en Limburg, ligt het Land van Cuijk. 
Hiertoe behoren naast de gemeente Boxmeer ook de vier andere ge
meenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Anthonis. 

Boxmeer is een kleine gemeente in een agrarisch gebied. Dankzij de 
ligging aan twee snelwegen, het spoor en de Maas heeft de gemeente 
zich kunnen ontwikkelen tot een belangrijke plaats in de regio. Naast 
de kern Boxmeer bestaat de gemeente verder nog uit een tiental kleine 
kernen. De aanwezigheid van een regionaal ziekenhuis, een aantal gro
te bedrijven en een hoog voorzieningenniveau onderstreept het be
lang van de hoofdkern Boxmeer. 

' ' ' 

750 1500m 
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De oorsprong van Boxmeer is duidelijk herkenbaar in het centrum. 
Deze kenmerkt zich door een lintbebouwing aan de Steenstraat, gele
gen op een zandafzetting van de Maas. In de Steenstraat zijn de meeste 
historische gebouwen van Boxmeer te vinden, veelal gelegen op smalle 
diepe kavels. 

De historisch ontstane ruimtelijke structuur is van cultuurhistori
sche waarde en zorgt voor de samenhang in het centrumgebied. 
Tegenwoordig is de Steenstraat een winkelgebied dat zich in de loop 
van de jaren heeft uitgebreid tot de achterliggende gebieden in de 
omgeving. De functionele structuur van het centrum is dan ook anders 
dan de ruimtelijke. Dit heeft afbreuk aan de structuur en uitstraling van 
de Steenstraat tot gevolg gehad. 

10. Lintstructuur van de 
Steenstraat in centrum Boxmeer. 



11 en 12. Voorbeelden van ver

troebeling van het typische pro

fiel van de lintstructuur 
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Bij het vergelijken van de profielen van de Steenstraat en de zijstraten 
wordt de ruimtelijke structuur duidelijk zichtbaar. Op een paar plekken 
in de Steenstraat is de gevelstructuur geweld aangedaan of dringt een 
zijstraat zich op als gelijkwaardig. Eén voorbeeld is de locatie van het 
gemeentehuis. Hier bevindt zich namelijk een groot 'gat' in de gevel
structuur waardoor de ruimtelijke kwaliteit verloren is gegaan. 
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Het centrum van Boxmeer ligt ingeklemd tussen ontsluitingswegen 
met daaraan een aantal parkeergelegenheden. Wat erg opvalt, is dat 
de locatie van het oude gemeentehuis ruw wordt afgesneden van het 
centrum- en het voetgangersgebied. Dit is verre van gunstig voor de 
bereikbaarheid van het gemeentehuis en bovendien doet een derge
lijke doorgaande weg afbreuk aan de uitstraling van het gemeentehuis 
vanuit het centrum. Er mag namelijk van worden uitgegaan, dat het 
grootste deel van de bezoekers vanuit het centrum het gemeentehuis 
zal benaderen. 

13. Verkeerstructuur centrum 

Boxmeer 



14. Verschillende bestemmingen 

centrum Boxmeer 
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De locatie wordt niet alleen ruw van het centrumgebied afgesneden, 
het wordt ook nog eens omgeven door diverse andere bestemmingen. 
De beeldkwaliteit hiervan is matig tot slecht en er kan worden gesteld, 
dat dit gebied weinig belevingswaarde kent. 

Nu het gemeentebestuur van Boxmeer heeft besloten om het oude ge
meentehuis te slopen oritstaan er kansen. Op dezelfde locatie wordt 
het nieuwe gemeentehuis teruggebouwd. Stedenbouwkundig is dit 
een unieke mogelijkheid om tot een betere invulling te komen. 
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Het gemeentehuis is een bijzonder gebouw. Elke gemeente telt er na
melijk maar één en dit gebouw is in zekere zin ook het •hart• van een 
gemeente. 

Het gemeentehuis is altijd het politieke en bestuurlijke centrum ge
weest en deze functie zal het ook blijven behouden. Daarnaast vind ik 
dat het veel meer, net als voorheen, een (deels) publiek openbaar ge
bouw zou moeten zijn. Een plek waar burgers niet alleen terecht kun
nen voor het ophalen van een paspoort of het aangeven van een ge
boorte, maar waar de burgers ook de krant kunnen lezen, internetten 
en een kopje koffie en broodje nuttigen. 

De architectuur van gemeentehuizen bevindt zich in een omslagfase. 
Bij de eerste raadhuizen was het uitgangspunt om macht uit te stralen. 
Dit is door de eeuwen heen langzaam afgezwakt en omgebogen naar 
het uitstralen van democratie en transparantie. 
Door de sterke groei van de democratisering, en vanaf de jaren zeven
tig de groei van de omvang van het ambtenarenapparaat, veranderde 
het uitgangspunt, waardoor de gemeentehuizen veel weg hebben van 
kantoorgebouwen met een matige kwaliteit. Deze matige kwaliteit en 
het samenvoegen van diverse gemeenten zijn de afgelopen jaren be
langrijke redenen geweest dat relatiefveel gemeentehuizen met de be
oogde onderscheidende uitstraling zijn gebouwd. Hieruit is af te lei
den, dat wordt gezocht naar een nieuwe architectuur die niet meer 
verwijst naar macht of gezapige kantoorgebouwen. 

Naar mijn mening moet een gemeentehuis als eerste de identiteit van 
een gemeente uitdragen. Het gebouw is namelijk een uniek gebouw
type, specifiek voor dfe ene gemeente, en gezien zijn functie ook de re
presentatie hiervan. Het gemeentehuis moet dan ook als zodanig dui
delijk herkenbaar en prominent aanwezig zijn in een gemeente. Het 
geeft op deze manier een kwaliteitsimpuls aan de stedelijke omgeving. 
Daarmee doet een gemeentehuis ook recht aan zijn functie als bestuur
lijk centrum van de gemeente. Zoals ik eerder aangaf, zou het als open
baar gebouw niet alleen ruimte moeten bieden aan ambtenaren en de 
bu rgemeester, maar ook aan haar inwoners. 
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Boxmeer kenmerkt zich als een groene gemeente, voornamelijk door 
de vele natuurgebieden en landbouwgronden. De kernen in de ge
meente zijn allemaal typische kleine (Brabantse) dorpjes. De hoofdkern 
Boxmeer heeft zelf wel voorzichtige pogingen gedaan om, naast het 
grotere inwoneraantal, hier bovenuit te stijgen, maar de echte wil en/of 
durf lijkt te ontbreken. 

Binnen de gemeente is Boxmeer, gezien de aanwezige voorzieningen 
en bedrijvigheid, zonder twijfel de belangrijkste kern. Deze positie zal 
ook niet in het geding komen, tenzij de gemeente in de toekomst sa
men gaat met een of meerdere omliggende gemeenten. 

