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zicht op het toegangsvolume van het nieuwe gemeentehuis van Beerse

0. INLEIDING                                                                    26.04.2010

Dit document geeft onze visie weer voor de renovatie en herinrichting van  
het adminstratief centrum van Beerse in het kader van de Open Oproep 
Vlaams Bouwmeester nr. 1722.

Ons ontwerp brengt de geformuleerde opdracht en de wensen van de 
bouwheer samen in een hedendaags vormgegeven nieuwbouw en een 
grondige renovatie van het bestaande gebouw zonder dat het karakter 
van de site verloren gaat. Het ontwerp vervult de noden en de verwach-
tingen van de verschillende gebruikers maar wil nog veel meer bieden 
dan dat.

Deze bundel bevat het ontwerp van een vernieuwd administratief centrum 
en onze visie op de aanleg en ontwikkeling van de gehele site, zowel in 
het gefaseerde huidige project als op langere termijn. We concipiëren 
een gebouw met een eigen identiteit dat de bestaande infrastructuur en  
verbinding met het park op de site versterkt en zich zo perfect integreert 
in de groene omgeving.
Om dit herdachte administratief centrum goed te laten functioneren is het 
noodzakelijk dat de gebruikers en bezoekers er zich thuis voelen en er 
trots op zijn. 



1. VISIE OMGEVING
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situering gemeente Beerse

Kanaal Schoten - Dessel

ANTWERPEN

TURNHOUT

E313

Vlimmeren 

Rijkevorsel

BEERSE

Vosselaar

Turnhout

1. A. LIGGING

Beerse is een landelijke gemeente ten westen van Turnhout met ongeveer 
17.000 inwoners die in een snel tempo verstedelijkt, o.a. door de histo-
risch verankerde metallurgische, farmaceutische en keramische indus-
trie. De gemeente Beerse bestaat uit twee dorpskernen, nl. Beerse zelf 
en deelgemeente Vlimmeren die met mekaar verbonden worden door 
een  weefsel van bebouwing en groene ruimte.  De E313 en het kanaal 
Schoten - Dessel bakenen de centra af.  
De gemeente maakt ook deel uit van het samenwerkingsverband ‘Stad-
regio Turnhout’.

N
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1. B. STEDENBOUWKUNDIGE CONTEXT

Het administratieve centrum ligt aan een belangrijke invalsweg naar het 
dorpscentrum van Beerse, maar bevindt zich eigenlijk net buiten het hart 
van de gemeente.  Achter het gemeentehuis ligt een mooi publiek park 
wat verscholen tussen het dorpscentrum en het gemeentelijke sportcen-
trum.  

Bij observatie van luchtfoto’s en tijdens een wandeling door het park valt 
op hoe groot het is, maar ook hoe weinig het bij de dorpskern aansluit 
ondanks het feit dat het groen via villatuinen en het parkje rond het heem-
kundig museum tot bij het marktplein doorloopt.  
Het park heeft de potentie een groene en veilige verbindingsroute te zijn 
voor wandelaars en fietsers tussen het centrum, het gemeentelijk sport-
centrum ’t Beerke, de omliggende woonwijken en het gemeentehuis zelf, 
maar vervult deze rol nu niet.
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linken van openbaar groen

1. centrum Beerse: kerkplein 2. zicht op Delhaize

5. zicht vanuit park naar gemeentehuis 6. zicht dreef naar gemeentehuis

7. zicht park

4. zicht op gemeentehuis

8. zicht park

3. zicht op brandweerkazerne

GEMEENTELIJK 
SPORTCENTRUM 

‘T BEERKE

PARK
 ‘ DE ECHELPOEL’

Bisschopslaan

SITE

CENTRUM
BEERSE

INDUSTRIE

TURNHOUT

ANTWERPEN
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GROENSCHERM

INVALSWEG
BISSCHOPSLAAN
STEENWEGTYPOLOGIE

BISSCHOPSLAAN
PARKLAANTYPOLOGIE

INVALSWEG
BISSCHOPSLAAN

ADMINISTRATIEF CENTRUM
TE BENADEREN VIA 
GROENE DREEF

ADMINISTRATIEF CENTRUM

PARK
‘DE ECHELPOEL’

PARK ‘DE ECHELPOEL’
DOORTREKKEN TOT AAN 
DE BISSCHOPSLAAN

PARK ‘DE ECHELPOEL’
DOORTREKKEN TOT AAN 
DE BISSCHOPSLAAN

CENTRUM
KERKPLEIN

GROENE KERN:
START CENTRUM

1. C. GROENE POORT

Het park dat via de bestaande dreef en de oude villatuinen tot aan de 
Bischopslaan reikt, vormt nu al een groene poort voor het dorpscentrum.  
Door de nieuwe groenaanleg rond het nieuwe administratief centrum en 
door de dreef voor het gebouw meer belang te geven, wordt dit poort-
effect versterkt en krijgt het gemeentehuis zelf ook meer aandacht van 
voorbijgangers.

