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Alles wat ik in mijn leven geleerd heb over
de bebouwde wereld, en met name in de
6-jarige carrière aan de TU/e, ben ik kritisch
gaan anlyseren. Met deze nieuw verworven
inzichten heb ik een uitgebreide poging
gedaan een ontwerp te maken dat: op de
juiste wijze op de zinnen inspeelt, nagenoeg
geen bordjes nodig zal hebben en een
natuurlijke en logische ervaring zal zijn en
blijven voor de gebruiker.
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Samenvatting
De gemeente Boxmeer heeft een nieuw
gemeentehuis nodig. Op dezelfde plaats als
waar het oude gemeentehuis stond zal het
nieuwe gemeentehuis gebouwd worden. De
opdracht was daarom ook eenvoudigweg:
maak een ontwerp voor een nieuw
gemeentehuis.
Boxmeer is een groene gemeente in het
oosten van Noord-Brabant, gelegen aan de
Maas, dichtbij de duitse grens. De gemeente
bestaat uit I I dorpen, waarvan Boxmeer
de grootste is. In totaal telt Boxmeer
28.000 inwoners. Deze context zou geen
concept opleveren, maar de analyse van het
gemeentehuis zelf wel.
Het gemeentehuis vervult een groot aantal
uiteenlopende functies. Er wordt gewerkt en
vergaderd, maar er worden bijvoorbeeld ook
huwelijken voltrokken.Verschillende maten
van openheid en openbaarheid spelen bij dit
sterk uiteenlopende programma van eisen
een belangrijke rol.
Het gevarieerde programma van eisen was
de reden om de mens met al zijn zintuigen
centraal te stellen en dit resulteerde in de
volgende onderzoeksvraag: Hoe kan het

sterk heterogene programma van eisen zo goed
mogelijk vertaald worden naar een gemeentehuis
waarin de sferen en ruimtelijke kwaliteiten
nauwkeurig zijn afgestemd op de activiteiten en
dat het gebouw hierbij, en hierdoor op intuïtie
begrijpelijk en inzichtelijk is, zonder dat enige
voorkennis van het gebouw zelfnodig is?
Wat volgde was een kritische analyse van drie
thematieken: I) begrip van, 2) ervaring van, en
3) beweging door de bebouwde wereld. Dit

waren basale begrippen die niet zo eenvoudig
waren als ze leken. Basale wetenschappen
zoals semiotiek en fenomenologie zijn
onderzocht en werken van filosofen
gerelateerd aan deze onderwerpen, zoals van
I. Calvino en A de Botton, zijn bestudeerd.
Maar ook hedendaagse architecten, zoals
P. Zumthor, die zich ook veel met deze
materie hebben beziggehouden, zijn uitvoerig
bestudeerd.Veel schetsmaquettes hebben
uiteindelijk geleid tot een eenvoudig
ontwerpprincipe dat het uitgangspunt was
voor een gebouw dat geen bewegwijzering
nodig heeft.
Het basale uitgangsprincipe is een geknikte
schijf. De hoek tussen de twee delen is groter
dan 90 graden zodat de beweging langs de
schijf vanzelfsprekend lijkt. De schijf is zo
vaak geknikt dat er van bovenaf gezien een
schelpvorm ontstaat. Hierdoor ontstaan
alleen door de schijf zelf ruimtes. Aan het
begin van de schijf ontstaat een hele open
ruimte, terwijl de ruimte die gevormd wordt
door het laatste deel van de schijf juist heel
gesloten is. In deze door de schijf gevormde
ruimtes zijn perforaties die naar andere
ruimtes en vertrekken leiden. De mate van
openheid varieert afhankelijk van de grootte
van, en het aantal perforaties in de schijf.
Deze ruimtes kunnen beschouwd worden
als de aanhangsels van de schijven. Samen
vormen deze drie ruimtes een eenheid.
Door deze vervolgens te koppelen en te
differentiëren ontstaat de onregelmatige
vorm van het gebouw die nauwkeurîg is
afgestemd op het programma van eisen en op

de ervaring en beweging van de gebruiker die
zijn weg zoekt door het gebouw.
De belangrijkste twee kenmerken van het
gebouw zijn: I) het verhoogde publieke plein
waar drie schijven in steken en waaronder de
centrale as van het niet-publieke deel is, en 2)
de dualiteit tussen de witte, gladde betonnen
schijven en de ruwe platte baksteen van de
aanhangsels van de schijven.
Door de onderzoekingen naar conventies
op het gebied van begrip, ervaring en
beweging heeft het een conventioneel
gebouw opgeleverd dat tegelijkertijd ook
onconventioneel is door het niet-orthogonale
systeem. Het is een benadering van een
bewegwijzeringsloos gebouw waarin de
ervaring centraal staat. Onomstotelijk
bewijzen dat het daadwerkelijk geen bordjes
nodig zal hebben is niet mogelijk, maar het
uitgangsprincipe heeft een zeer uitdagende
ontwerpoefening opgeleverd die de gehele
architectuur heeft omvat. Deze exploratie
was dan ook niet bedoeld als een eindige
onderneming, maar als een start van een
interessante zoektocht die waarschijnlijk
nooit zal eindigen, en waarop de visie
veranderlijk is.
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Inleiding
Ontwerp een gemeentehuis voor Boxmeer.
Geen overkoepelende thematiek, geen
algemeen probleem als uitgangspunt; nee, het
enige gegeven was dat er geen gemeentehuis
meer was en dat er hiervoor een nieuw
ontwerp moest komen. Dat heb ik gedaan.
Maar niet zomaar; ik wilde uiteraard dat dit
het mooiste en beste ontwerp zou worden
wat ik in mijn carrière op de TU/e zou
voortbrengen.Aiain de Botton beschrijft in
zijn boek 'De architectuur van het geluk'
op uiteenlopende wijze hoe de bebouwde
omgeving bewust en onbewust kan bijdragen
aan het welbevinden van de mens: "De

plekken die we mooi noemen zijn het werk van
die zeldzame architecten die nederig genoeg
zijn om zich naar behoren in hun verlangens
te verdiepen en vasthoudend genoeg om hun
vluchtige inzicht in vreugde om te zetten in een
logisch ontwerp - een combinatie die hen in
staat stelt omgevingen te scheppen waardoor
behoeften bevredigd worden waar we ons niet
eens bewust van waren." Dit wilde ik ook. Ik

en dat het niet na 40 jaar afgebroken wordt,
zoals het vorige gemeentehuis. Niet zo'n
opzienbarend streven, een streven van elke
zichzelf respecterend architect, lijkt mij.
Maar met dit streven alleen is het niet
mogelijk dit doel proberen te bereiken.
Thematieken en fascinaties die dit doel
ondersteunen en aanvullen waren de motor
voor dit creatieve proces. Deze zal ik bondig
bespreken waarna het ontwerp uitgebreid
toegelicht wordt.
Het hele verslag is in de ik-vorm geschreven
omdat ik niet met dit verslag iets
onomstotelijks wil bewijzen of vaststellen,
maar mijn ideeën en mijn interpretaties wil
omschrijven, die voor een belangrijk deel
gevormd zijn door mijn 6-jarige studie aan de
TU/e, om zo weer andere mensen aan het
denken te zetten. Om in de derde persoon
te schrijven en de indruk te wekken dat het
hier om een exacte wetenschap gaat achtte ik
daarom niet gepast.

wilde een gebouw ontwerpen dat iedereen
accepteert als het nieuwe gemeentehuis.
Daarbij moet het op de best mogelijke
wijze zijn extreem heterogene functie
gaan vervullen, en net dat ene extraatje
hebben, dat het daadwerkelijk kan bijdragen
aan het welbevinden van elke gebruiker
van het gebouw, van de ambtenaar tot de
burgemeester en van de paspoortophaler
tot aan de bruid en bruidegom. Ik wilde een
gebouw ontwerpen dat tot de verbeelding
spreekt, en dat zowel nu als over 40 jaar nog
steeds omarmd wordt door de bewoners,
Thorn Wmtcr~ - Gr·ip
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Ontwerpproces

I) S.E Rasmussen, Experiendng
Architeau re
2) Teken en betekenis
3) C.Aiexander, The timeless way of
building
4) j. Voorthuis, Naar een descriptieve
tectoniek, een essay over het maken van
een relatie
5) A. De Botton • De architectuur van
het geluk

Juist omdat de afstudeeropdracht zo
duidelijk omlijnd was, gaf dit een enorme
vrijheid op het gebied van thematieken en
om mijn fascinaties erin te verwerken. Dit
vrije gevoel zette mij ertoe heel voor de
hand liggend te gaan nadenken; want wat
fascineerde mij eigenlijk mateloos? Dat was
de architectuur. En specifieker: de relatie
tussen de architectuur en voor wie het
gemaakt is; de mensen (zie bijlage voor Begin
colloquium A3presentatie).Architectuur is er
puur voor de mens, het dient eenvoudigweg
de mens. De architect vervormt en regisseert
in feite de 'lege' ruimte zodat er nieuwe
ruimtes ontstaan die de mensen gaan dienen.
Deze evalueren en analyseren bewust en
onbewust constant het gebouw waar zij
heen gaan of zich in bevinden . Zij doen dit
omdat het gebouw een gebruiksvoorwerp
is dat zij op dat moment willen of moeten
gebruiken. De mensen neigen er dus naar
het gebouw te willen begrijpen zodat het
op de juiste wijze gebruikt kan worden
en zij gebruiken hiervoor al hun zintuigen.
Misschien zijn zij wel op zoek naar bordjes,
maar heeft een goed ontworpen gebouw
überhaupt wel bordjes nodig? Kan intuïtie
hen niet de juiste weg wijzen en inzicht in
en begrip van het gebouw verschaffen? Uit
deze thematiek van 'de mens centraal stellen'

is daarom de thematiek van begrijpelijkheid
van, ervaring van en beweging door
architectuur voortgekomen, met de volgende
onderzoeksvraag:

Hoe kan het sterk heterogene
programma van eisen zo goed
mogelijk vertaald worden naar een
gemeentehuis waarin de sferen en
ruimtelijke kwaliteiten nauwkeurig zijn
afgestemd op de activiteiten en dat het
gebouw hierbij, en hierdoor op intuïtie
begrijpelijk en inzichtelijk is, zonder dat
enige voorkennis van het gebouw zelf
nodig is?
Ik wilde dus een gebouw ontwerpen dat elke
Boxmeerder kan begrijpen zonder bordjes,
waarbij hij op elke plek de juiste ervaring
heeft en waarbij de beweging door het
gebouw een belangrijke rol speelt.