De gemeente Boxmeer is door het groene karakter populair bij fiet
sers en wandelaars. Dit zijn meestal dagjesmensen die een bezoek 
aan Boxmeer brengen. Het centrum van Boxmeer trekt bezoekers uit 
de hele regio, hoewel het concurrentie heeft van grotere plaatsen als 
Venray, Cuijk en Gennep, maar ook vanuit Duitsland. 

Om te zorgen dat de aantrekkingskracht van Boxmeer blijft gehand
haafd en eventueel wordt versterkt, is het voor Boxmeer van belang om 
het groene karakter te koesteren en zich hiermee sterk te profileren. De 
grootste bedreigingen zijn nieuwe woonwijken die aan de randen van 
de dorpen worden gebouwd en de bedrijvigheid. Hetzelfde geldt voor 
de bouw van nieuwe grote schuren naast boerderijen. Dit alles zorgt 
ervoor, dat dorpen naar elkaar toegroeien en het groene imago versto
ren. Dit is al duidelijk zichtbaar langs de Provincia le weg tussen Oeffeit 
en Boxmeer. Deze weg is inmiddels aan beide zijden bijna volledig be
bouwd met lichte industrie, kantoorfuncties en een nieuwe woonwijk. 

Daarnaast is het voor Boxmeer zelf van belang om haar aantrekkings
kracht als winkelgebied te behouden. Dat is economisch van groot 
belang en zorgt er tevens voor dat Boxmeer een interessante vesti
gingsplaats blijft. Een groter inwoneraantal zal ertoe bijdragen, dat het 
aanbod aan winkels in het centrum toeneemt. 
Dit lijkt een conflict op te leveren met het genoemde groene imago, 



15. Steenstraat, Boxmeer 

31 

maar in plaats van uit te breiden aan de randen van het dorp moet het 
centrum worden verdicht. 

Deze verdichting leidt tot een hogere bebouwingsdichtheid en leven
digheid, twee kenmerkende eigenschappen van een centrumgebied. 
Daarnaast biedt dit een bijzondere kans om de uitstraling van het cen
trumgebied een impuls te geven. De kwaliteit van veel gebouwen in 
het centrum is bedroevend en levert een negatieve bijdrage aan het 
straatbeeld. Het belangrijkste deel van het centrum, de Steenstraat, 
speelt hierbij een belangrijke rol. De Steenstraat is de historische oor
sprong van Boxmeer, duidelijk herkenbaar aan de lintbebouwing. Deze 
hoofdstraat is door de vele zijstraatjes verbonden met het achterlig
gende centrumgebied. De structuur en het karakter van de Steenstraat 
is op een aantal plekken (gedeeltelijk) vertroebeld. Het streven zou er 
op gericht moeten zijn om de Steenstraat zo duidelijk mogelijk te pro
fileren als hart van het centrum en dus van Boxmeer. 
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Vanuit de analyse van de bestaande situatie én de door mij ontwik
kelde visie voor Boxmeer komen een aantal aandachtspunten naar vo
ren die van belang zijn voor het opstellen van het stedenbouwkundig 
plan voor het gebied waarin het nieuwe gemeenthuis moet worden 
gebouwd. 

Deze aandachtspunten zijn: 
• De historische structuur van de kern verwatert; 
• De omgeving is amorf en wordt als zeer rommelig ervaren; 
• Het huidige gemeentehuis is moeilijk te bereiken; 
• Het winkelgebied kent geen afbakening en voldoet niet; 
• De huidige locatie laat geen stedenbouwkundig verantwoorde in

vulling toe en kent enkele rafelige gevelwanden. 

De lintstructuur van de Steenstraat raakt op dit moment ernstig vertroe
beld, omdat de zijstraten van de historisch gevormde Steenstraat zich 
steeds meer als gelijkwaardige straten presenteren. Het profiel van de 
zijstraten is qua uitstraling nagenoeg gelijk aan die van de Steenstraat, 
die als hoofdstraat dient te fungeren. Vooral ter plaatse van de locatie 
bevindt zich een groot gat in de plint van losstaande gebouwen die van 
oudsher de Steenstraat aan beide zijden flankeren. 

Met enkele kleine ingrepen is de stedenbouwkundige structuur te ver
beteren door: 

a) 

De doorgaande weg naar de andere kant van het terrein te verleggen 
waardoor een geschikte kavel voor de bouw van het nieuwe gemeen
tehuis ontstaat. De zijweg aan de oostzijde van het plein moet signi
ficant smaller worden uitgevoerd waa rdoor een meer gesloten straat
wand ontstaat. 



16. Conceptschetsen steden
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b) 

De toevoeging van een nieuw woonblok zorgt voor minder rafelige 
kanten in de gevelwand en maakt tevens een goede ontsluiting van de 
achterliggende woonwijk mogelijk. 

c) 

Een gemeentehuis te realiseren met een harmoniserende bouwmas
sa. Bij een juiste situering van de nieuwbouw op de, na sloop van het 
oude gemeentehuis vrijkomende locatie, wordt de structuur van de 
Steenstraat benadrukt en ontstaat een passende entree voor het cen
trum. Het gemeentehuis mag zichzelfdaarbij zichzelf presenteren als 
een belangrijk (nieuw) publiek gebouw. 

d) 
Vanuit alle richtingen en met alle vervoermiddelen moet de locatie 
goed bereikbaar zijn. 





Om een ontwerpopgave aan te kunnen gaan, zijn er randvoorwaarden 
nodig. Voorwaarden definiëren waar het ontwerp aan moet voldoen. 
Het is voor de ontwerper de uitdaging om binnen deze voorwaarden 
(grenzen) de ontwerpopgave zo goed mogelijk te beantwoorden. 

De voorwaarden voor deze afstudeeropgave zijn bijzonder specifiek 
voor een atelier. Het ontwerpen van een nieuw gemeentehuis voor 
Boxmeer is namelijk uit de realiteit geplukt. Als gevolg hiervan is er 
een volledig Programma van Eisen (PvE) beschikbaar. Dit is een zeer 
uitgebreid document met eisen ten aanzien van de benodigde m2 tot 
welke kwaliteit het hang- en sluitwerk moet hebben. Met het PvE kan 
tussentijds worden getoetst of het ontwerp nog voldoet aan de gestel
de voorwaarden en een passend antwoord is op de ontwerpopgave. 
Het PvE is overigens geen statisch document maar biedt een basis om 
steeds de kwaliteit te toetsen en bij te sturen. De belangrijkste rand
voorwaarden hieruit heb ik in dit hoofdstuk samengevat. 

Stedenbouwkundige eisen 
·De parkeergarage kan door bezoekers en personeel van het gemeen

tehuis maar ook door bezoekers van het (winkel) centrum worden 
gebruikt. 

• De hoofdentree van het gemeentehuis moet herkenbaar en eenvou
dig te vinden zijn voor bezoekers en personeel. 

• De ontsluiting van het terrein moet zodanig worden ingericht dat 
een vlotte afwikkeling van alle voorkomende verkeersstromen van 
bezoekers, leveranciers, personeel, winkelend publiek en andere 
gebruikersgroepen op en buiten het terrein wordt gegarandeerd. 
Hierbij dient rekening te worden gehouden met een duidelijke en 
veilige looproute naar het centrum, en het feit dat de parkeerga
rage onder het gemeentehuis tevens gebruikt wordt voor openbaar 
parkeren. 