HEEMKUNDIG 
MUSEUM

bestaande situatie - masterplan openbare ruimte nieuwe situatie - masterplan openbare ruimte

1. heemkundig museum 2. zicht vanuit heemkundig museum

5. zicht richting centrum 6. zicht naar gemeentehuis

7. zicht overzijde gemeentehuis
    richting centrum

4. zicht richting gemeentehuis

8. zicht overzijde gemeentehuis
    richting steenweg

3. zicht richting kerkplein
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1. D. ONTSLUITING VAN PARK ‘DE ECHELPOEL’

In ons concept wordt de dreef aan de rechterzijde van het gemeentehuis 
in ere hersteld en wordt zo de nieuwe toegangsweg naar het administra-
tief centrum en het er aangrenzend publiek park.
Door het park bijkomend aan de zijde van het dorpscentrum van Beerse 
d.m.v. een aantal nieuwe paden te ontsluiten, kan het een veilige verbin-
dingsweg vormen voor voetgangers en fietsers.
Bezoekers van het administratief centrum moeten vanuit het centrum niet 
meer langs de Bischopslaan komen.  Ze kunnen er via het park naar toe 
wandelen of fietsen.  Ook het gemeentelijk sportcentrum en de kinder-
boerderij worden zo beter bereikbaar.

bestaande ingang park

nieuwe ingang administratief centrum

hoofdingang park ‘ De Echelpoel ’ wordt verplaatst naar start dreef

nieuwe doorgang

fietsnetwerk/ wandelnetwerk

afbakening parkzone ‘ De Echelpoel ‘

afbakening woonzone

afbakening sportvelden

bestaand wandelpad

verkeersrijke route van centrum naar administratief centrum

LEGENDE

ontsluiting centrum en gemeentelijke sportvelden door Park ‘De Echelpoel’

bestaande en zelf gecreeërde doorsteken Park ‘De Echelpoel’

GEMEENTELIJK 
SPORTCENTRUM 

‘T BEERKE

WOONWIJKEN

WOONWIJKEN

PARK ‘ DE ECHELPOEL’

N
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bestaande situatie

nieuwe situatie

BESTAANDE SITUATIE SITE GEMEENTEHUIS

- verkeer = carrousel rond gebouw
- geen onderscheid tussen openbare weg richting wijk en de toegang 
  voor auto’s op het terrein van het gemeentehuis
- moeilijk te vinden ingang van het gebouw
- oude monumentale ingang trekt aandacht door pleinaanleg
- voorplein = niemandsland
                  = wordt niet gebruikt 
                  = lijkt verharde voortuin
- ingevulde ‘groen’stroken zijn slechts volledig groen tijdens de zomer-  
  maanden omwille van éénzijdige keuze beplanting
- huidige lage begroeiing langs boorden plein: breekt zicht en vloeiende 
  doorloop naar park af
- hoofdingang park ligt verstopt achter gemeentehuis
- afgesloten fietsenberging plakt tegen gebouw

1. E. REORGANISATIE SITE

De nieuwe aanleg rond het administratief centrum en de nieuwe verbin-
ding naar het centrum hebben als effect dat het gemeentehuis niet meer 
‘net’ buiten het centrum ligt maar midden in het groene hart van Beerse.