Begrip
"One of the proofs of good architecture is that it
is being utilized as the architect hos planned." 1
Stelt Rasmussen en hiermee ben ik het
volledig eens. Een goed gebouw wordt zo
begrepen als de architect het voor ogen
had dat het begrepen zou moeten worden.
Echter dit begrip van het gebouw creëren is

moeilijker dan het misschien lijkt. Peter van
Struycken stelt over een eigen bakstenen
kunstwerk: "Wie de code niet kent, wie wel

ziet, maar niet weet . . . treft slechts een hoop
stenen."2 Zo extreem zal dat zelden voor de
bouwkunst gelden; als men een gemetselde
muur ziet met een raam erin, zal men snel
geneigd zijn te concluderen dat er een
beschutte ruimte achter deze wand is. Er
is dus een basale kennis van de gebruiker,
die men al vanaf zeer jonge leeftijd eigen
is, en waar men gebruik van kan maken
en op in kan spelen als architect. 3 Maar
als professional zal men zich wel moeten
behoeden voor het normaal gaan vinden
van dingen waar de gebruikers, de nietprofessionals, geen weet van hebben . ~ Het
probleem ontstaat dan, dat de gebruiker
bepaalde kennis niet bezit en alleen maar
'een hoop stenen ziet'.Aiain de Botton stelt
voor dit probleem het volgende inzicht om
een goed gebouw te ontwerpen: "Ontwerpen

betekent afleren wat we denken te weten,
geduldig de mechanismen achter onze reflexen
ontleden en ons doordringen van het mysterie en
de verbluffende complexiteit van onze dagelijkse
handelingen.'>S Hiermee pleit hij voor een
kritische en nuchtere blik op de bouwopgave
waarbij teruggegaan dient te worden naar
hele elementaire dingen die we in het

De architect vervormt en regisseert in
feite de 'lege' ruimte.
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dagelijks leven op de automatische piloot
doen. Om een begrijpelijk gemeentehuis
te ontwerpen is daarom een groot inzicht
nodig in zowel de mechanismen achter het
gebruik van het gemeentehuis als het gedrag
en reflexen van de gebruiker. Peter Zumthor
komt ook tot die conclusie en schrijft dat er
in deze tijd niet meer zoveel waardes zijn die
wij allemaal delen, en pleit daarom voor een
gezond-verstand-architectuur die gebaseerd
is op fundamentele dingen die wij wel nog
allemaal weten, begrijpen en voelen. 1

Ervarig
Nauw verbonden met begrip is de ervaring
van een gebouw. "There is on intimate

relation between our emotions and the things
around us"' schrijft Peter Zumthor. En de
architect heeft de middelen om 'the things
that surround us' te beïnvloeden en dus
onze emoties. De emoties kunnen echter
wel sterk verschillen van persoon tot
persoon afhankelijk van zijn levenservaringen,
maar er zijn wel basale dingen die 9 op
de I 0 keer hetzelfde effect hebben op de
gemoedstoestand van de gebruiker. Zo
zal een grote galmende ruimte met alleen
maar gladde materialen door bijna niemand
als gezellig en knus ervaren worden. Een
belangrijk gegeven dat zowel voor ervaring
als begrip geldt, is dat iets pas iets is bij de
aanwezigheid van het tegengestelde. Is een
gebouw bijvoorbeeld een aaneenschakeling
van kleine ruimtes, dan zal het effect van het
klein zijn van de ruimtes minder nadrukkelijk
aanwezig zijn, als bij een gebouw waar een
grote ruimte overgaat in een kleine intieme
ruimte. Hiernaast zijn er nog tal van middelen
om de ervaring te manipuleren.

12

Beweging
In een gebouw als een gemeentehuis wordt
relatief veel bewogen. Er moet hier iets
opgehaald worden, daar moet iets besproken
worden, ergens ander wordt een kwartier
later geluncht etc . In die tussentijd bevindt de
gebruiker in een standaard kantoorgebouw
zich in gangen die het één met het ander
verbindt. De oudgediende denkt bijna niet
meer na tijdens de beweging, misschien alleen:
tweede links, eerste rechts. De nieuweling
kijkt schuin omhoog op zoek naar de bordjes
die de geheimen van het gebouw verraden.
Die bordjes zijn zo handig dat deze alle
andere zintuiglijke waarnemingen, naast het
kunnen onderscheiden van letters, overbodig
maken. Mensen zijn lui en effectief tegelijk
van nature en zullen daarom ook geneigd
zijn geen andere moeite te doen om wegwijs
te worden in een gebouw. Natuurlijk kan
de architect goed nadenken over hoe te
communiceren met de gebruiker buiten de
bordjes om met tal van architectonische
middelen, maar de bordjes leiden de aandacht
af. Wat als er nou echt geen bordjes zijn?
Dan zal men toch echt meer op het gebouw
moeten gaan letten als men zich van A naar
B begeeft en gaan nadenken over wat men
allemaal ziet en ervaart. Begrip, ervaring
en beweging gaan dan een prominente rol
spelen.
Een handboek voor een gebouw waarin
begrip, ervaring en beweging centraal staan
bestaat niet, maar er zijn wel heel wat boeken
die een licht schijnen op delen van deze
complexe materie. Door een zorgvuldige
selectie te maken uit deze boeken en deze
vervolgens kritisch te lezen, met altijd het
gemeentehuis, met zijn extreem heterogene

programma van eisen, in het achterhoofd
houdend, is er vanzelf een referentiekader
met tal van schema's, maquettes en richtlijnen
ontstaan waarbinnen ik het gebouw heb
ontworpen. Dit proces zie ik echter niet als
een afgerond proces, maar eerder een proces
waarmee ik een goede start heb gemaakt en
waarvan het gemeentehuis een tijdopname
is. Op mijn tachtigste ben ik waarschijnlijk
nog steeds met deze materie bezig en het
zal niet raar zijn als ik dan volstrekt andere
opvattingen heb als op dit moment.
Tijdens deze zoektocht naar het gepaste
ontwerp voor het gemeentehuis van
Boxmeer heeft één architect mij in grote
mate heeft geïnspireerd met zijn gebouwen
evenals met zijn schrijven: Peter Zumthor.
Hij schrijft het volgende: "1/ike the idea of

arranging the inner structures of my buildings
in sequences of rooms that guide us, take
us places, but a/so let us go and seduce us.
Architecture is the art of time as weli-between
order and freedom, between following a path
and discovering a path of our own, wande ring,
strolling, being seduced. I give thought to careful
and conscious staging of tension between
inside and outside, pub/ie and intimate, and to
thresholds, transitions, and borders.
And to the play of sca/e of architecture. My
dedication to finding the right size of things is
motivated by the desire to create degrees of
intimacy, of closeness and distance. /love placing
materials, surfaces, and edges, shiny and mat, in
the light of the sun, and generating deep solids
and gradations of shading and darkness for the
magie of light on things. Until everything is right"'
Zo wilde ik ook met architectuur bezig zijn
en blijven; totdat alles goed is.
I) P. Zumthor, Thinking orchitecture
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semiopenbaar

x

Niet openbaar

x
x
x

Toelichting programma van eisen en
organisatie gemeentehuis

x
x
x
x
x

x
x

Boxmeer is een groene gemeente in het
oosten van Noord-Brabant, gelegen aan de
Maas, dichtbij de duitse grens. Het heeft een
geschiedenis die teruggaat tot het jaar 500 en
sommigen beweren dat het al sinds 50 voor
Christus bestaat als een Romeins kampement.
Het vestingdorpje wordt meermalen
aangevallen en deels verwoest, maar geniet
van 1648 tot 1798 een soevereine status. In
1400 vindt er een religieus wonder plaats
en in 1653 vestigen een groep monniken
zich in het plaatsje.Vanaf 1795 hoort het bij
Noord-Brabant, in 1942 worden 2 dorpjes
bij Boxmeer gevoegd, in 1994 nog eens 3 en
in 1998 gaan de gemeente Boxmeer en de
gemeente Vlieringsbeek samen en vormen
sindsdien een gemeente bestaande uit I I
dorpen, waarvan Boxmeer de grootste is.
In totaal telt Boxmeer 28.000 inwoners. I 0
procent van de bevolking is allochtoon en
heeft overwegend de Duitse nationaliteit.