Organisatie en gebouwopzet 

Onderdelen van de gemeentelijke organisatie zijn: 
• Burgemeester en wethouders (B&W) 
·Gemeentesecretaris en Bureau gemeentesecretaris (BGS) 
·Griffie 
·Afdeling Financiën (FIN) 
·Afdeling Bestuurs-en Managementondersteuning (BMO) 
·Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) 
• Afdeling Ruimtelijk Beheer (RB) 
·Afdeling Welzijn en Maatschappelijke ontwikkeling (WMO) 
• Afdeling Sociale en Burgerzaken (SBZ) 

In de nieuwe gemeentelijke organisatie wordt onderscheid gemaakt tus
sen de front office en de back office. De front office is de klanteningang, 
gericht op de ontvangst en bediening van de bezoekers, en de back of
fice bestaat uit de 'kantoorfuncties' (de ambtelijke werkomgeving). 

Het gemeentehuis moet bestaan uit een aantal zones, waarbij een dui
delijke scheiding is gemaakt waar het publiek wel en niet mag komen: 

·Openbaar: vrij toegankelijk voor iedereen. 
• Semi-openbaar: overdag toegankelijk voor burgers onder begelei

ding van een medewerker, 's avonds toegankelijk voor (openbare) 
vergaderingen. 

• Niet-openbaar: bestemd voor medewerkers, alleen onder begelei
ding toegankelijk voor bezoekers. 

Relatieschema 

Het schema beoogt de relaties weer te geven, zonder een gebouwvorm 
of de ligging van verdiepingen te willen bepa len. Bovenstaande figuur 
mag derhalve niet als plattegrond worden gezien. 
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Ruimteprogramma 

In onderstaande tabel is een gedetailleerde ruimtebehoefte weerge
geven. In het ruimteprogramma wordt onderscheid gemaakt tussen 
functioneel-nuttig vloeroppervlak (fno) en bruto vloeroppervlak (bvo). 
Hiervoor is een opslagpercentage van 60% opgenomen. Dit percentage 
geeft het oppervlak weer dat wordt ingenomen door: 

· Toiletten; 
· Werkkasten; 
• lndelingsverlies; 
• Installaties; 
• Verkeersruimte; 
· Constructie. 
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7 9. Ruimteprogramma uit het 

Programma van Eisen voor het 

nieuwe gemeentehuis Boxmeer 

RUIMTEPROGRAMMA NIEUWBOUW GEMEENTEHUIS BOXMEER 

Functie/ruimte 

Entree 

Dagreceptie 

Avondreceptie 

Audiovisuele presentatie 
Kinderhoek 

Circulatieruimtel expositie 
Informatievoorzieningen 

Wachtruimte inc. Koffiecorner 
Toiletten bezoekers 
Subtotaal publiekshal 

rJ Calleenter 
H &; Manager frontoffice 

~ Generalisten 

1§ Balie 
e; Spreekkamers 

Subtotaal Frontoffice 

Vergaderruimtes 

Instructieruimte 

Raadszaal 

Vergaderruimte 20 pers. 

Vergaderruimte 10 pers. 

Vergaderruimte 6 pers. 

Overlegruimte B&W 

Overlegruimte 4 pers. 

Visiekamer Raad 

Service-unit 

Rookcabine groot 

Koffiecorner 

Garderobe tbv bezoek 

Subtotaal Vergadercentrum 

Aant m2/st 

2 

1 

30 

6 

6 

1 

2 

2 

2 

9 

18 

9 

9 

9 

50 

225 

60 

30 

20 

30 

13 

Tot. opmerkingen 

30 

20 incl. 2 werkplekken 

10 

2 
12 

200 
62 

30 

tarra 
366 

18 

18 lp-kamer 
270 Kantoortuin 

54 

54 
378 

521 

25 

9 

20 

25 

25 

625 
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RUIMTEPROGRAMMA NIEUWBOUW GEMEENTEHUIS BOXMEER 

Functie/ruimte Aant m2/st Tot. opmerkingen 

Cluster BGS 131 
Secretaris 1 27 lp-kamer 
BMO-secretariaat 1 27 3p-kamer 
Reguliere werkplekken BGS 8 9 
Wachtruimte bezoekers 1 5 nabij secretariaat 

Cluster BMO 319 
l\fdelingshoofd 1 18 lp-kamer 
Reguliere werkplekken 18 9 
Technische werkplekken 7 13 gekoppeld aan archief 
R&A dynamisch archief 48 

Cluster RO 198 
l\fdelingshoofd 1 18 lp-kamer 
Reguliere werkplekken 20 9 

Cluster SBZ 134 
l\fdelingshoofd 1 18 lp-kamer 
Specialisten SBZ 10 9 

"' u Buza-archief met kluis 1 13 H ... Soza-archief 1 13 ... 
0 Cluster WMO 189 ~ 
u 
.,; l\fdelingshoofd 
o:l 

1 18 lp-kamer 
Reguliere werkplekken 19 9 

Cluster FIN 202 
Afdelingshoofd 1 18 lp-kamer 
Reguliere werkplekken 19 9 
Archief 1 13 

Cluster RB 
l\fdelingshoofd 1 18 lp-kamer 
Reguliere werkplekken 25 9 
Technische werkplekken 6 13 
Plotter 1 10 
Archief bouwvergunning 1 13 

Toeslag extra lp-kamers 6 9 54 verdelen over clusters 
Reservecapaciteit kantoren 12 9 108 verdelen over clusters 
Overlegruimten BO 9 13 117 
Subtotaal 1796 
Toeslag cocon-kantoren 5% 90 
Subtotaal Backoffice 1886 
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RUIMTEPROGRAMMA NIEUWBOUW GEMEENTEHUIS BOXMEER 

Functie/ruimte 

:::; Kamer burgemeester 
al Kamers wethouders 

Subtotaal B& W 

Griffier 
Administratie en staf 
Subtotaal Griffie 

Bedrijfsrestaurant 
Koffiecorners 
Centrale serviceunits 
Goederenruimte 
Centraal magazijn 
Rookcabines klein 
Rookcabines groot 
Serverruimte 
Testruimte !CT 
Patchkaten per verdieping 
Drukkerij 
Centraal archief semi-statisch 
Douche-/kleedruimte personeel 
Containerruimte 
EHBO-trust-/lactatieruimte 
Subtotaal Facilitair en overig 

Subtotaal FNO* 

Rekenfactor fno-bvo 60t 

Subtotaal BVO* • 

Parkeerplaatsen auto's 
Circulatieruimte en toeritten 
Fietsenstalling 
Brommerstalling 
Subtotaal Parkeergarage 

Totaal BVO 

• FNO ~ Functioneel Nuttig OppeNiak 
•• BVO = Broto VloeroppeNiak 

Aant m2/st 

5 

6 
6 

4 

4 

2 

27 

25 
9 

3 

2 

20 

140 13,75 
140 10 

70 1, 6 
10 2,4 

Tot. opmerki ngen 

27 

135 
162 

18 lp-kamer 
27 3p-kamer 
45 

216 nabij vergadercentrum 
150 

54 
30 
30 
12 verdelen over clusters 
20 bij restaurant 
50 

9 

8 

60 incl. 3 werkplekken 
165 

40 
30 
13 

927 

4389 

2633 
7023 

1925 
1400 

112 
24 

3461 

10484 
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Het concept voor het gemeentehuis komt voort uit een analyse van 
een belangrijke identiteitsdrager van de gemeente Boxmeer: de 
Maasheggen. Op basis van mijn visie op het gemeentehuis, waarbij 
identiteit en openbaarheid belangrijke thema's zijn, heb ik gezocht 
naar aanleidingen voor een concept. Hierbij kwamen de Maasheggen 
steeds weer naar voren. Voor mij een belangrijke reden voor nader 
onderzoek. 