NIEUWE SITUATIE SITE GEMEENTEHUIS

- park loopt door tot aan de straat
- herstellen van oorspronkelijke dreef en herwaarderen van oprijlaan
- realiseren van duidelijke ingang
- dreef geeft perspectief naar nieuwe ingang
- pleinzone voor uitbreiding benadrukt de nieuwe ingang in zijn groene 
  omgeving en verbindt alle toegangswegen
- groenzone voor gebouw geeft openheid en rust aan gebouw
- door het vreemde waaiervormige plein te vervangen door een rustige, 
  ruimtelijke en groene voortuin herstellen we de sfeer die het gebouw 
  oorspronkelijk uitstraalde
- door de toegangsweg naar het gebouw te herstellen, en de nieuwe kop 
  in het perspectief van de dreef te situeren, wordt het eindpunt van de 
  dreef het nieuwe begin van het administratieve centrum
- ceremonieël verkeer benadert gebouw via dreef en passeert via 
  voorgebouw
- parking wordt groene parking achteraan gebouw
- afgesloten fietsenbergingen worden als losstaande elementen aan de   
  nieuwe ingang geplaatst
- de geplande oversteekplaats voor voetgangers wordt verplaatst naar 
  de dreef die ook de ingang van het park is

parking

groene parking

fietsenberging

fietsenberging

laag groen

laag groen

autocirculatie

autocirculatie

ceremoniële autocirculatie

ceremoniële autocirculatie

ingang gemeentehuis

ingang gemeentehuis

ingang park

ingang park

1.  gemeentehuis Beerse 
2.  voorplein  
3.  dreef 

4.  brandweerkazene & parking
5.  park ‘De Echelpoel’
6.  Bisschopslaan

7.  uitbreiding gemeentehuis Beerse
8.  uitbreiding park ‘De Echelpoel’
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zicht op het gemeentehuis vanuit de Bisschopslaan met voorplein

2. VISIE GEBOUW
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2. A. HISTORISCHE CONTEXT

Uit de opbouw en lay-out van het gebouw is nog duidelijk de oorspron-
kelijke functie, namelijk een ziekenhuis, af te lezen. De architectuur van 
het oorspronkelijke complex is helemaal uitgetekend volgens de toen gel-
dende principes van een Art-Deco ziekenhuis uit het interbellum. 
Vanaf de grote inkomtrap wordt je meteen geleid naar de lange gang op 
de eerste verdieping waarop verschillende kleine en grotere patiëntenka-
mers met grote ramen uitgeven.  Smalle terrassen zorgden er voor dat 
alle patiënten van frisse lucht konden genieten.  
De benedenverdieping is dan weer bijna volledig geconcipieerd als een 
functionele technische ruimte.   Enkel de zij-ingang met kapel is ruimer 
en lichter opgevat.

Na WOII werd het gebouw uitsluitend een moederhuis, wat naadloos 
aansloot bij het oorspronkelijke concept.  De gemeentediensten die, na 
sluiting van de Sint-Jozefskliniek, in 1977 het complex betrokken, wrin-
gen echter meer met de dwingende architectuur.  Een hedendaags ad-
ministratief centrum heeft immers nood aan openheid, duidelijkheid en 
flexibiliteit.  Het massief opgetrokken gebouw met vooral kleinere ruimtes 
tussen dragende muren staat haaks tegen het transparante concept dat 
wordt gevraagd.

Omwille van haar oude functie, heeft het gemeentehuis echter wel al een 
aantal voordelen waar we dankbaar gebruik van maken: 
- Een zeer ruime lift en centrale trap die doorlopen tot op de dakverdie-
   ping als aanzet naar een tweede verdieping. 
- Een centrale gangstructuur die een sterke ruggengraat vormt voor ge-
  bouw en ontwerp.
-  Bestaande bovenlichten in centrale gangen zorgen voor doorzon.

De omgevingsaanleg die het oorspronkelijke moederhuis omsloot, bood 
een meer evenwichtige omkadering voor het gebouw dan het huidige 
plein. De kliniek werd benaderd langs de dreef rechts op de site. Voor het 
gebouw lag een groen grasveld dat het park en de velden van achter het 
moederhuis naar voor tot tegen de straat brachten. De kraamkliniek lag 
dus helemaal in het groen en maakte zo volledig deel uit van het aanpa-
lende park.
Die visie op de openbare ruimte passen we weer toe in de toekomstige 
aanleg rond het administratieve centrum.