x
x
x
x
x
x
x
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Het gemeentehuis moet een behoorlijk
groot aantal functies gaan vervullen. De
twee belangrijkste factoren waar ik veel
waarde aan heb gehecht en die het een
extra interessante dimensie geven zijn
de mate van openheid en de mate van
openbaarheid. De verschillende onderdelen
vragen om verschillende gradiënten van
openheid. Daarbij is er een openbaar en
niet openbaar deel, maar een groot aantal
onderdelen zijn semiopenbaar, wat wil zeggen
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dat deze alleen op bepaalde momenten en/
of in bepaalde situaties openbaar zijn. Deze
factoren compliceren het programma van
eisen aanzienlijk, maar onderstaand schema
maakt het inzichtelijk. Dit inzicht zal dus ook
de gebruiker moeten hebben en verkrijgen
bij gebruik van het gebouw. Voor alle
semiopenbare delen zullen bezoekers met
een geldige reden een bezoekerspas krijgen,
of ze zijn eenvoudigweg opengesteld op
een bepaald tijdstip, zoals bijvoorbeeld de
ceremoniezaal bij een plechtigheidVerder
dient er een avondreceptie te zijn voor het
vergadercentrum en de kantine.
Naast deze twee factoren is het ook
opvallend hoe enorm gevarieerd het
programma van eisen van een gemeentehuis
is; er wordt hard gewerkt, veel vergaderd,
maar bijvoorbeeld ook huwelijken voltrokken.
Als laatste dient het gebouw ook een
parkeergarage te krijgen voor 140 plaatsen,
zowel toegankelijk voor de werknemers als
het publiek. De Bijlage bevat het programma
van eisen .
Begrip, ervaring en beweging binnen
de architectuur zijn geen statische
maar dynamische processen. Het zijn
opeenvolgingen van indrukken die stapsgewijs
duidelijkheid verschaffen over het ontwer p.
Er zal daarom ook stapsgewijs naar en door
het ontwerp gelopen worden, waardoor er
geleidelijk een steeds totaler en gelaagder
beeld van het ontwerp kan ontstaan. Hierbij
wordt in de tekst afgewisseld tussen wat er is
en waarom er is.
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Ontwerp
Schaal dorp/stad
Op de plek waar het vorige 40-jaar oude
gemeentehuis stond zal ook het nieuwe
gemeentehuis komen. De locatie is redelijk
centraal gelegen in het dorp. Boxmeer is
een oud dorp, waar een klein marktplaatsje
bij hoorde. Deze plek is echter door
nieuwere bebouwing nog kleiner geworden
en men kan haastniet meer spreken van
een marktplaats. Dit is echter nog steeds
de meest interessante locatie van Boxmeer
omdat er nog enigszins een gewaarwording
kan zijn van een centraal punt. Een kerk, de
St. Petrusbasiliek, is aan deze plek gelegen,
er staat een meer dan honderd jaar oude
Wil helminaboom , de winkelstraat waar
iedereen uit de verre omgeving naartoe gaat
om te winkelen start vanaf dit pleintje en
het o ude gemeentehuis was hieraan gelegen.
De nieuwe locatie van het gemeentehuis is
aan de andere kant van deze winkelstraat.
Vanuit deze winkelstraat zal op een bepaald
punt de toren van de kerk zichtbaar zijn die
een vooraankondiging is voor de kerk zelf
en indirect ook voor het kerkplein. Zo zal
ook de 'toren' van het gemeentehuis zijn
functie vervullen als vooraankondiger van het
gemeentehuis en gemeenteplein.

Unksboven: Morktplootsje rond /900.
Rechtsboven: Het oude gemeentehuis.
Onder: Onderoon de kerk met het
morktplootsje. bovenin het nieuwe
gemeentehuis, ertussen dé winkelstraat
van Boxmeer.
De bijlage bevat meer maquette foto's.
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Archetypen van gemeentehuizen zij n moeilijk
aan te wijzen en zeer variabel wat betreft
het tijdperk waarin het gebouwd werd en de
lo catie: centraal of perifeer. Het interessante
is dat archetypen die in de loop van de tijd
ontstonden lang werden gehandhaafd, terwijl
de betekenis ervan in de loop van de tijd was
veranderd of zelfs verdwenen. Een voorbeeld
hiervan is de afleiding van woonh uizen
waardoor gemeentehuizen kenmerken
hiervan meekregen. Een ander voorbeeld
waar ik de meeste waarde aan heb gehecht
op het gebied van archetypen is de toren .
Dit was aanvankelijk een verdedigingstoren
voor de aristocratie in Italiaanse stadjes.
Na verloop van tijd was dat niet meer
nodig en w erd het meer een statussymbool
waarvoor gold hoe hoger, hoe meer status.
Dat door veel architecten veel waarde aan
dit archetype wordt gehecht illust reert het
verhaal dat Serlage uit eigen portemonnee
de toren van zijn gemeentehuis in U squert
heeft gefinancierd. Torens zijn daarom naast
kerkelijke functies onlosmakelijk verbonden
met gemeentehuizen. Toch begint nu ook
langzaam deze traditie te vervagen nu de
meeste gemeentehuizen steeds meer op
kantoorpanden met glimmende gevels
beginnen te lijken.Aan de andere kant van
het spoor in Box meer, het industrieterrein,
staan voldoende van dit soort panden en ik
achtte het niet gepast om voor Boxmeer
een dergelijk nieuw glimmend archetype te
ontwerpen.Voor mijn ontwerp is de toren
verbasterd naar een vin, een uitsteeksel van
een schijf, die de functie van landmark vervult
in het klein-stedelijk weefsel als tegenpool
van de ker ktoren.
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Unksboven: Het geeentehuis van Dudok
in Hilversum met zijn karakteristieke
toren..
Rechtsboven: Streven: geen glimmende
glazen gevel voor Boxmeer.
Onder: De vin als tegenpool van de
kerktoren.

Schaal omgeving gebouw
Of men nu vanaf het noorden (het park),
het westen (de rotonde) of vanaf het oosten
(de winkelstraat) aankomt, de vin zal de
locatie van het gemeentehuis al prijs hebben
gegeven.Ais het daadwerkelijke gebouw in
zicht komt zal men een aantal belangrijke
elementen onderscheiden. Een groot deel
van het bouwwerk heeft een stenen gevel
die bestaat uit een platte steen waardoor de
horizontale lijn overheerst.Aan de noordoost
zijde van het gebouw vloeit deze gevel uit
in een plateau dat langs de gevel naar het
noorden toe steeds hoger wordt. Deels is in
deze helling is een fietsenstalling geplaatst.
Uit wat het midden van het gebouw lijkt te
zijn steekt een gebogen betonnen element,
wat wijst op een centraal punt.Verder steken
tussen en boven de stenen delen witte
betonnen elementen uit. De vin blijkt hier
onderdeel van uit te maken. De zuidzijde
van het gebouw doet groot en massief aan.
Het is deels verzonken in de grond en heeft
geen ingang.Aan de rechterzijde hiervan
gaat een hellingbaan onder het gebouw,
waar de auto's geparkeerd kunnen worden.
Het noordelijk deel van het gebouw is
aanzienlijk meer gefragmenteerd en heeft
een gedifferentieerder karakter. De ingang is
niet meteen zichtbaar, maar er bestaat geen
twijfel over dat de helling omhoog gelopen
zal moeten worden, om het centrum van het
bouwwerk met het betonnen element te
bereiken.

Boven: Het kavel met ten westen
de belangrijkste verkeersaders, ten
zuidoosten de winkelstraat alleen voor
voetgangers en ten noordoosten het
park met uitloper.
Onder: Aanzicht van het gemeentehuis.

Thom Winters
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Halverwege het plateau wordt de brede
entree zichtbaar en het is duidelijk dat het
gebouw zich opent naar de parkzijde ten
noorden van het kavel. O p deze stedelijke
schaal moet het gebouw een indr uk
wekken dat het bij Boxmeer hoort en zich
tegelijkertijd onderscheidt van de rest van
de bebouwde omgeving. In mijn ontwerp
daarom geen glazen gladde gevels die slechts
hun omgeving weerspiegelen, maar eenvoudig
het steen van de fabriek uit O effelt, een
deelgemeente. Maar wel in afwijkende vorm
t oegepast en met betonnen elementen,
waardoor een sculpturaal geheel ontstaat.
Dit dubbele van enige distantie en status, en
tegelijkertijd het erbij horen klinkt o ok door
in de gehele ervaring van het gebouw.
Afwijken van het gangbare betekent dat er
wel gecompenseerd moet worden, waardoo r
het ongewone duidelijk wordt 1• Op dit
schaalniveau is het vinden van de ingang de
voornaamste queeste. Normaliter worden
ingangen geaccentueerd of gaat men op zoek
naar de ingang aan de lange zijde van een
gebouw. 2 In het ontwerp is eer der sprake van
een verbasterde versie van de monumen tale
optrede naar de ingang in combinatie met
een omarming.Waar geen optrede is, is het
gebouw één meter verzon ken door een steile
heuvel wat een poging om hier een ingang
te vinden uitsluit. Door het du idelijk zijn
in de architectuurtaal laat het de bezoeker
geen keus dan voor de ingang de hellingbaan
omhoog te vervolgen en verheven boven
zijn eigen dorp in een ander wereldje uit t e
komen. Men komt vervolgens in het midden
van het gebouw uit bij de centrale as, die al
zichtbaar was van buitenaf door het verticale
betonnen element.
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Boven: Entree gemeentehuis, het plein
opent naar de porkzijde.
3 StreefPunten:
Midden: I) Zich onderscheiden van de
rest van Boxmeer, moor 2) er ook bij
horen.
Unksonder: 3) De gebruiker komt
verheven boven zijn eigen dorp in een
onder wereldje.
Rechtsonder: Gemeentehius van
AAolto in Säynätsolo met een verheven
binnenplein.
I) Interview met Po ui Mijksenoor
2) A. Possini, Worfinding