Zo zijn deze heggen al eeuwenlang aanwezig en dienen zij als afschei
ding van de weilanden. De heggen vormen een belangrijke genenbron 
van diverse soorten struiken en bomen. Als cultuurhistorisch natuurmo
nument zijn zij een trekpleister voor fietsers en wandelaars. Daarnaast 
bieden deze heggen een veilig onderkomen en een 'verkeersnetwerk' 
aan vele kleine diersoorten. 

Dit gegeven, samen met het feit dat de heggen door boeren worden 
gebruikt om hun landbouwgrond af te scheiden, is de basis van het 
concept voor het te ontwerpen gemeentehuis. De Maasheggen bake
nen dus niet alleen ruimtes af, maar zijn ook een ruimte op zichzelf. Om 
met dit principe een gebouw te kunnen maken, zal deze horizontale 
structuur vertaald moeten worden naar een driedimensionale struc
tuur. Dit kan bereikt worden door heggen te •stapelen·. Hierdoor ont
staan zowel horizontale als verticale open ruimtes die in elkaar over
lopen. Hiermee wordt een kwaliteit verkregen die in mijn optiek een 
antwoord geeft op de gevraagde transparantie. 





24. Tweedimensionale structuur van het Maasheggengebied 
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Vanuit het concept zijn talloze modellen te genereren voor een ge
bouw. Om hier sturing aan te (kunnen) geven, zodat ik hierbij niet ver
dwaal, zijn een aantal voorwaarden onontbeerlijk. Hiervoor ben ik op 
zoek gegaan naar aanleidingen, voortkomend uit het concept zelf, de 
locatie, visies en de opgave. Uit deze zoektocht zijn een tweetal interes
sante en bruikbare voorwaarden naar voren gekomen: 

• Zorg dragen voor een zichtrelatie tussen de Steenstraat en het his
torische Weijerpark; 

• De structuur van het Maasheggengebied, waarin de heggen even
wijdig aan of haaks op de Maas staan. 

26. Zichtrelatie tussen historische 

Steenseraat en Weijerpark. 

27. Structuur van 

Maasheggengebied, evenwijdig 

of haaks op de Maas 



28. Principemodel 

Deze voorwaarden hebben geresulteerd in het principemodeL Het mo
del kenmerkt zich door een heldere structuur, een kenmerk waar de 
overheid zich graag aan spiegelt. 

Dit model is echter nog geen gebouw; het heeft bijvoorbeeld nog geen 
afmetingen en geen vorm. Om grip te krijgen op de maten van het mo
del en dus het gebouw, heb ik eerst onderzocht wat een logische maat 
zou kunnen zijn voor de volumes (uitgaande van een kantoorfunctie). 
Voor kantoren geldt de eis dat deze ruimtes een minimale vrije hoogte 
moeten hebben van 2,7 meter. Hierbij de dikte van het vloer- én het 
dakpakket opgeteld, kan door het stapelen van de volumes worden uit
gegaan van een hoogte van 3,5 tot 4 meter voor een volume. De maxi
male bebouwinghoogte is 12 meter. Dit betekent dat het gebouw bo
ven het maaiveld uit maximaal drie "kantoorlagen• kan bestaan. 

Om de ruimte als kantoor te kunnen gebruiken is afhankelijk van de 
gekozen kantoortypologie een zekere breedte nodig. Hierin zijn drie 
hoofdtypologieën te onderscheiden met daarop vele varianten: 

·Gang met aan wee rszijden kantoorruimtes; 
·Gang met aan één zijde kantoorruimtes; 
• Kantoortuin. 



Ik heb voor een maatvoering gekozen waa rbij al deze drie typologieën 
mogelijk zijn. Hierdoor zijn alle indelingen realiseerbaar. 
Dit heeft geresulteerd in een netto breedtemaat van 7,2 meter en dit 
komt ongeveer overeen met de breedte van de aangrenzende wonin
gen aan de lange zijde van de locatie. 

----r-

Niet alleen de maten van de volumes zelf zijn belangrijk, ook de maten 
van de ruimte daartussen zijn sterk beeldbepalend. Is deze maat gelijk 
aan de breedte van de volumes, dan staat elk volume op zichzelf. Als 
deze maat kleiner is, dan trekken de volumes samen en vormen één 
geheel. 

Met deze gegevens, het aantal benodigde m2 en de locatie, heb ik van 
het principemodel een gebouwmodel gemaakt. 

Dit model kenmerkt zich, naast de heldere structuur, ook door het re
peterende karakter aan de langszijden en de grote binnenruimte die is 
ontstaan. Een belangrijk punt waar het model niet aan voldoet, is het 
benodigde aantal m2

• Het aantal m2 is met dit model en de grootte van 
de locatie niet haalbaar boven het maaiveld. Door aan het model een 
extra laag aan de onderkant toe te voegen wordt hieraan wel voldaan. 

29. Drie principes van 

kantoorindelingen 

30. Gebouwmodel basis 

I ' 
I . j_ 

I \ 



31. Stapelvarianten 
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Vanwege de opzet van het model valt er ruim daglicht naar beneden 
waardoor deze laag geschikt is voor kantoorfuncties. 

Boven het maaiveld presenteert het model zich als een stapeling vo
lumes van drie lagen. De volgorde hiervan is niet willekeurig gekozen 
maar is bepaald door onderzoek naar de twee mogelijke varianten. 
Bij de eerste variant oogt het gebouw aan de lange zijde als een massief 
gesloten volume en aan de Steenstraat en parkzijde ontbeert het ge
bouw aan karakter. Bij de tweede én de gekozen variant is de stapeling 
duidelijk aanwezig. Daarnaast heeft het gebouw aan de langszijde een 
open karakter en komt daardoor minder massief over. Hiermee sluit het 
model van 2e variant aanzienlijk beter aan op de tegenoverliggende 
bebouwing en is de opzet van het gebouw helder. 
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In het stedenbouwkundig plan zijn ook nog een aantal belangrijke 
voorwaarden aangegeven waar het nieuwe gemeentehuis aan moet 
voldoen, te weten: 

·Versterken van de lintstructuur en het 
• Markeren van het einde van het winkelgebied. 