Moederhuis/ Kliniek Beerse 
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- gesloten, massief gebouw
- toegang bezoekers niet afleesbaar van buiten
- centrale gang = ruggegraat
- centrale gang = donker & somber
- individuele, afgesloten bureaus
- geen hiërarchie in dwarsverbindingen
  (alle deuren zijn identiek en trap is onvindbaar)
- verticale circulatie: hoofdtrap te ver van lift (diensttrap = hoofdtrap)
- geen openheid naar bezoekers (alle loketten zitten achter deuren)
- alle lokalen = mono- oriëntatie (of Oost- of West- gericht)
- onvoldoende sanitair
- hoofdingang komt toe op tussenverdieping en is enkel betreedbaar via 
  trap (= voldoet niet aan toegankelijkheidsnorm)

PLANOPBOUW - BESTAANDE SITUATIE PLANOPBOUW - NIEUWE SITUATIE

- nieuwe publieke ingang is in voor- en achtergevel duidelijk herkenbaar
- op gelijkvloers komen meest publieke functies
- ruggegraat en gang- aspect blijft
- openwerken van gang = ontvangen van bezoekers
- daglicht met doorzon
- centrale lichtstraat en lichtkokers/ vides voor extra daglicht en verticale openheid
- open lobby met onthaal, wachtruimte, verticale circulatie en sanitair
- onthaal heeft zeer goed overzicht
- kantoren kunnen per niveau gemakkelijk afgesloten worden
- nieuwe kop gebouw= autonoom bruikbaar
- plein rond nieuw volume benadrukt de nieuwe ingangszone

?bestaande situatie

- historische waardevolle gevel
- horizontaliteit
- centrale ingang met trap
- verticaliteit van lifttoren met kruis
- huidige ingang is niet afleesbaar (= in rechter kopse gevel)
- er wordt niet voldaan aan toegankelijkheidsnorm bij ingang die toekomt 
  op tussenverdieping

nieuwe situatie

- horizontaliteit & verticaliteit van lifttoren met logo van Beerse
- centrale ingang met trap blijft behouden als ceremoniële ingang
    MAAR :      - uitbreiding is nieuw aantrekkingspunt in het verlengde van de in eer herstelde dreef
                      - uitbreiding is duidelijk accent met nieuwe ingang
                      - raam van de raadzaal krijgt signaalfunctie
- er wordt voldaan aan toegankelijkheidsnorm
- behoud waardevolle architecturale elementen: de voorgevel blijft volledig bewaaard, de achtergevel wordt 
in ere hersteld (oorspronkelijke raamverdeling, verwijderen fietsenberging tegen gebouw,...)
- het nieuwe volume wordt op de kopse gevel geplaatst, zodat het respectvol blijft en ondersteunend werkt 
voor het waardevolle bestaande gebouw
- het gebouw wordt niet alleen veel zichtbaarder, maar ook veel leesbaarder tov de straat en het park

GEVELOPBOUW - BESTAANDE SITUATIE GEVELOPBOUW - NIEUWE SITUATIE

sanitairsanitair

vooropgestelde 
uitbreidingszone

technische zone glasgevel onder terras = openwerken gevel = optie uitbreiding

verblijfszone

dienstzone

verticale circulatieverticale circulatie

lichtkoepels/ vides

circulatie

circulatie

bezonning
doorzonning

voorplein

2. B. ONTWERP - ANALYSE

Een grondige analyse van de mogelijkheden van de site en het historisch waardevolle gebouw zelf, vormen de krijtlijnen voor dit ontwerp.

!
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zicht op het gemeentehuis vanuit de Bisschopslaan met voorplein

3. VISIE PROGRAMMA
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SNEDE/ VERTICALE SCHAKELING VAN DE PROGRAMMA-ONDERDELEN OP HET TERREIN

3. A. PROGRAMMA - ANALYSE

Inleiding
Het programma van eisen, dat werd opgemaakt door een interne werk-
groep is zeer degelijk uitgewerkt en duidelijk. Bij de uitwerking van ons 
concept hebben we dan ook zo volledig mogelijk aan dit programma 
willen beantwoorden. 
We hebben echter méér gedaan dan alleen een plaats geven aan de 
verschillende diensten en functies.
Ons concept is zo opgevat dat het programma erin past, maar op zulke 
wijze dat de ruimtes flexibel invulbaar blijven. Bij latere wijziging van func-
ties kunnen de ruimtes op eenvoudige wijze, door alternatieve opstellin-
gen van los meubilair, een andere invulling krijgen. Zo krijgt het gebouw, 
dat al bijna een eeuw lang diverse functies heeft ondergebracht, nog een 
duurzame toekomst.