Het verheven binnenplein.
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Schaal gebouw
Aangekomen op het verhoogde centrale plein
wordt de bezoeker geconfronteerd met een
belangrijk keuzemoment. Er zijn drie ingangen,
en maar één zal de juiste zijn voor een
bepaalde situatie. Één ingang springt meteen
in het oog, die recht tegenover de ingang
van het plein ligt.Van het dak van de ruimte
steekt een punt uit over het plein. Er is geen
drempel en de enige scheiding die er is, is een
glazen wand. Achter deze glazen schijf is de
ruimte ongewoon sterk verlicht. Hierdoor
is van buitenaf duidelijk veel activiteit te zien
binnenin. Er is een soort tribune en hiernaast
is een grote perforatie in de schijf die een
rode ruimte erachter verraadt.
Rechts om de hoek is een andere ingang. Er is
een brede trap die van wand tot wand strekt.
Hierna volgt een glazen wand en erachter
is het moeilijker te onderscheiden wat er is.
De rechter schijf wordt van bovenaf verlicht
door hemellicht en het dak lijkt aan de
rechterzijde niet verbonden te zijn aan deze
schijf.
De laatste ingang is links van de ingang van
het plein. De ruimte achter deze glazen
deur ligt een halve verdieping lager. Een
brede wenteltrap gaat naar dit niveau en
draait door tot onder het plein. De ruimte is
volledig symmetrische met centraal een grote
glazen deur met een omlijsting, omringd door
kleinere glazen deuren.
Naast deze drie ingangen is er nog een vierde
opening, vlak naast de opening van het plein
naar het park.Verscholen in dit bakstenen
deel zit een openbare lift, waar men uit komt
als men de auto in de parkeergarage onder
het gemeentehuis heeft geparkeerd.
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Boven: De opvallendste ingang met vee/
activiteit
Onder: De ingang met optrede en
slechter zicht op het interieur.

N u men naarstig op zoek is naar bordjes,
maar deze niet kan vinden, wordt de
begr ijpelijkheid en er varing voo r d
gebruiker een belangrijke factor. Er is een
o nder scheid t e maken tussen de gebruiker
van het gebouw, die het gebouw kent, en de
gebruiker, die het gebouw nog niet kent, die
ik de bezo eker zal noemen.Voor de gebru iker
die het gebouw kent geldt dat deze ook ooit
het gebouw heeft moet en leren kennen en
dus ook vanaf het binnenplein op zoek was
naar de receptie. Ik zal daarom allereerst van
de bezoeker uitgaan.
Het boekWayfinding in architecture van
Passini gaat diep in op de manier waarop
mensen zich in een onbekende omgeving
gedragen. Het blijkt zo te zijn dat iedereen
in staat is zij n doelstelling op te delen in
subdoelst ellingen, omdat de einddoelstelling
niet in een keer te bevatten is. Bijvoorbee ld
een gesprek met een ambt enaar, is moeilijk
vo lledig voorstelbaar als men nog t huis
zit. Rustig of minder r ustig, afh ankelijk van
iemands karakter, maar iedereen doet het
w el, w o rden subdoelstellingen bedacht om
het uiteindelijke doel t e bereiken . Dit gebeurt
dus niet in één keer, maar in sequentie, men
stelt een nieuw doel als het vorige doel is
ber eikt . Het gaat van vaag en globaal naar
st eeds specifieker. Men formuleer t dus
deelproblemen terwijl men het einddoel
niet vergeet. Eerst het gemeentehuis vinden,
zodra dat gelukt is de ingang vinden, dan de
recept ie vinden, dan de wacht ruimte vinden,
dan eventueel de toi letten vinden en dan de
spreekkamer vinden.Ver volgens de uitgang
vinden, de f lets of auto vinden en weer het
eigen huis vinden. Bij deze deeldoelstellingen
gaat de bezoeker op zoek naar informatie
uit de o mgeving die hem kan helpen bij zijn

De symmetrische ingang met wenteltrap
die onder het plein verdwijnt
llmm Wu t ·r - Grip
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besluitvormingsproces. Misschien gaat men
op zoek naar bordjes, maar als deze er niet
zijn zal de bezoe ker naar andere objecten o p
zoek gaan om zijn besluitvormingsproces te
helpen.AIIe zintuigen werken mee, maar de
ogen zijn het belangrij kst: Kleure n, materialen,
texturen, vormen , lichtintensiteit etc. kunnen
waargenomen worden. Men kan vervolgens
van dingen gewaarworden en hier conclusies
uit trekken.
Wegwijs worden in een bewegwijzeringloze
wereld heeft Kevin Lynch op stedel ijk niveau
onderzocht. Hierbij bleken de volgende 5
elementen het belangrijkste te zijn: I) wegen
en paden, 2) oriëntatiepunten en landmarks,
3) infrastructurele knooppunten, 4) randen,
en 5) districten. Dit waren punten waar
mensen zich op oriënteerden en zich een
beeld konden vormen van de stad. Passi ni
heeft onderzocht of dit o ok van toepassing
was op het schaalniveau van één gebouw, dus
of deze 5 factoren voldoende waren voor het
krijgen van een goed r uimtelijk inzicht in het
gebouw. Dit bleek inderdaad van toepassing
te zijn op gebouwen, met uiteraard de
verschaling van de begrippen, maar men
formuleerde ook een drietal factoren die op
gebouwniveau voor de meeste problemen
zorgde.Ten eerste was dat de ruimtelijke
organisatie van het gebouw, ten tweede de
ruimtelij ke o msluiting van het ge bouw en ten
derde de ruimtelijke overeenkomst met de
rest van de stad. Het eerste punt gaat over de
interne o rganisatie, waar men in het gebouw
zit, de tweede gaat over het ide ntificeren van
ruimtes van buitenaf en de derde gaat over
de oriëntatie ten opzichte van de rest van de
stad. Deze drie factoren zijn van groot belang
voor het verkrijgen van een t otaal begrip
van een gebouw. Het is nog maar de vraag of
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ID

om naar het gemeentehuls te gaan voor een gesprek

ID

om een bepaalde weg te nemen

[Dom een weg naar het gemeentehuls te vervo lgen

Dom de fiets te parkeren

ID

Om Ie aan te melden

[Dom de spreekkamer te vinden

[Dom terug naar huis te gaan

Dom de uitgang te vinden

Dom de fiets te vinden

D

Dom de weg naar huls

te

vinden

om de fiets te openen

Voorbeeld van hoe Passini een beslisschema noteert De D staat voor decision.

een volledig begrip van een gebouw vereist
is voor een bevredigende ervaring van het
gebruik van het gebouw, maar deze factoren
moeten wel bij het ontwerppro ces van
een begrij peli jk gebouw in het achterhoofd
geho uden w or den. Ai s maar op bepaalde
essentiële punten voldoende inzicht en
overzicht van het gebouw verkregen kan
word en dat op dat moment nodig is, zal dit
ook al een bevredigende ervaring opleveren .
Er leiden honderd wegen naar Rome, en ik
heb voor een ogenschijnlijk labyrintische
gekozen. Één grote rechte gang met
zijgangetjes maken toch ook een begrijpelijk
gebouw? N aast dat het, heel kort door
de bocht, de volgende banale situatie kan
opleveren: voor paspoort ophalen 2de gang
links en dan de rechter deur, voor trouwen
derde gang rechts, tweede deur links, is er
nog een veel belangrijkere beweegreden .
Passini concludeert het in zijn boek, na
diverse o nderzo ekingen, ltallo Calvino
beschri jft het op poëtische wi jze in zijn boek
Onzichtbare Steden en uit persoonlijke
ervari ng trek ik dezelfde conclusie, en dat
is dat de mens neigt naar het labyrintische
en hier juist een bepaalde mate van geluk
uit haalt. Het gevoel van een zekere mate
van onzeker heid, maar wel tegelijkertijd
het gevoel dat men op de goede weg is,
brengt juist een sensatie van tevredenheid
naar boven. Die fijne lijn van zekerheid en
onzekerheid kan door architectonische
middelen bereikt worden . Na uitleg van
bovenstaande gedragingen en mogelijke
geveelservaringen van de mens en de
belangrijke factoren die kunnen bijdragen
aan het verkrijgen van inzicht, volgt nu het
uitgangsprincipe van mijn ontwerp.

Boven: Lynch analyseerde steden met
sequentie tekeningen.
Midden: De drie extra (actoren die van
belang zijn bij het creëren van begrip
van een gebouw.
Onder: De obsessie van de mens met
labyrinten.