De lintstructuur heeft als belangrijk kenmerk dat de profielbreedte van 
aansluitende straten smaller is dan het profiel van het lint (Steenstraat) 
zelf en dat de Steenstraat een doorgaand ruimtelijk structureel element 
is (zie stedenbouwkundige analyse). Deze locatie is momenteel een 
plek waar dit vertroebeld is en de bouw van het nieuwe gemeentehuis 
biedt de mogelijkheid om dit te herstellen. Daarom krijgt de doorgang 
aan de centrumzijde een smal profiel terwijl aan de andere zijde van 
het gebouw vanwege de doorgaande weg een breed profiel onvermij
delijk is. 

Het gebouw dient ook een duidelijke ruimtelijke markering te zijn voor 
het einde van het winkelgebied. Aan de andere zijde van de Steenstraat 
gebeurt dit door de aanwezigheid van de basiliek. Deze ingreep heb ik 
nu ook aan deze zijde van de Steenstraat toegepast. Hierdoor ontstaat 
een intiem plein waaraan horeca is gepland en dat tevens bruikbaar is
voor kleine evenementen. 

Door het gebouw iets terug te positioneren ontstaat een soort open 
einde dat overgaat in de doorgaande weg. Hierdoor wordt echter de 
structuur van de Steenstraat niet benadrukt. 
In het ontwerp ben ik hieraan tegemoet gekomen door één van de 
langwerpige volumes tot aan de gevellijn van de Steenstraat "uit te 
trekken". Hierdoor sluit het plein zich en wordt een duidelijke marke
ring van het einde van het winkelgebied gevormd. Bovendien levert dit 
een grote luifel met een herkenbare hoofdentree op. 

Wat nog ontbreekt in het ontwerp is een entree voor de parkeergarage 
en de parkeergarage zelf. De parkeergarage moet van een dusdanige 
omvang zijn dat deze ruimte niet in één laag onder het gebouw past. 
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Om niet dieper de grond in te gaan, wat inefficiënt en relatief duur is, 
heb ik besloten de parkeergarage tot onder het aangrenzende groen 
door te trekken. Dit geeft tevens de mogelijkheid om op enige af
stand van het winkelgebied en het gemeentehuis de entree van de par
keergarage voor de auto's te maken. Daarnaast wordt hiermee aan het 
groengebied met een matige kwaliteit een nieuwe invulling gegeven. 
Het "groengebied" kan voor de markt en de kermis worden gebruikt. 
Daarnaast wordt op een subtiele manier het hoogteverschil in het ter
rein opgelost. 
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Het uitgangspunt bij het inpassen van het programma is het kantoor, 
het bestuurlijke en het facilitaire deel in de ontworpen volumes te 
plaatsen en het publieke deel in de ruimte die ontstaat door de stape
ling hiervan. Aan het bestaande programma heb ik in de plint een hore
cagelegenheid toegevoegd waarmee het gemeentehuis een intiemere 
relatie met het plein aangaat. 

Om alle lagen en volumes met elkaar te verbinden heb ik besloten om 
aan één zijde van het gebouw een drietal 'stijgpunten' te plaatsen. 
Hierbij vormen de langwerpige volumes aan deze zijde het verbindend 
element tussen deze 'stijg punten'. Een snelle verplaatsing door het ge
bouw wordt hierdoor mogelijk. 

De routing voor bezoekers van het gemeentehuis is hiervan losgekop
peld. Zij komen via de hoofdentree de publiekshal binnen, waar zich de 
balies bevinden. Vanuit de entree en vanuit een ingang aan de parkzij
de kan het atrium en het vergadercentrum bereikt worden. 

De schema's op de volgende pagina's geven per gebruiksfunctie de 
ruimte weer en waar die zich bevindt en hoe deze ontsloten wordt, 
waarmee de inrichting van het gebouw inzichtelijk wordt. 
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Een aantal ruimtes in het ontwerp verdienen vanwege hun functie en/ 
of ruimtelijke kwaliteit extra aandacht . In deze paragraaf heb ik dit na
der toegelicht. 

De belangrijkste ruimte in het gebouw is het atrium, dat het hart van 
het gemeentehuis vormt. Deze publieke ruimte, ingekaderd door de 
gestapelde volumes, verbindt de Steenstraat en het historisch park De 
Weijer visueel met elkaar. Het atrium bestaat uit vijf afzonderlijke ver
blijfsgebieden die verbonden zijn door een loopbrug met wisselende 
functies. Het doel hiervan is om voor zowel de burgers als de ambtena
ren van het atrium een aangename en levendige ruimte te maken. Het 
verblijfsgebied aan de Steenstraat is verdeeld in een terras, een infor
matiecentrum en pc-werkplekken. Aansluitend bevindt zich het restau
rant, dat zowel door bezoekers als ambtenaren is te gebruiken. De twee 
volgende verblijfsgebieden zijn voorzien van een aantal vergaderplek
ken en doen tevens als expositieruimte dienst. Het verblijfsgebied aan 
de parkzijde beschikt over een afs luitbare ruimte voor plechtigheden 
zoals het voltrekken van een huwelijk. De glazen afsluiting voorkomt 
verstoring van de plechtigheid. Daarnaast wordt het zicht niet belem
merd. Het atrium kan vanuit het centrum via de publiekshal worden 
bereikt. Deze publiekshal is vrij functioneel van opzet en hierin zijn de 
dagreceptie en de balies gelegen. De grote vrije hoogte en het vele 
natuurlijke daglicht geven de publiekshal een aangenaam ruimtelijk 
karakter. 

De raadzaal en het vergadercent rum zijn toegankelijk vanuit het atri
um. Raadzalen werden bij de eerste raadhuizen vaak prominent op de 
eerste verdieping gesitueerd en dat is ook bij dit gemeentehuis ge
beurd. De raadzaal bevindt zich namelijk in het uitstekende deel van 
het volume boven de hoofdentree, prominent vanuit alle richtingen 
aanwezig. 

De ruimtelijke kwa liteit van de raadzaal heb ik vergroot door de band 
rondom het volume aan de bovenzijde open te knippen en omhoog te 
'duwen'. Hierdoor ontstaat een hogere ruimte waardoor de raadzaal ook 
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van binnenuit onderscheidt. De daglichtopeningen staan symbool voor 
de 11 kernen die de gemeente telt en zijn zo gemaakt dat daarmee een 
abstracte weergave van de gemeente wordt gevormd. Dit komt ook 
terug in de kolommen die de raadzaal dragen en vlak voor de hoofd
entree staan. 

De ruimte voor de back office heb ik opengelaten, waardoor in elk vo
lume één grote ruimte ontstaat. Alleen de afdelingsmanagers hebben, 
net als de bestuurlijke functies, een eigen werkplek. Met de open kan
toorruimte, waarin elke ambtenaar zijn eigen plek heeft, wil ik het infor
mele contact en overleg tussen de ambtenaren bevorderen. Bovendien 
komt dit in mijn beleving de kwaliteit van de werkomgeving ten goede 
en zijn door de gebouwelijke flexibiliteit de gevolgen van eventuele or
ganisatorische wijzigingen (aantal afdelingen) goed in te passen. 