Programma
In het nieuwe kopgebouw van het administratief centrum bevinden zich 
de ruimtes die ook apart toegankelijk moeten zijn. Dit daggedeelte van 
het gemeentehuis kan eenvoudig afgesloten worden net achter de lift, 
aan het begin van de centrale gang. 
 Op de gelijkvloerse verdieping zijn de meest toegankelijke ruimtes gesi-
tueerd:  onthaal met snelloket, het front office burgerzaken en het front of-
fice grondgebiedzaken met hun bijhorende back office en levend archief.  
Het onthaal heeft in het nieuwe kopgebouw een groot overzicht over in-
kom, wachtzone, centrale gang en verticale circulatie door bezoekers.
 Op de eerste verdieping hebben we het beleid geplaatst in de buurt van 
de publieke circulatie en de extra vergaderzalen in het nieuwe volume. 
Deze vergaderzalen kunnen ook als crisiscentrum ingericht worden. De 
rest van de verdieping wordt ingenomen door interne zaken: secretariaat 
en de diensten financiën, personeel en communicatie en levend archief.
 Op de tweede verdieping komen enerzijds de grote (raad-)zalen die ge-
nieten van het mooie uitzicht en de personeelsrefter met een zuidgericht 
dakterras. Centraal hiertussen bevinden zich keuken, toog en berging die 
zowel voor het personeel als voor het publiek kunnen dienen.  Alle ruim-
tes kunnen d.m.v. mobiele wanden met elkaar verbonden of losgekoppelt 
worden.  Een ruime foyer meandert als een organische verbindingsas 
tussen de lokalen door.
 In de kelder tenslotte bevinden zich het slapend archief, een nieuwe 
technische ruimte met stookplaats en ventilatie-unit. De lift kan daarvoor 
verdiept worden tot op kelderniveau.  

Verticale circulatie 
De bestaande diensttrap wordt vervangen door een vide en een nieuwe 
trap wordt achteraan geplaatst in functie van een vlotte interne circulatie 
van het personeel.
De bestaande centrale trap blijft een belangrijke verbinding tussen de bo-
vengrondse niveaus voor personeel en vormt ook een onmisbare evacu-
atiezone.   Deze koker is dan ook buiten de kantooruren vanaf de tweede 
verdieping toegankelijk zodat de historisch waardevolle trappenpartij en 
bordes voor bijvoorbeeld huwelijken beschikbaar blijft.

Sanitair
Het bestaande sanitair voor het personeel blijft behouden, maar op de 
gelijkvloerse verdieping en op de tweede verdieping wordt een extra be-
zoekerssanitair (ook voor mindervaliden) toegevoegd.  Enkel de douche-
cel verhuist van de eerste naar de gelijkvloerse verdieping, zodat we op 
het einde van de gang een nieuw Zuid gericht raam kunnen plaatsen.

+2

+1

   0

  -1

DAKVERDIEPING

KELDERVERDIEPING

GELIJKVLOERSE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPING

verticale circulatie

horizontale circulatie

onthaal, wachtruimte & loketten

kantoren

café & grote zalen

bergingen, archief & diensten

sanitair
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3. B. VORMGEVING NIEUW VOLUME

Het nieuwe volume is opgebouwd rond een nieuwe verticale circulatie-
ruimte.  
Een vlot bereikbare, visueel aanwezige trap wordt op de kop van het ge-
bouw geplaatst vlakbij de bestaande ziekenhuislift.  Rond deze transpa-
rante koker worden de functies die onthalend werken of grote oppervlak-
tes vragen, ingeplugd.  
Het volume wordt zo minimaal mogelijk gehouden, en  alle overbodige 
hoeken worden ‘afgeveild’.  Op deze manier wordt het volume gedefrag-
menteerd en ontstaat er een licht amorf gebouw dat een overgang vormt 
tussen  het strakke, massieve bestaand gebouw en het organische van 
de groene parkomgeving. 
Door de afwijkende vormgeving en materiaalgebruik van het nieuwe vo-
lume blijft het bestaande, historische gebouw - onaangeroerd - zijn karak-
ter en waardigheid behouden

sfeerbeelden vormgeving nieuw volume

nieuw volume:
1. ondergrondse verdieping: slapend archief, technieken, berging
2. onthalende functies: onthaal, vergaderruimte, raadzalen,...
3. eetcafé & ondersteunende functies: keuken, toog, berging, sanitair,...