Thom Wmt
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Principe van het ontwerp
Het basale uitgangsp r incipe is een gekn ikte
schijf. De hoe k tussen de twee dele n is groter
dan 90 graden zodat de bewegi ng langs de
schijf vanzelfsprekend li jkt . De schijf is zo
vaa k geknikt dat er van bovenaf gezien een
schelpvorm ontstaat. Hierdoor ontstaan
alleen al door de schijf zelf ruimtes. Aan het
begin van de schijf ontstaat een hele open
ruimte, terwijl de ruimte die gevormd wordt
door het laatste deel van de schijf juist heel
gesloten is.Tussen, en deels in, deze door
de schijf gevormde r uimtes zijn perforaties
die naar andere rui mtes e n vertrekken
leiden. De mate van open heid varieert
afhankelijk van de grootte van, en het aantal
perforaties in de schijf. Deze ruimtes kunnen
beschouwd worden als de aa nha ngsels
van de sch ijven. Samen vorme n de ze drie
ruimtes een eenhe id. D oo r deze vervolge ns
te koppelen en te differentiëren ontstaat
de onregelmatige vor m van het gebouw die
vo lledig is afgestemd op he t programma van
eisen e n op de ervaring en beweging van
de gebru ike r. Deze ka n hie rdoor het ju iste
begrip van, en inzi cht in he t ge bouw krijgen .
Terug naar het plein. Hi er geldt het principe
van het mo ment van het beoogde overzicht
creëren. O p d it moment wordt voldoende
overzicht gecreëerd, zodat de bezoeker in
staat is de juiste keuze te maken voor zijn
vervolg traject. In bovenstaand voorbeeld
en in 9 van de I 0 gevallen is het subdoel
het vinden van de receptie. Er zal gekozen
worden voor de schijf met de meest open
configuratie recht tegenover de ingang van
het plein . Binnen is de do or het hemellicht
sterk verlichte r ui mte duidelijk zichtbaar.
Er is ee n w achttribune zichtbaar en een
grote pe rfo ratie met een evene ens sterk
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verlichte ruim te e rac hter die als enige in
het hele gebouw e e n afwi jke nde kl eur heeft;
de receptie. Van af hier zij n de instructies
eenvoudig. Het zal altijd zijn in de trant van :
"volg deze(of die) wand/schijf/w itte wand
totdat . ...". Na de omschrijvi ng en nadere
toeli chti ng van het volledige gebouw volgen
gedetaillee rde omschrijvi ngen van hoe het
gebouw zijn functie vervult voo r gebruike rs
met s pec ifieke doelen .

Als bezoeker zal men de sterk verlichtte
ingang met luifel kiezen.

Boven en midden: Het ontwerp principe.
er ontstaan drie ruimtes waar in een
natuurlijke beweging langs en doorheen
gelopen wordt
Onder: Door I) koppeling en 2) differentiatie van het prindpe ontstaat er een
gebouw waarbij begrip en ervaring van,
en beweging door het gebouw centraal
staan.

I-I

~
?

I

l

.........

9

"

i
I

TI1on1 Wt 11 r - Grip op b grip

I '-....

t·Ja 11. uw

urtg

•

, ecrd gcmc ur

hUl\

or Bo rn

27

Schaal interieur
Het gebouw bestaat uit vier geknikte schijven
waarvan er drie in het centrale plein steken.
De schijf die aan de westzijde in het
verhoogde plein steekt vormt het begin
van de welkomsthal/expositieruimte. Het
gesloten deel aan het einde van de krul zijn
de spreekkamers, gelegen aan een inpandige
buitenruimte.Aan het einde zitten de
spreekkamers aan een kleine binnentuin. De
perforaties zijn achtereenvolgens de receptie,
de balies, toegang tot het Back Office en een
trapje lager, richting de spreekkamers, de wc's.
De schijf die vanaf het noorden in het
plein steekt markeert de toegang tot de
ceremoniezaal, waar huwelijken voltrokken
kunnen worden en andere plechtigheden
kunnen plaatsvinden. De toegang is via een
brede trap die van schijf tot schijf loopt.
Aan het einde zit de raadzaal één verdieping
lager.Vanuit de ceremoniezaal gaat men
de hoek om en is rechtdoor een trap die
naar de raadzaal leidt, links hiervoor is een
perforatie in de schijf die toegang biedt aan
de publieke tribune van de raadzaal. Nog
voor de ceremoniezaal zitten rechts, tussen
de twee glaswanden in, de perforaties die
achtereenvolgens toegang biedt tot de lift, de
avondreceptie en een trappenhuis. Overdag
fungeert deze lift als lift voor de bezoekers
die uit de parkeergarage komen. Deze opent
dan naar de kant van het plein.
De schijf die vanaf het oosten in het plein
steekt heeft een afwijkende configuratie.
Hij krult niet op als een schelp, maar heeft
van boven gezien de vorm van een diamant
zonder punt. Deze vormt daardoor een
transport ruimte, die alleen toegankelijk is
met een pas. De ruimtes ingeklemd door
deze schijf zijn op split-level niveau welke een
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verbinding vormen tussen het publieke deel
en het niet-publieke deel van het gebouw.
De volstrekt symmetrische en monumentale
configuratie verschaft toegang tot het deel
waar de burgemeester en wethouders
verblijven. In het midden van de glazen
gevel is de toegang tot een plateau, vanaf
hier loopt rechtsom een brede wenteltrap
naar het split-level. Hier is precies in het
midden een grote perforatie met een grote
glazen deur; de kamer van de burgemeester.
Hieromheen zijn kleinere perforaties met
de verblijfplaatsen van de wethouders
en de 6-persoons vergaderkamer van de
burgemeester en de vijf wethouders. Één
trap lager bevindt men zich recht onder het
publieke plein. Dit is de centrale as van het
niet-publieke deel. Deze centrale as heeft
centraal een ronde lichtkoker die doorloopt
tot aan de parkeergarage één verdieping lager.
Het niet-publieke deel heeft hierdoor
eveneens een centraal plein recht ónder
het publieke deeLVanuit hier verbindt de
diamantvormige schijf aan de oostzijde het
centrale punt met de parkeergarage. Op
het splitlevel zitten perforaties die naar het
archief en naar de douches en kleedkamers
leiden. De parkeergarage bevindt zich
deels onder het gebouw en deels onder
de hellingbaan die toegang biedt tot het
centrale openbare plein. De ruimte onder
de ontvangsthal(west) is de kantine, in
het gesloten deel onder de spreekkamers
bevindt zich de keuken en de verblijfsruimte
voor het personeel. De perforaties zijn
achtereenvolgens grote perforaties naar
de binnentuin, een doorgang naar het Back
Office, de wc's en een doorkijk naar buiten.
Vanuit de keuken is er tevens een doorkijk
naar de kantine en een afhaalbalie. Onder de

ceremoniezaal (noord) bevindt zich de wacht
en circulatieruimte van het vergadercentrum.
Deze gaat over in de raadzaal. De perforaties
zijn achtereenvolgend de lift, een berghok, het
traphuis, de wc's en diverse vergaderzalen,
waarvan de deuren volledig transparant
zijn.Aan de kant van de raadzaal zijn onder
de publieke tribune sterk transparante
vergaderruimtes.
De vierde schijf maakt geen contact met
het centrale plein maar dient alleen de
ambtenaren, het Back Office. Deze krul zit
aan het BackOffice vast en steekt in het grote
kantoordeel van vier lagen. Het eerste deel
is de wachtruimte voor de lift, om de hoek
zijn de wc's en nog één hoek verder bevinden
zich de hangplekken voor de ambtenaren.
Om het gesloten deel loopt het trappenhuis.
In het gesloten deel bevinden zich de liften
en de wc's. Perforaties zijn er voor de
liften en de wc's en voor lichtinval voor de
hangplekken en het trappenhuis.

Boven:Vogelvlucht met looplijnen.
Onder: Schematische doorsnede van het
gebouw.
De rode lijnen geven het publieke deel
aan, waar zowel de werknemers als de
bezoekers komen, de groene lijnen geven
het circulatiegebied aan waar alleen de
werknemers komen.
Het plein ligt 2,7 m boven maaiveld,
laag 0 ligt I meter verzonken onder
maaiveld.
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Het gekoppelde en gedifferentieelde
oncwerp.
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I. Openbaar plein
2. Publiekshal
3. Receptie
4. Spreekkamers
5. FrontOffice en BackOffice BGS en SBZ
6. Hangplek ambtenaren
7. Call center
8. Split-level
9. Kamers Burgemeester & Wethouders
I OVergaderkamer B&W
I I. Ceremoniezaal
12. Raadzaal
' 13. PubHekstribune
14.Avond receptie
15. Lift
16. Binnentuin
17. Entree Parkeergarage
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V
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I. Centrale as
2. Kantine
3. Keuken
4. Drukkerij
5. BackOffice BMO &VMO
6. Hangplek ambtenaren
7. Split-level
8.Archief
9. Douches
10. Hal/wachtruimte vergadercentrum
!! . Griffie
12.Vergaderzalen
13. Raadzaal
14. lift
15. Binnentuin
16. Entree parkeergarage
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I. Doorsnede met binnentuin, roodzoa/,
publiekstribune, ceremoniezaal en
vergadercentrum.
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2. Doorsnede me! binnentuin,
publiekshal, spreekkamers, kantine,
keuken, schaal I:200.

3. Doorsnede me! verhoogd plein, kamer
burgemeester, plateau, centrale as en
archief, schaal I:200.
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4. Doorsnede met het FrontOffice,
BackOffice, lifl. en hangplekken voor de
ambtenaren.
011
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Architectuur
H ier volgen omschrijvingen van
architectonische ingrepen die het begrip van,
de ervaring van en de beweging door het
gebouw regisseren, zodat er daadwerkelijk
een natuurlijke en logische ervaring o ntstaat
bij gebruik van het gebouw.Aivar Aalto zei
(en schreef) ooit: "God created paper for the

purpose of drawing architecture on it. Everything
else is at least for me an abuse of paper." All e
aspecten zijn terug te vinden in de schetsen
die hierna volgen. In de bijlage zijn foto's van
de maquettes te vinden.

Materiaalgebruik
Er zijn volumes ontstaan door het knikken
van de schijven. D eze Schijven zijn van
wit getint beton en zijn de o ngenaakbare
elementen . De resterende bo uwvolu mes, die
aan de schijven grenzen, zijn o pgetrokken uit
platte gebouchardeerde donkere bakstenen
met 3 verschillende lengtematen. H ierdoor
komt een grote nadruk op de horizo ntale lijn,
die de beweging benadrukt. Deze horizontale
lijn vloeit over in de helling die naar het
centrale plein gaat. De helling, het cen t rale
plein en de vloeren van de openbar e delen
zijn met deze ze lfde steen, maar dan een
bredere versie, betegeld. Het materiaal lijkt
overal te komen, en het volgt het p ubli eke
(semi-)openbare deel, maar de schijven zijn
ongenaakbaar. Een sparing bi j de samenkomst
van beide materialen ver st erkt dit.