De laatste ruimte die ik nader wil toelichten, is de parkeergarage, al
thans een deel ervan. Deze wordt vaak puur functioneel ontworpen, 
zonder enige relatie met het gebouw waar het toe behoort. Dit heb ik 
bij dit gemeentehuis willen doorbreken, waarbij het brengen van dag
licht in de garage en het kantoordeel op laag -1 het streven is. 
Aan de zijde langs de doorgaande weg is een kloof ontworpen die uit
mondt in een vide aan de parkzijde. Hierdoor kan daglicht tot in de 
garage doordringen. De vide zorgt niet alleen voor daglicht in de ga
rage, maar geeft ook de mogelijkheid tot het maken van een mooie 
ontsluiting en vormt zo een ruimte waarin de diverse verkeersstromen 
samenkomen. 
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De gevel is een belangrijk aspect van elk gebouw, alleen al omdat het 
vaak het grootste onderdeel is. Maar het is veel meer dan dat, het is de 
scheiding tussen binnen en buiten en de gevel zegt ook iets over het 
karakter van het gebouw. 

Voor het ontwerp van de aard van de gevel heb ik mezelf enkele uit
gangspunten gesteld waaraan moet worden voldaan, te weten: 

·Versterken van het concept; 
• Uitd ragen van de functie die het huisvest en de visie die daarbij 

hoort; 
• Bijdrage leveren aan de kwaliteit van de binnenruimtes door te 

zorgen voor veel daglicht en een sterke relatie tussen binnen en 
buiten. 

Door elk volume afzonderlijk te beschouwen en hetzelfde gevelprin
cipe toe te passen, benadruk ik het concept uit het ontwerp. Daarnaast 
straalt het gebouw hierdoor een zekere eenheid en helderheid uit, pas
send bij een overheidsgebouw. Bovendien is dit economisch aantrek
kelijk (bouwkosten). 

Medebepalend bij het ontwerp van de gevel is, vanwege de grote over
spanningen, de constructie. Omdat ik het atrium kolomvrij wil houden, 
heb ik gekozen voor verdiepingshoge stalen vierendeelliggers. 

Door een dunne band in de lengte om de volumes te ·vouwen· krijgen 
de gevels een duidelijke richting en lichtheid en het gebouw hierdoor 
een zekere dynamiek. Dit wordt versterkt door de metalen afwerking 
aan de zijkanten. Door de dynamiek van het gebouw wordt een bepaal
de ·autoriteit• uitgestraald. Dit hoort bij een overheidsgebouw. 

De ruimte tussen de band heb ik opgevuld met 'blokjes, in verschi l
lende breedtes, die uitsteken. Hiermee krijgt van buitenaf gezien de 
gevel een reliëf, een afwisselend beeld, waardoor de gevel een zachter 
karakter krijgt. 



42. Gevelisometrie 

constructie 

constructief 
vloerelement". 

'',,,, 

~ 

glos~ 

prefab wandafwerking 

HSB element 

constructie 

gevelafwerking 

./. 



) ) 

Doordat de blokjes een wisselende breedte (dus afstand) en een be
paalde dikte hebben, gaat de gevel een spel aan met zowel passanten 
als gebruikers. Het zicht van binnen naar buiten en vice versa verandert 
namelijk continu, afhankelijk van de hoek ten opzichte van de gevel. 

De gevel tussen de blokjes bestaat uit een geïsoleerde beglazing die 
van vloer tot plafond loopt. Dit versterkt de relatie tussen binnen en 
buiten en zorgt voor veel daglichtinvaL 

De breedte van de blokjes is afhankelijk van de functie die achter de 
gevel zit en, waar nodig, is dit binnen doorgetrokken om ruimtes te 
scheiden, zoals bij de Maasheggen. Om de extra vrije ruimte, die aan de 
binnenzijde ontstaat, zoveel mogelijk te benutten zijn de blokjes uitge
voerd als opbergruimte. Hierdoor zijn in principe geen extra archiefkas
ten nodig om ordners en dergelijke op te bergen en krijgt de gevel een 
extra niet alledaagse functie. 

Voor de materialisering heb ik vooral hout gebruikt om een relatie te 
leggen met het natuurlijke karakter van de gemeente. Daarnaast is 
hout een eerlijk en betrouwbaar materiaal, eigenschappen waar een 
gemeente zich graag aan refereert. Het aluminium tegen de zijkant van 
de band versterkt de aanwezigheid hiervan en vormt een mooi contrast 
met het hout. 

Het gebruikte hout voor de buitenkant van de schil is Europees eiken, 
terwijl ik voor de blokjes blank lariks heb gekozen. 
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44. Werking gevel 
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De opzet van de constructie komt grotendeels voort uit het ontwerp. 
De constructie is te splitsen in twee verschillende onderdelen: een deel 
onder het maaiveld en een deel boven het maaiveld. 

Het deel onder het maaiveld bestaat grotendeels uit beton met, waar 
nodig, een aantal stalen kolommen. Eenvoudig gezegd is het deel be
neden het maaiveld een betonnen bak waarin het gebouw staat. 

Het gebouw boven het maaiveld rust op grote betonnen liggers in deze 
bak, waaronder de parkeerruimte zich bevindt. Deze liggers dragen niet 
alleen het gebouw maar ondervangen ook de druk van buitenaf op de 
betonwanden. 

Het andere deel van de constructie, dat het werkelijke gebouw vormt, 
bestaat uit gestapelde volumes. 

In het ontwerpstadium is er voor gekozen vierendeelliggers toe te pas
sen die verdiepinghoog zijn. Elke volume bestaat uit twee van deze lig
gers, met daartussen stalen balken en massief houten vloerelementen, 
en in de kopse kanten een windverband. Hierdoor is elk volume op 
zichzelf stijf en stabiel en zo licht mogelijk van gewicht. Door de afme
tingen van de volumes zal een deel van de staalconstructie in het werk 
moeten worden gelast. Dit heeft niet de voorkeur, maar is zeker geen 
onoverkomelijk probleem. 

Het glazen dak van het atrium bestaat uit geknikte stalen kokerprofie
len. Op de bovenkant van de vierendeelliggers worden stalen strips ge
last waarop de dakconstructie gebout kan worden. 

Aan de binnenkant van de profielen wordt naderhand een stalen strip 
gebout met daartussen een neopreen rubber. Dit zorgt voor een kou
debrugonderbreking en hierop kunnen de glasplaten worden gelegd. 
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De installaties worden een steeds belangrijker onderdeel van een ge
bouw. Dit komt vooral door de steeds hogere eisen die worden gesteld 
aan comfort en energiezuinigheid. Het binnenklimaat bepaalt in be
langrijke mate of een gebouw als prettig wordt ervaren en de waarde 
hiervan mag ook niet worden onderschat. 