nieuwe verticale circulatieas

bestaand volume

1

3
2



4. PLANNEN, GEVELS EN SNEDES
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plan niveau -1  -  1/250

1

2

3

4

5

6

1.  server
2.  archief  
3.  berging 
4.  technieken 
5.  slapend archief
6.  lift

N

4. A.  KELDERVERDIEPING

- De verticale circulatieas in het nieuwe volume wordt doorgetrokken tot in een geklimatiseerde kelderverdieping waar het slapende archief 
  wordt georganiseerd. De bestaande archiefruimte op de gelijkvloerse verdieping kan de gevraagde oppervlakte niet leveren.  
  Een uitbreiding van het slapend archief binnen het bestaande volume zou te veel breekwerk vragen en het karakter van het oorspronke-
  lijke gebouw teniet doen.  Het zou tevens ook een te grote bovengrondse uitbreiding van het nieuwe volume veroorzaken om alle loket-
  ten en kantoren te kunnen plaatsen, terwijl we dit nieuwe gebouw zo minimaal mogelijk willen houden uit respect voor het historische, 
  bestaande volume.
- De technische ruimte die de HVAC  voor het volledige gebouw voorziet, wordt in de eerste fase van de werf uitgevoerd en wordt in de 
  kelder ondergebracht om de gelijkvloerse verdieping te vrijwaren.
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plan niveau 0  -  1/250

1.  onthaal 
2.  sas  
3.  wachtruimte & speelhoek 
4.  toilet bezoekers & douche
     a) dames  b) heren 
     c) mindervaliden 
5.  berging  
6.  lift 

  7.  spreeklokaal 
  8.  digitaal burgers 
  9.  opzoekingen burgers 
10.  gesloten kantoor  
11.  burgerzaken, loketruimte
12.  grondgebiedzaken, 
       loketruimte
13.  back- office

N

1

2

3

4
5

6

23

23

78910

11

12

12

22

22

15

17 18 19
20

21

16
14

14

13

2

14.  levend archief
15.  kopie- en koffiehoek
16.  spreeklokaal
17.  gesloten kantoor
18.  gesloten kantoor
19.  ICT
20.  toilet personeel
21.  berging

22.  lichtstraat
23.  toegangsesplanade

4. B. GELIJKVLOERSE VERDIEPING

-  Door toevoeging van een volume wordt een nieuwe inkom met een centraal onthaal gecreëerd die zowel vanaf de voor- als 
   achterzijde even uitnodigend is.
-  Aansluitend op het onthaal is een ruime wachtzone met kinderspeelhoek gesitueerd in de vroegere kapel. Deze ruimte bewaart haar 
   karakter, maar wordt opengewerkt naar het onthaal en de gang toe. Een lang slingerend zitmeubel verbindt het geheel.
-  De lange gang in het bestaande gebouw wordt horizontaal en verticaal opengewerkt zodat een grote open loketruimte ontstaat. 
   Op uitzondering van enkele spreeklokalen en gesloten kantoren wordt de volledige gelijkvloerse verdieping zo verruimd.  De wanden 
   waarin de oorspronkelijke bovenverlichting terug te vinden is, worden bewaard en bepalen wat open of gesloten is.  Deze verdeling 
   zorgt er voor dat er niet één lange gang over de volledige lengte van het gebouw ontstaat.  Hierdoor kan de gemeente de opstelling 
   van de loketten, al dan niet in clusters, flexibel organiseren en wijzigen indien men andere of nieuwe diensten aan de bevolking wil 
   aanbieden.
-  Een gedeelte van het levend archief wordt in kasten tussen de kolommen geplaatst. Dit vormt een (flexibele) barrière naar de gang,  
   zodat het voor bezoekers duidelijk is dat dit minder toegankelijke kantoren zijn. 
-  De levende archieven van de clusters burger- en grondgebiedzaken worden gegroepeerd en in de huidige archiefruimte ondergebracht.
   Hieraan wordt een volume gekoppeld voor kopieermachines, printers en koffiehoek dat een link legt tussen archiefruimte en de 
   bijhorende kantoren.
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plan niveau +1  -  1/250

1.  vergaderruimte
2.  doorgang naar toren &
     wachthoek   
3.  schepenen 
4.  politieke fracties
5.  lift
6.  burgemeester 