Regelgeving schijven
Voor de configuratie van de schijven waren
de volgende factoren van groot belang:

Tweedeling in het materiaalgebruik:
bruin is de baksteen, zwart zijn de
betonnen schijven. De baksteen volgt het
publieke deel.

I) Zi chtl ijnen : De schijven moesten zo
geconfigureerd worden dat op de juiste
momenten voor de gebruiker bepaalde
elementen in het zicht kwamen of juist uit
het zicht verdwenen. 2) Vernauwingen en
verbredingen : Deze spelen ·n op wat de
gebruiker ervaart tijdens de beweging door
het gebo uw. 3) Stompe hoeken: Door aan
de buitenkant van de krullende beweging
geen scherpe of haakse hoeken toe te
passen wor dt het gevoel van continuïteit en
beweging ver sterkt. 4) Oppervlakte van het
program ma van eisen.

Verticale vorm schijven
De schijf die vanaf het westen in het plein
steekt wordt op het laatste moment lager.
Dit is niet waarneembaar vanaf buiten, maar
zal wel ervaren worden voor iemand die op
zoek is naar de spreekkamers, waardoor een
intiemere ruimte ontstaat. De noordelijke
schijf wordt vanaf het punt dat deze overgaat
in de raadzaal geleidelijk hoger en eindigt in
een vin , met het logo van Boxmeer erop, die
het grootste en belangrijke publieke volu me
markeert. De diamantvormige schijf is aan
de zuidzijde hoger dan aan de noordzijde
en verbeeldt de verticale beweging van dit
element.

Licht

Boven:Uchtinval ceremoniezaal, kijkrichting naar het podium.
Uchtinval publieksruimte, kijkrichting
naar de centrale as.
2de van onder: Onderzoek naar wat
mensen de mooiste rechthoek vinden.
Onder: Sunflower basisschool van
Zvi Hecker is sterk gebaseerd op
geometrische principes.
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Het manipuleren van het daglicht was
de belangrijkste aanvulling op het basale
principe van de krul met de aangrenzende
volumes. Bij de drie aan het plein grenzende
schijven is het dak, de horizontale schijf, aan
de buitenzijde los van de schijf. Hierdoor
wordt de schijf over zijn gehele lengte van
bovenaf verlicht door hemellicht. Dit heeft
als gevolg dat de schijf nog sterker een losse
entiteit wordt waar de aandacht op gevest igd
wordt en nog meer een leidende functie
krijgt. Bij de ontvangsthal wordt deze zo
sterk losgetrokken van de schijf dat er een
sterk verlichte ruimte ontstaat die al van
buitenaf de aandacht trekt. De andere twee
ruimtes die aan het plein grenzen krijgen juist
een dramatische sfeer door deze vorm van
lichtinval. De spreekkamers krijgen licht van
een verscholen binnenplekje, waardoor er
een hele rustige sfeer ontstaat.
De onderverdieping: De ka ntine ontvangt
extra veel daglicht. D oor de verhoogde
tribune van de wachtruimte erboven
ontstaat er een grotere hoogte aan de kant
van de schijf, waardoor grotere perforaties
mogelijk zijn. Ditzelfde principe geldt voor de
wachtruimte van het vergadercen trum, die
zich onder het po dium van de ceremoniezaal
bevindt.Aanvullend zijn er enkele kijkgaten
van deze ruimte naar de vergaderzalen toe
en zijn de deuren volledig transparant. De
centrale as verkrijgt via de centrale koker
zijn licht en hiermee wordt het centrum van
het gebouw gemarkeerd. De raadzaal heeft
een opengebroken dak dat voor bijzondere
lichtinval zorgt, waarbij direct zonlicht puntige
lijnen op de wanden kan maken. De grootste
opening zit recht onder de vin en hier is da n
ook zicht op van uit de zaal. s'Avonds wordt
hor1W111l•

Perforati es
De raam ope ningen in de bakstenen delen
liggen in het vlak van de gevel. Boven en
onde r het raam is er een lichte accentuering
do ordat de stenen daar iets uitstulpe n.
Hierdoor zullen deze gevels als één geheel
worde n erva ren . De perforaties in de schijven
wo rden echt ervaren als perforaties. Het
glas zit midden in de halve meter dikke
wand in een nagenoeg onzichtbaar kozijn .
Deze perforaties verlenen op belangrijke
punten een glimp van wat er zich achter de
schijf bevindt.Vanuit het plein is door een
perfora ti e het dak van de raadzaal te zien,
door een andere perforatie is de binnen
tuin van de spreekkamers te zien, vanuit de
ceremoniezaal is er door een pe rforatie zicht
op he t park etc. De de ur perforaties zijn
all emaal van transparant glas, o p d e wc's na,
deze zij n translucent.
Oriëntatiepunten
Er zijn twee belangrijke elementen. De eerste
zij n de schijven, als men een schijf volgt ko mt
me n automatisch weer bij het centrale punt.
Dit is meteen het tweede en belangrijkste
punt. Niet iedereen heeft misschien metee n
de achterl iggend e gedachte van de sch ijven
door en dat hoeft ook niet, maar iedereen
focu st automatisch op 'landmarks'. Het
centrale punt zal meteen geassocieerd
word en met het verticale element dat
mi dden in de lichtschacht staat. Bij nadering
van het gebouw komt deze al in het zicht,
maar ook van binnen het gebouw zij n er
zichtlijnen naar dit centrale punt dat het
gevoe l van o riëntatie sterk bevordert.

Gulden snede

Het is een ongelofelijk feno meen dat Palladio
al on om stotel ijk had aangetoond met zijn villa
ro tonda, namelijk dat het menselijk o og sterk
de voorkeur geeft aan de gulden snede en dit
onbewust als heel aangenaam ervaart. Zo is
het vlak van de schijf waar de burgemeester
achter zit, evenals zijn deur een benaderi ng
zijn van deze verhoud ing. Specifieke
perforaties zullen ook deze verhouding
hebben evena ls de wand achter het pod ium
van de ceremoniezaaL
Geometrisering

Dit maakt het leven een heel stuk
gemakkelijker en het is hee l verleidelijk
om te doen. Het ontwerp mocht absoluut
niet onderhevig worden aan e en be paalde
geometrische regelgeving, zoals ontwerpen
van Zvi Hecker. De ruimtes die hierd o o r
ontstaan zijn ondergesch ikt aan de geom etrie.
Toch is het iets dat mense n vaak als
aangenaam kunnen beschouwen, maar met
mijn insteek was het niet gepast dit toe te
passen, op é én punt na: de diama ntvormige
schijf. Omdat deze ruimte een bepaalde
monumentaliteit moest uitstralen paste het
hier wel bij. Bi j de rest was geom etrisch niet
iets, ook niet de kubus of rechthoe k, maar
niets het uitgangspunt, om vervolgens alles op
de ervaring af te stemmen .
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Sequenties
De bouwvergunning aanvrager
Te voet naar het gemeentehuis. Nog voordat
de rest van het gemeentehuis zichtbaar is,
is de toren zichtbaar vanuit de straat. Waar
het voetgangersdeel van de Steenstraat
ophoudt wordt de rest van het gebouw
zichtbaar. Het bouwwerk ziet er massief uit.
De hoge punt is helder wit en hier en daar
zijn meer witte delen van het gebouw te
zien maar het grootste deel is geheel anders
van uiterlijk. De kleur is vale grijstint met
ook sporen rood en bruin.Van deze andere
volumes overheerst de horizontale lijn in de
gevels en een luie heuvel lijkt aan de rechter
zijde uit de volumes voort te komen. Waar
deze heuvel niet is, is de begrenzing van het
gebouw juist een kleine, maar steile helling
van I meter naar beneden. Het bouwwerk
is iets verzonken onder het maaiveld. Het
rechter deel is aanzienlijk gedifferentieerder
dan het grote deel dat aan het verlengde van