Voor het installatieconcept van het gemeentehuis heb ik me gericht op 
de drie belangrijkste ruimtes: 

• Kantoorruimtes (back en front office); 
·Vergadercentrum (inclusief raadzaal); 
·Atrium. 

Voor de kantoorruimtes heb ik gekozen voor verdringingsventilatie in 
combinatie met plafondverwarming of -koeling. Het principe van ver
dringingsventilatie is dat verse lucht laag wordt ingeblazen. Door op
warming van interne warmtelast (personen, apparatuur) ontstaat een 
langzame luchtstroom naar boven toe waar deze mechanisch wordt 
afgevoerd. De vuile lucht beweegt zich dus naar boven, waardoor in de 
gebruikerszone relatief schone lucht aanwezig is. Ook ontstaat bij dit 
systeem geen vermenging met vuile lucht, waardoor de inblaassnel
heid en -hoeveelheid lager kunnen zijn. 
Voor het verwarmen (of koelen) van de ruimtes heb ik plafondverwar
ming toegepast, dat op dezelfde manier werkt als vloerverwarming. 
Deze manier van verwarmen/koelen werkt door middel van straling en 
is in dit geval via het plafond veel effectiever, omdat op de vloer name
lijk veel meubilair staat. 
Daarnaast heb ik gekozen voor een verhoogde vloer waaronder alle 
elektra- en datakabels liggen voor een optimale flexibiliteit bij de in
richting van het gebouw. De luchttemperatuur kan bij stralingswarmte 
lager zijn dan bij het verwarmen door middel van convectie. 
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Het vergadercentrum vraagt een heel andere manier van verwarmen 
en ventileren. De ruimtes hierin worden incidenteel gebruikt en heb
ben bij gebruik een hoge bezettingsgraad. Dit betekent dat de ruimte 
in korte tijd verwarmd I gekoeld moet kunnen worden en een snelle 
luchtverversing wenselijk is. 

Het atrium is de lastigste ruimte om het juiste klimaat te verkrijgen, 
want de zon heeft hierop een grote invloed. Echter, het is een ruimte 
voor kort verblijf en daarom zijn de comforteisen lager. 

Dit geldt echter niet voor de kantoortuin op de onderste laag, waar
voor dezelfde comforteisen gelden als voor de kantoorruimtes. Deze 
werkplekken worden op dezelfde manier verwarmd of gekoeld, maar 
het principe van verdringingsventilatie werkt hier niet goed. Daarom 
zal naar deze kantoortuin een grotere hoeveelheid verse lucht moeten 
worden getransporteerd. 

Deze lucht zal samen met de afgevoerde lucht uit de kantoorvolumes 
het atrium ventileren. Dit kan, indien nodig, worden aangevuld met 
verse (eventueel verwarmde/gekoelde) lucht. In de zomer kan het atri
um door al het glas erg warm worden. Om dit te voorkomen, is er bui
tenzonwering op het glasdak geplaatst. Bovendien leent het atrium 
zich uitstekend voor ·crossventilatie• in verschillende richtingen door 
middel van te openen gevels. 
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Het ontwerp kenmerkt zich door een grote mate van repetitie. Deze re
petitie komt terug in de bouwtechnische uitwerking. Als uitgangspunt 
heb ik genomen, dat het gemeentehuis zoveel mogelijk als droogbouw 
wordt uitgevoerd. 

Het ontwerp van het gemeentehuis, waarbij de verschillende volumes 
precies op elkaar aansluiten, vergt een zeer precieze afwerking. Tevens 
heeft het ontwerp een zeer groot geveloppervlak met gevelopeningen 
in verschillende breedtes. 
Daarom heb ik gekozen voor een prefab houtskeletbouw-element 
(HSB) van 2100 mm breed. Dit is dezelfde afstand als de kolommen 
van de vierendeelligger. Hiermee kan de gevel zeer snel wind- en wa
terdicht worden gemaakt, omdat het glas al in de prefab elementen is 
opgenomen. 

De houten blokjes worden ook prefab gemaakt als binnen- en buiten
deel, waarbij het binnendeel tevens als archiefkast (afmet ingen op ba
sis van een ordner) dienst kan doen. 
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MATERIAALGLBRUIK: 

1 Houten vloerdelen 27x I ~o m m, brandverlragend behandeld op kunstS lOf dragers 

2 Kingspan Kooltherm KI afschorisolatie 

3 EPDM dakbedekking 

4 Kingspan Kooltherm Kl 60 mm isolatie, Rc=2.85 W/m2K 

5 Dampremmende foli e 

6 Lenotec massief houten element I ~2 mm, Rc= I ,09 W/m2K , dakplaten op afschot 15 mm/ m 1 

7 Stalcn koker ~50250 1 6 mm 

8 Stalen hoekligger 200. 100.16 mm 

9 Prefab element 133 mm, Rc=3.5 W/m2K. Binnenplaat 12 mm multip lex, dampremmende folie, 

regelwerk 3~ x12 1 mm, PIR Isol'atle 120 mm, waterkerende dampopen folre 

10 Composret gevelplaat mel aluminium finISh , 12 mm 

11 Klimaalpla fond 15 mm op regelwerk 

12 Hou ten geve ldeel 

13 Stale n kolom 220,220, I 0 mm 

14 Fermacell Maxifloor 38 mm + vloe rbedekking 7 mm 

15 Steenwolisolatie 80 mm, Rc - 2,5 5 W/m2K 

16 Houlen delen 1 8xl~0 mm op regelwerk, brandvertragend behandeld 

17 Dubbele beglazing 28 mm 

18 Mulrrplex strook 18 mm, zwart geschilderd 

19 Houten rege l 46x46 mm, brandvertragend beha ndeld 

20 Stalen UNP-350 profiel 

21 Scheldlngswand 

22 Staalstrips voor windverband 
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5 7. Impressie parkzijde 

52. Impressie vide parkeergarage 

53. Impressie vanuit winkelgebied 
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56. Impressie atrium 

58. Impressie publiekshal en 

atrium 

57. Impressie vanuit Rochusplein 

(rotonde) 
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Terugkijkend op het resultaat, concludeer ik dat mijns inziens een ge
meentehuis is ontworpen dat een wezenlijke bijdrage kan leveren aan 
de identiteitsontwikkeling van Boxmeer en de functie en uitstraling van 
het gemeentehuis. 

Ten eerste heb ik een belangrijke, zo niet de belangrijkste, identiteits
d[ager van Boxmeer als basis voor mijn ontwerp gebruikt. De ruimte
li~· ke kwaliteiten van deze identiteitsdrager (de Maasheggen) zijn dat de 
• eggen· zowel een ruimte in zichzelf vormen als samen ruimtes be
g enzen . Deze kenmerken zijn in het ontwerp duidelijk herkenbaar aan
wezig en leveren een wezenlijke bijdrage aan het functioneren van het 
gemeentehuis. 

Ten tweede heb ik met een ingreep in de stedenbouwkundige struc
tuur de wanorde rondom de locatie hersteld. 