  7.  secretaris
  8.  stafmedewerker  
  9.  ontvanger 
10.  economaat  
11.  berging  
12.  boekhouder
13.  traphal 

14.  hoofd personeel 
15.  secretariaat
16.  berging 
17.  dienst financiën  
18.  dienst personeel 
19.  archief interne zaken
20.  communicatie

21.  hfd communicatie
22.  toilet personeel
       a) dames b) heren 
       c) mindervaliden  
23.  archivaris
24.  berging
25.  terras

26.  lichtstraat
27.  vide
28.  zithoek
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4. C. EERSTE VERDIEPING

-  Door toevoeging van een nieuw volume worden nieuwe vergaderlokalen met verschillende groottes gecreëerd.  Deze kunnen zowel 
   door het schepencollege als door de interne diensten gebruikt worden.  Omdat het kopgebouw volledig autonoom van het bestaande 
   gebouw kan werken, is het zelfs mogelijk dat ook externe diensten of gemeentelijke verenigingen hier gebruik van maken.
-  De bestaande vrij gesloten noordelijke kopgevel wordt grotendeels behouden, zodat bezoekers van de vergaderzalen niet de neiging 
   zullen hebben om de achterliggende centrale gang en kantoren in het bestaand gebouw te betreden.
-  Na een kleine wachtzone bevinden zich eerst ruimtes met functies waar bezoekers op afspraak kunnen langskomen: schepenen,
   politieke fracties, burgemeester, secretaris en ontvanger. 
-  Het secretariaat krijgt o.w.v. de evidente noodzaak aan bereikbaarheid voor het personeel en bezoekers in de begane raadzaal een 
   plaats in het hart van het oorspronkelijk gebouw.  Deze ruimte wordt opengewerkt zodat optimaal gebruik gemaakt wordt van dit be-
   staande grote lokaal. De zon kan zo via de westelijke gevel verder in het gebouw doordringen.
-  De bestaande structuur wordt op dit niveau sterker bewaard dan op de gelijkvloerse verdieping omdat de oorspronkelijke grote 
   raamopeningen en bovenlichten hier veel meer licht door laten binnen stromen.  Door strategisch slechts enkele bestaande muren 
   tussen de kleinere oude patiëntenkamers te slopen, ontstaan er ruimtes die vlot het gevraagde programma van kleinere interne 
   diensten met gekoppeld levend archief organiseren.
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plan niveau +2  -  1/250

1.  grote zaal deel 1  
2.  grote zaal deel 2  
3.  foyer 
4.  toilet: a) dames  b) heren  
               c) mindervaliden  
5.  toog
6.  berging  

  7.  keuken
  8.  lift
  9. refter  
10. lichtstraten  
11. dakterras  
12. traphal  
13. groendak 
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4. D. DAKVERDIEPING

-  De nieuwbouw uitbreiding op de tweede verdieping biedt plaats aan multifunctionele (raads-)zalen en het eetcafé. Tevens worden  hier 
   ondersteunende functies zoals foyer, keuken, berging en sanitair aan toegevoegd. Deze dakverdieping, die publiekelijk toegankelijk is, 
   wordt rechtstreeks bediend via een nieuwe open trap en de bestaande lift.
-  De keuze van deze invulling van het programma is heel bewust gebeurd. Dezelfde grote ruimtes en onderlinge flexibiliteit met mobiele 
   wanden zouden in het bestaande volume te grote aanpassingswerken vergen en het karakter van het originele gebouw zwaar aantas-
   ten.
-  Samen bieden de twee grote zalen in het kopgebouw en de foyer naast de trap de vereiste oppervlakte voor de multifunctionele ruimte.  
   De mogelijke ruimtelijke opdeling verhoogt de gebruiks- en bestemmingsmogelijkheden aanzienlijk. Alle ruimtes zijn individueel ook op 
   het park gericht en genieten van een mooi uitzicht.
-  Het eetcafé of personeelsruimte is zuidelijk georiënteerd, zodat de werknemers tijdens hun pauze optimaal van de zon kunnen genieten, 
   zowel binnen als buiten.  Naast het eetcafé is immers nog een ruim dakterras voorzien.  Dit terras is ook bereikbaar via de bestaande 
   trap die tevens een evacuatieweg is. Het eetcafé is apart afsluitbaar en dus ook bruikbaar als extra vergaderzaal.  
-  De keuken en toog zijn zowel toegankelijk vanuit het eetcafé als vanuit de foyer wat een simultaan gebruik van de vergaderruimtes, 
   pauze inclusief, mogelijk maakt.
-  Multifunctionele ruimtes vragen ook verschillende opstellingen van meubilair en materiaal.  Daarom is er ook een ruime berging voorzien 
   achter het toogvolume.
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langssnede AA  -  1/250
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4. E. SNEDES
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dwarssnede BB  -  1/200 dwarssnede DD  -  1/200