1.1

de Steenstraat ligt. Een verticaal betonnen
element is zichtbaar en lijkt midden in het
rechter deel te staan.Aan het begin van
de heuvel, wijkt de heuvel deels voor een
fietsenstalling. Langs de bakstenen wand
leidt het pad langzaam naar boven tot aan
het centrale binnenplein, waar het betonnen
element middenin staat. Rondom is een
diep gat, met glas bekleed, en de basis van
het betonnen element ligt diep onder dit
plein. Het gebouw lijkt zich open te keren
naar dit centrale punt. De witte elementen
overheersen, het steen is, op één wand na,
alleen nog zichtbaar als bestrating van het
plein. Enkele Perforaties in de witte wanden
geven hints over achterliggende ruimtes.
Op een aanzienlijke hoogte is door een
perforatie een groot dak met hemellicht te
zien, welke een grote ruimte verraadt. Een
andere perforatie, op ooghoogte geeft zicht
op een klein binnentuintje en een glazen
gevel. Drie witte schijven steken in het
centrale plein. Ze markeren het begin van
een binnenruimte. Eén valt het meeste op
door zijn puntvormige luifel en zijn helder
verlichte binnenruimte, waar duidelijk veel
activiteit is. De sterk verlichte ruimte wordt
zonder drempel of optrede betreden, de
stenenvloer loopt naar binnen door. Binnen
is de massieve schijf helder wit en wordt
van boven belicht door hemellicht. Op een
soort tribune zijn mensen aan het wachten
en tegen de overliggende minder sterk
verlichtte wand zijn een aantal mensen aan
het internetten. De sterk verlichtte wand
heeft een aantal perforaties, waarachter

mensen zitten. De eerste perforatie onthult
een ruimte die als enige in het gehele gebouw
een afwijkende opvallende kleur heeft: de
receptie. De tweede is een breder en is de
balie. Hiernaast is een kleine perforatie die
toegang biedt aan het open kantoorgedeelte
waar druk heen en weer gelopen wordt. "Als
uw nummer verschijnt loopt u langs deze
schijf door, op het einde is spreekkamer I te
vinden:' Op de tribune wordt rustig gewacht.
Enkel kinderen maken ruzie bij de Lego tafel,
iemand valt bijna in slaap op de bank, de zon
breekt door. Het nummer verschijnt en de
van boven verlichtte schijf wordt gevolgd.
Na een knik wordt het plafond geleidelijk
lager en ook de vloer zakt een klein beetje.
Rechts zijn de perforaties naar de wc's. Nog
een knik verder, en de rustige lage ruimte
lijkt dood te lopen. Links zij n perforaties met
de nummers I tm 4 op de glazen deuren. In
een kamer aan een binnentuintje vindt het
gesprek plaats. Er heerst een rustige sfeer.
Ineens wordt de link van het tuintje gemaakt
naar eerdere observaties. De lichte schijf
wordt terug gevolgd. De centrale as komt in
het zicht. Buiten is zicht op de bomenrij en
het park. De man besluit via het park naar
huis te lopen.

De route die doorlopen wordt
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De ambtenaar

Vanaf de rotonde is de witte punt waaronder
de raadzaal zit al zichtbaar. Bij het inrijden
van de Steenstraat wordt ook het massieve
BackOffice zichtbaar, waar een wit deel
opvallend uitsteekt. Voorbij de witte schijf van
het BackOffice en voordat de Steenstraat de
bocht omgaat, gaat er ook een bocht naar
beneden onder het openbare plein door die
naar de parkeergarage leidt. Na het passeren
van de centrale lichtkoker linksaf en een
plek zoeken om dichtbij de BackOffice lift
te komen. Het witte volume steekt hier in
de garage en achter de perforatie zit een
ruimte met de lift. Op de derde verdieping de
perforatie door en de open kantoorruimte
biedt direct zicht op de werkplek.Veel te
doen en verder niet vergeten een belangrijk
telefoontje te plegen, iets met een wethouder
bespreken en een vergadering bij te wonen.
Tegen de middag is het tijd. Door de witte
wand die in het kantoor geperst lijkt te
zijn en rechtsom. Na het passeren van de
wc's een lichte ruimte met banken en een

koffieautomaat. Een rustige sfeer en wat
gemompel van een aantal collega's. Met de
trap omlaag, voorbij de liften en rechts door
de perforatie. De centrale as is al zichtbaar.
Rechts langs de balies van het Front Office
door de perforatie en links door de hal
naar buiten. Het is lekker weer. Zittend
op de bankjes van de centrale as in het
zonnetje een boterham eten en mensen
kijken.Vervolgens met het pasje door de
schuifdeur van de statige symmetrische
ruimte. Rechtsom met de wenteltrap
naar het split-level. Door het raam van de
vergaderruimte is geen activiteit te zien.
De wethouder moet op zijn kamer zijn. Na
het gesprek de wenteltrap nog een halve
verdieping lager, nu recht onder het publiek
plein. Hier steken eveneens de drie schijven
in de ruimte. Rechts zijn de vergaderruimtes
zichtbaar, midden de centrale lichtkoker,
met daarachter een glazen gevel met deur
naar de binnentuin, waar een aantal mensen
staan te roken, links zitten mensen in de
sterk verlichtte kantine te eten, en helemaal
links gaat de wenteltrap door naar beneden.
De centrale hal van het vergadercentrum
is minder sterk verlicht, de glazen deuren
geven de heldere vergaderruimtes prijs.
Na de vergadering wordt de schijf van het
vergadercentrum vervolgd om op een punt
aan te komen waar links zicht is op de
raadzaal en rechtdoor een kleine perforatie
is die naar de binnentuin leidt. Buiten op
een bankje wordt het belangrijke telefoontje
gepleegd. Door de kantine naar binnen,
nog een snack halen en rechtdoor, door de
perforatie terug naar het back office om
weer aan de slag te gaan.

De route die doorlopen wordt; groen
bOW-'11 maaiveld, rood l ,lm en
blauw - l m.
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De route die doorlopen wordt; gro~n
IS lm bOVCI1/P1CIVtYcJd, rood 2,7m en
blouw -lm.
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Het trouwend stel
Ze komen vanuit het park aanrijden in een
mooie auto. Bij het begin van de flauwe
helling wordt de auto geparkeerd. Het
gebouw is opengedraaid naar het park en
verschaft zo een monumentale entree. Er
is direct zicht op het centrale verhoogde
plein met de betonnen zuil. Het gebouw
maakt een verwelkomend gebaar.Vanuit de
ceremonie zaal is zicht op het bruidspaar,
de gasten maken zich klaar om het paar
te verwelkomen. Op het centrale plein is
rechtdoor de receptie zichtbaar, links de
doorgang naar beneden met op het splitlevel een grote deur met aan weerszijden
kleinere deuren. De burgemeester ziet het
feestelijk paar over het plein lopen en maakt
het plan hen na afloop te feliciteren .Aan de
rechterzijde is een groot volume waarachter
de vin van het gemeentehuis uitsteekt en
een brede trap. De achterliggende ruimte
is minder goed zicht op dan op de receptie,
maar er is een grote groep mensen te
onderscheiden, alle gezichten op de ingang
gericht. De optrede wordt geleidelijk smaller
door de linker wand om na binnenkomst
weer te wijken voor de ceremoniezaaL De
rechter wand is van boven verlicht door
hemellicht. Strijklicht reflecteert op de muur.
Er heerst een rustige sfeer. Langs deze wand
wordt naar het podium gelopen waar het
huwelijk wordt voltrokken. Na de voltrekking
van het huwelijk wordt de helling afgelopen
terwijl ze worde toegejuicht door hun gasten.
Op het bordes worden foto's gemaakt en
feliciteert de burgemeester hen, waarna ze
weer in de auto stappen.

De route die doorlopen wordt
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Schaal detail
Door het volledig afwezig zijn van enige
regelmaat, zal het gebouw voor een groot
deel in het werk gestort worden. De schijven
zijn opgebouwd uit 200mm beton, dan
I OOmm drukvaste isolatie en vervolgens weer
200mm beton. Deze zullen in 2 fases gestort
worden. De vloeren binnenin de schijven
zijn ook in het werk gestort met een radiaal
constructructieschema.Voor de aangrenzende
volumes worden breedplaatvloeren gebruikt,
waarbij de krachtenafdracht maar in één
richting is.Voor het vergadercentrum en
het burgemeester en wethouder deel is de
wand opgebouwd uit IOOmm kalkzandsteen,
IOOmm isolatie, 40mm sparing en I00
mm baksteen.Voor het Back Office is de
kalkzandstenen wand 200mm.
Om ook de betonnen horizontale daken
daadwerkelijk als horizontale betonnen
schijven te laten zijn is een omgekeerd
systeemplafond toegepast, zodat er op
geen enkel punt een verbreding onder
de horizontale betonnen schijf komt. Het
systeem hangt niet onder de dragende
vloerdelen, maar ligt er bovenop, uit het
zicht. Hierdoor bestaat het pakket van onder
naar boven uit beton met wapening, een
sparing voor de luchtkanalen en dergelijke,
triplex platen en de dak of vloer afwerking.
Verticale leidingschachten zijn er op drie
plaatsen in het gebouw. De daken van de
ruimtes die aan het publieke plein grenzen
zijn SOOmm losgetrokken van de dragende
verticale schijven voor de lichtinval. Deze
wordt constructief overbrugd door stalen
liggers, die in het beton meegestort zijn. De
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enige uiuondering hierop is de sparing in de
ontvangsthal; deze groeit hier uit tot 2200
mm voor een grote hoeveelheid lichtinval.
De stalen liggers zijn momentvast met de
schijf en het dak verbonden en worden
scharnierend verbonden, dichtbij de schijf,
om de momentkracht te minimaliseren. De
dikte van de schijf is dan voldoende om het
ontstane moment op te vangen.
De resterende gevels zijn van glas. Structural
glazing wordt toegepast. De krachtafdracht
van de winddruk gebeurt via glazen vinnen
die in het beton verankerd zitten.

'<!.··-.

3

Boven: plattegrond met het radiale
construáieschema.
Onder :Doorsnede.
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Omgekeerd systeemplafond
Smalle I-profielen, afgedekt
met triplex platen, zorgen
voor een sparing van 200 of
300 mm

Scharnierende verbinding
tussen dakschijf en wand scijf.
Scharnier nabij wandschijf om
moment te minimaliseren

perforatie waterafvoer

perforaties voor
Luchtbehandeling
en armaturen
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Sterk isolerend element.
Klemt isolerend glas in
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Wit getint beton. In twee
fases in het werk gestort,
klemt IOOmm drukvaste
isolatie in
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Detail I.Verticale doorsnede, Aansluiting
van de schijf aan losgetrokken dakdeel,
schaal I:20.