Ten derde heb ik een duidelijke beëindiging van het centrumgebied 
gecreëerd en een plein dat de potentie heeft om uit te groeien tot een 
levendig horecagebied. 

Het nieuwe gemeentehuis benadrukt door zijn uitgesproken vorm van
uit het openbare atrium, de Steenstraat en het Weijerpark. Het atrium 
is een zeer belangrijk element in het gemeentehuis en vormt letterlijk 
en figuurlijk het hart hiervan. Het biedt voorzieningen voor zowel de 
bezoekers als de gebruikers die continue worden "geconfronteerd" met 
het uitzicht op de Steenstraat of het Weijerpark. Hiermee wordt een
ieder zich steeds weer bewust van deze historisch gezien belangrijke 
elementen in Boxmeer. 

Uiteraard heb ik ook nog een aantal kanttekeningen bij het resultaat. 
Oe analyse van het gemeentehuis als gebouwtype had dieper kunnen 
gaan, hoewel de vraag zal blijven of dit tot een ander (beter) ontwerp 
had geleid. 
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Door het ontwerp en de opbouw met volumes is er een vast gebou
welijk kader ontstaan. Een aantal afdelingen is hierdoor verspreid over 
meerdere volumes, overigens met elkaar verbonden door een korte 
rout ing. 

Al met al denk ik een gemeentehuis te hebben ontworpen, dat zeker 
niet misstaat in het centrum van Boxmeer. 
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In het voorwoord heb ik reeds aangegeven dat het afstuderen, door fy
sieke klachten noodgedwongen, meer tijd in beslag heeft genomen dan 
verwacht. Mijn afstudeerbegeleiders hebben hiervoor begrip getoond. 

Van deze situatie heb ik twee wezenlijke dingen geleerd. 

1. Het is belangrijk om gemaakte keuzes tijdens het proces regelma
tig vast te leggen. Dit om verderop in het proces de motivering van 
de reeds gemaakte keuzes en het perspectief helder en transparant in 
beeld te hebben én te houden. 

2. Door het gelimiteerde aantal computeruren heb ik geleerd om ef
ficiënter met tijd om te gaan. Door goed na te denken over nut en 
noodzaak van de werkzaamheden heb ik mijzelf het nodige overbodige 
(computer-)werk bespaard. 

Als ontwerper heb ik van het afstudeerproject vooral geleerd, dat ik kri
tisch moet zijn én blijven op mijn eigen werk. In principe mag je 'nooit' 
tevreden zijn. Altijd op zoek naar verbeterpunten en meer kwaliteit. 
Hierdoor is het werk van een ontwerper boeiend en uitdagend. Dit is 
mijn toekomst! 



De opgave van het afstudeeratelier 'geen box meer' is het ontwerpen 
van een nieuw gemeentehuis voor Boxmeer. De doelstelling hierbij is 
om richting te geven aan de identiteitsantwikkeling van de gemeente. 
Tevens biedt de nieuwbouw de mogelijkheid om een visie te geven op 
wat tegenwoordig de positie en functie van een gemeentehuis moet 
zijn. 

Vanuit de analyse zijn verscheidene interessante aanknopingspunten 
voor het ontwerp naar voren gekomen. Zo blijkt dat er een aantal ka
rakteristieke elementen zijn , die vaak bij een gemeentehuis (of raadhuis 
of stadhuis) worden toegepast. 

De status van het gemeentehuis is behoorlijk afgenomen. In de opinie 
van de burger is het gemeentehuis vooral een traag draaiende admi
nistratieve molen. De (saaie) uitstraling van veel bestaande gemeente
huizen - ook wel gemeentekantoren genoemd - draagt hieraan bij . 

De gemeente Boxmeer is gelegen in het noordoosten van Brabant. 
Door de aanwezigheid van een uniek cultuurlandschap, het 
Maasheggengebied, onderscheidt de gemeente zich. Deze heggen be
staan uit struiken die in elkaar gevlochten zijn. 

In het centrum van Boxmeer is de oorsprong duidelijk te herkennen. 
Deze kenmerkt zich door de lintstructuur van de Steenstraat gelegen 
op een zandafzetting van de Maas. Wat verder opvalt, is dat de locatie 
voor de nieuwbouw door een doorgaande weg is afgesneden van het 
centrumgebied. 

Het nieuwe gemeentehu is van Boxmeer moet de identiteit van de ge
meente uitdragen. Als zodanig moet het nieuwe gemeentehuis dui
del ijk herkenbaar en prominent aanwezig zijn. Als openbaar gebouw 
moet het pand laagdrempelig zijn. Toegankelijk en uitnodigend voor 
de inwoners van de gemeente. Dit wordt mede bereikt door in het atri
um openbare ruimten met een verblijfsfunctie te realiseren voor bij
voorbeeld een terras en pc-werkplekken. 

T 
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Stedenbouwkundig heb ik ten gunste van een betere structuur en rou
ting twee ingrepen uitgevoerd. Hierdoor is de locatie niet langer afge
sneden van het centrum en wordt de grens tussen de diverse bestem
mingen duidelijker. 

Het concept voor het ontwerp van de nieuwbouw komt voort uit een 
analyse van de belangrijkste identiteitsdrager van de gemeente: het 
Maasheggengebied! Bijzonder is dat deze heggen samen ruimtes afba
kenen en een ruimte op zichzelf vormen. Dit ruimtelijke kenmerk heb 
ik vertaald naar een driedimensionale structuur. Het principe hiervan is 
dat ik heggen heb gestapeld, waartussen zowel horizontale als verti
cale ruimtes ontstaan. 

Dit concept heb ik vertaald naar een gebouw dat zich kenmerkt door 
een groot langwerpig atrium. Deze ruimte vormt letterlijk en figuurlijk 
het 'hart' van het gebouw. Bovendien verbindt het atrium visueel twee 
belangrijke historische elementen van Boxmeer: De Steenstraat en het 
Weijerpark. Aan de Steenstraat wordt het einde van het centrumgebied 
gemarkeerd. Dit gebeurt met een uit de gevelwand uitstekend volume 
waarin de raadzaal is gelegen. 

De indeling van het programma is gebaseerd op het concept. De pu
blieke functies bevinden zich in de ruimtes tussen de gestapelde volu
mes, terwijl de overige functies zich in deze volumes bevinden. 
Voor de gevel heb ik gekozen voor een houten afwerking. Ten eerste 
sluit dit aan bij het natuurlijke karakter van de gemeente. Ten tweede is 
het een licht materiaal waardoor de constructie minimaal wordt belast. 
De aluminium band zorgt voor een duidelijk contrast tussen de twee 
toegepaste houtsoorten. Tevens straalt door het 'koude karakter' van 
aluminium het pand autoriteit uit. Hiermee wordt de zachte uitstraling 
van het veelvuldig gebruikte hout gecompenseerd. 

Terugkijkend op het resultaat, kan ik concluderen dat ik een gemeente
huis heb ontworpen dat een wezenlijke bijdrage levert aan de identi
teitsentwikkeling van Boxmeer. 
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