dwarssnede AA  -  1/200 dwarssnede CC  -  1/200
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5. IMPRESSIES
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zicht vanop Bisschopslaan 
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zicht op uitbreiding gemeentehuis vanuit dreef
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aanzicht vanop het voorplein
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zicht op toegangsvolume vanuit park ‘De Echelpoel’
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zicht vanuit onthaal op wachtruimte en op doorgang bestaand gebouw
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zicht op front office burger- en grondgebiedzaken
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zicht op lage archiefkasten tussen circulatie en back office 
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zicht op passage naar vergaderlokalen in uitbreidingsvolume 
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zicht op landschapskantoor secretariaat en centrale lichtstraat
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zicht op multifunctionele zaal geopend naar de foyer
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zicht op eetcafé vanaf dakterras
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nachtzicht op het administratief centrum van Beerse vanaf de Bisschopslaan



6. REFERENTIEBEELDEN INTERIEUR & EXTERIEUR
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6. A. MATERIALISATIE

Het nieuwe volume bestaat uit een industrieel uitgevoerde staalstructuur 
met steeldeckvloeren aangevuld met gepolierde beton. 
De buitenschil is afgewerkt met verduurzaamd Europees naaldhout, dat 
verwijst naar de Kempische naaldbomen die in het verleden aangeplant 
werden  voor de mijnbouw.  
De  lattenstructuur heeft een variabele breedte als herinterpretatie van het  
organische van de omliggende natuur van het park . 
Twee volledig beglaasde geveldelen op het gelijkvloers duiden de inkom-
partij aan.
Een groot raam op de tweede verdieping, gericht naar het voorplein, con-
trasteert met het gesloten aspect van het houten volume. Dit raam werkt 
als aantrekkingspunt, zowel voor de passanten als voor de gebruikers 
van de ruimte.
De overige raampartijen in het nieuwe volume worden met een transpa-
rant houten lattenwerk, met variabele  tussenopeningen,  afgewerkt om 
enerzijds de eenvormigheid van gevelmaterialen niet te doorbreken en 
om anderzijds de rechtstreekse bezonning en dus ook oververhitting in 
het gebouw te beheersen.  

Alle technieken worden in plafonds ingewerkt omdat de betonvloeren no-
dig zijn voor de inertie van het gebouw.
Enkele welgekozen volumes in felle kleuren staan als objecten in de ruim-
te en worden hierdoor ankerpunten voor de oriëntatie van bezoekers. 

sfeerbeelden materialisatie gebouw
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In het bestaande gebouw stellen we voor de bestaande vloeropbouw te 
vervangen door gespoten vloerisolatie als uitvullaag voor de nieuwe tech-
nische leidingen en afgewerkt met een dunchappe en cement gietvloer, 
dit om de vloeropbouwhoogtes te kunnen beperken en tegelijk visueel  
aan te sluiten op de polybeton van het nieuwbouwgedeelte.
Omwille van de beperkte plafondhoogte worden geen verlaagde pla-
fonds voorzien, maar blijft de typische balkenstructuur van het gebouw 
zichtbaar. We stellen voor de bestaande plafonds tussen de balken te 
bekleden met een akoestische isolatie waarop een spuitpleister is aan-
gebracht. 
Ook de bovenramen die de centrale gang zouden moeten voorzien van 
extra daglicht blijven behouden omwille van hun  zeer typische karak-
ter. De centrale ruimtes worden echter bijkomend nog verlicht via nieuwe 
lichtstraten omdat in realiteit blijkt dat er onvoldoende licht doorsijpelt tot 
in deze gang.

We stellen voor het buitenschrijnwerk volledig te vervangen door houten 
schrijnwerk met  de oorspronkelijke raamindeling en profilering en met 
een performante thermische onderbreking en luchtdichte aansluiting op 
de buitengevels.

sfeerbeelden materialisatie gebouw