Klos dakrand. uit het zicht
vanaf plein

I I

- -*+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Glazen vin, verankerd in
betonnen schijf
Detail 2. Verticale doorsnede, Aansluiting
van de dakschijf en de glasgevel, schaal
1:20.
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Lilliput Baksteen 30 mm hoog,
variabele lengte, 8 mm voeg, van de
Steenfabriek van Oeffelt, Boxmeer
Afwijkende vorm, steekt bij raam
geleidelijk uit voor afwatering

Detail 3. Gevel bakstenen deel, schaal
1:10.
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I

l_j

1

l
200mm gewapend beton, I 00
mm drukvaste isolatie, 200mm
gewapend beton
Kozijn element. klemt
glasplaat in

Glazen vin, verankerd in beton
Detail 4.Horizontale doorsnede,
aansluiting betonnen schijf en glasgevel,
schaal I:20.

Nabeschouwing
De exploratie van de thematieken
begrijpelijkheid, ervaring en beweging is niet
bij het begin van mijn afstuderen begonnen.
Eigenlijk is iedereen vanaf een jonge leeftijd
onbewust met deze materie bezig, want
als men de bebouwde wereld niet begrijpt,
begrijpt men de westerse wereld niet. Het
is eenvoudigweg een noodzaak die men
zichzelf automatisch aanleert. Tijdens de
studie bouwkunde kom je veel bewuster in
aanraking met deze onderwerpen, maar er
waren altijd genoeg onderwerpen om de
aandacht ervan af te leiden. Ik heb mij ook
tijdens dit project laten afleiden door tal van
zaken, en dat is ook van groot belang, maar
Ik heb dit maal de prioriteit nadrukkelijk bij
de thematieken begrip, ervaring en beweging
gelegd. Dit heeft mij geleidelijk tot mijn
ontwerp geleid, waarbij iedereen om mij
heen en vooral mijn begeleiders op de juiste
momenten aan de bel hebben getrokken of
mij juist hebben gestimuleerd ergens nog
dieper op in te gaan. Deze zoektocht zal nog
hopelijk heel lang doorgaan, maar voor nu
heeft het een gebouw opgeleverd waar ik zelf
een goed gevoel over heb.
Dat het geen bijzonder radicaal ontwerp
is geworden is niet verwonderlijk. Begrip,
ervaring en beweging zijn nauw verbonden
aan conventies. Ik heb geëxperimenteerd
met radicale dingen, maar vooral met het
streefpunt van begrijpelijkheid voor iedereen
kwam dan snel op wankele benen te staan. Ik
ben juist heel kritisch deze conventies gaan
bestuderen, heb deze heel bewust gebruikt
en ben hier maar in beperkte mate van

afgeweken om mijn doel te bereiken. Toch
lijkt het ontwerp aanvankelijk wel vreemd,
maar het zal in het gebruik heel natuurlijk
zijn. Er is niets in dit gebouw dat tot je
schreeuwt, maar juist subtiel de aandacht
trekt. De enige uitzondering hierop is de
receptie, waar een kleine gil nodig was om de
aandacht te trekken.
De verschijningsvorm onderscheidt zich
binnen het mini-stedelijk weefsel, maar niet
op een storende of schreeuwerige manier,
en past daardoor juist heel goed in een
gemeente als Boxmeer. Het is ook niet erg
als er wat mos in de horizontale groeven gaat
groeien en het beton wat verkleurt; hierdoor
zal het gebouw zich nog meer schikken naar
het stedelijk dorp.
Als men door het gebouw loopt ontdekt
men langzaam alles wat men moet weten
voor een goed begrip op dát moment. Er
zijn eigenlijk geen gangen, alleen ruimtes met
informatie over andere ruimtes. De nietkenner zal door het gemis van bordjes deze
andere informatie verwerken en gebruiken
in zijn besluitvormingsproces. De kenner
van het gebouw weet of ontdekt misschien
nieuwe manieren waarop door het gebouw
bewogen kan worden en past zijn route
aan, afhankelijk van tal van factoren. Met het
principe van de schijven is geprobeerd een
zo logisch mogelijk gebouw te ontwerpen,
waarbij geen vervelende of onhandige
situaties ontstaan. Eigenlijk is in die zin ook
een goed geoliede machine ontworpen die
zonder enige voorkennis meteen op de juiste
efficiënte wijze gebruikt kan worden, terwijl
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reflectie
Niets is zwart-wit. Begrijpelijkheid, ervaring
en beweging zijn complexe begrippen,
want naast basale reflexen van de mens
spelen er ook culturele verschillen en
ervaringsverschillen een grote rol in de
beleving en begrip van de bebouwde
omgeving. Zo schijnt Marrakech onbegrijpelijk
te zijn voor toeristen terwijl het voor
inwoners een heel begrijpelijke stad is met
het systeem met enkele hoofdaders en alle
aftakkingen hiervan lopen dood.Ais men
hier niet van op de hoogte is lijkt het één
groot labyrint. Ik ga er ook niet van uit dat
iedereen meteen het systeem van de schijven
doorheeft, maar doe wel veel pogingen dat
inzicht aan mensen op te leggen. Mocht het
begrip bij bepaalde bezoekers toch nooit
komen, dan zullen de eenvoudige instructies
van de receptionisten nog altijd een vorm
van begrijpelijkheid blijven. Ten tweede
zorgen ervaringsverschillen voor een grote
mate van onzekerheid. Het is ongelofelijk
hoe divers associaties van mensen met de
bebouwde omgeving zijn. Voor de één is
een betonnen muur een aangename rustige
schijf, een ander associeert het beton met de
vreselijke rotwijk waar hij in is opgegroeid.
Het is daarom voor mij ook nooit de
bedoeling geweest heel absoluut te zijn in
mijn stellingen, maar ik heb eenvoudigweg
geprobeerd een zo goed mogelijk benadering
te vinden die voor de meeste Boxmeerders
zal werken. Jacob Voorthuis schrijft in de
genereuze stad: "Hopelijk voldoet het en

ontstaat er extra utiliteit".
Semiotiek en fenomenologie. Rond mijn

Begincolloquium was ik vooral veel bezig met
overkoepelende wetenschappen waarvan de
voornaamste semiotiek en fenomenologie
waren.Aanvankelijk vond ik het raar waarom
er zo weinig beeldmateriaal te vinden
was van deze wetenschappen, maar dat is
helemaal niet vreemd. Ze bieden geen kant
en klare oplossingen, maar geven inzicht in
het scherp en kritisch zien en denken over
de architectuur. Ik heb daarom nergens
meer naar semiotiek en fenomenologie
verwezen, maar verdieping hierin heeft
weldegelijk bijgedragen aan het gehele
ontwerpproces. Ze hebben puur bijgedragen
aan mijn architectuurhouding. Ik heb bepaalde
conventies losgelaten en ben op een andere,
kritischere manier naar de (bebouwde)
wereld gaan kijken. In deze zin zijn ze zeker
waardevol geweest voor mijn afstuderen.
Toetsing. De vraag of het ook daadwerkelijk
gaat werken zoals ik het voor ogen heb zal
nooit beantwoord kunnen worden. Ik ben
er zelf van overtuigd geraakt dat het gaat
werken door de onderbouwde kritische
houding waarmee ik elk hoekje en gaatje
van het gebouw heb ontworpen, waarbij ik
mijzelf voortdurend de sluier van 'het niets
weten' heb proberen voor te houden. Echt
bewijs van een onderzoek heb ik niet (en
dat zou nog een interessant uitstapje van
een aantal weken zijn) maar met vluchtige
ondervragingen aan vrienden en collega
studenten (met vragen als:Waar denk je dat
de .... .. is?) heb ik altijd het idee gehouden
dat ik op de juiste weg was. Juist ook voor
de mensen die 'alleen maar een hoop stenen
Th om Wulli:r
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Nawoord
Ik ben nog enthousiaster geworden over
architectuur dan ik al was. Door een jaar
lang zo intensief puur met architectuur bezig
te zijn heb ik het gevoel dat ik er alles uit
heb gehaald wat ik kon op de TU/e. Ik heb
eigenlijk datgene gedaan wat ik in de vijf jaar
hiervoor altijd in meer of mindere mate opzij
heb geschoven voor belangrijke dingen zoals
studiepunten halen of één heel specifiek
onderwerp. Om zo intensief met mijn
fascinaties bezig te zijn was een genot, en zal
dat ook blijven doen, alhoewel het soms toch
weer opzij geschoven zal moeten worden
voor andere belangrijke dingen, zoals geld
verdienen met architectuur. Maar hopelijk
gaan deze twee ook heel goed samen.

Dankwoord
Beste begeleiders, dank voor dit tumultueuze
jaar. Jullie hebben mij geprezen, maar ook
van stevig commentaar voorzien, altijd
rechtvaardig en duidelijk. Ik heb veel van jullie
geleerd. Mijn dank hiervoor. Lieve Sanne,
ouders en vrienden, dank dat jullie altijd
geduldig naar mijn problemen (en gezeur)
hebben geluisterd en mij óók menigmaal van
nuttig commentaar hebben voorzien. Ik ben
nu klaar voor het echte werk.
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Maquette foto's
Linksboven: Steenstraat en de kerk.
Rechtsboven: zicht vanuit het park
(noordoost).
Linksonder: zicht vanuit de rotonde
(west).
Rechtsonder: zicht vanuit de Steenstraat
(zuidoost).
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Unksboven: Betonnen element van de
centrale as zijn zichtbaar vanaf de
straat
Rechtsboven: een vogelvlucht
Unksonder: De ceremoniezaal.
Rechtsonder: Het splitlevel van B& W
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Linksboven: Zicht vanaf het park.
Rechtsboven: De sterk verlichtte
publiekshaf.
Linksonder: Lichtinval in de raadzaal.
Rechtsonder: Het binnentuin~e.
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