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1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding

Het raadhuis van de gemeente Maasdonk in Geffen heeft, door de bestuurlijke herindeling in de
regio, zijn oorspronkelijke functie verloren. Op dit moment wordt het pand o.a. gebruikt door
Scouting Geffen en het St Jorisgilde. Daarnaast vindt in de kantoren tijdelijke bewoning plaats
(ongeveer 25 bewoners). Doel van de gemeente Oss is om een nieuwe bestemming voor het gebouw
te vinden.
Daartoe is een eerste inventarisatie van de bouwkundige kwaliteit van het pand noodzakelijk.
Dit rapport geeft dit weer. Opgemerkt daarbij dient te worden dat tijdens de inspectie niet alle
ruimten betreden danwel bekeken konden worden. Een aantal ruimten in de kelder waren niet
toegankelijk; de kamers op de begane grond en verdieping worden bewoond (bewoners niet thuis).
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1.2

Samenvatting

Voor het voormalige gemeentehuis van Geffen dient in verband met het wegvallen van de
oorspronkelijke functie een nieuwe bestemming te worden gezocht. Het gebouw is in 3
bouwperiodes gemaakt; 1963, 1982 en 1994. Ondanks de bouw in verschillende bouwfasen is het
complex toch als 1 samenhangend geheel herkenbaar.
De bouw is traditioneel, gedegen en over het algemeen goed. Er zijn enkele mankementen die
voortkomen uit het reguliere gebruik.
De bestaande hoofddraagconstructie is geschikt voor herontwikkeling. Alle vloeren hebben een
minimale veranderlijke belasting van 2.50 kN/m². Een deel van de wanden is uitgevoerd als lichte
scheidingswand.
Bij een nieuwe bestemming als bijvoorbeeld een appartementen gebouw is een veranderlijke
belasting van 1.75 kN/m² noodzakelijk. De resterende veranderlijke belasting van 0.75 kN/m² kan
worden gebruikt voor het plaatsen van niet dragende binnenwanden en scheidingswanden. Alle niet
dragende binnenwanden en woning scheidende wanden moeten worden uitgevoerd in metal stud.
Een deel van het gebouw dateert uit 1982 en 1994. De aanwezige isolatie is in het bouwdeel van
1982 nauwelijks aanwezig. Bij de renovatie moet rekening worden gehouden met het isoleren van de
wanden en de dakvloer.
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de installaties zijn verouderd en dienen te worden
vervangen. Daarnaast zijn ze niet geschikt voor hedendaagse (woning-) toepassingen. Er dient
rekening te worden gehouden met nieuwe installaties en extra schachten.
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2

INVENTARISATIE

Foto 1. Overzicht vanuit de lucht.
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2.1

Geschiedenis

Geffen is lange tijd een zelfstandige gemeente geweest. In 1993 werd ze samengevoegd met Nuland
en Vinkel en ontstond de gemeente Maasdonk. In het kader van de bestuurlijke herindeling is in 2015
besloten om Maasdonk op te heffen en Geffen samen te laten gaan met de gemeente Oss (Vinkel en
Nuland zijn daarbij samengevoegd bij de gemeente ’s-Hertogenbosch).
Geffen had als gemeenschap uiteraard een gemeentehuis. Lange tijd heeft dat aan de Molenstraat
gestaan. In 1963 werd Geffen vanuit een nieuw gebouw bestuurd. Toen nog liggend aan de rand van
het dorp.
In verband met de groei van de gemeente is het begin jaren tachtig uitgebreid waarbij een éénlaagse
vleugel ter zuidzijde werd toegevoegd.
Door de samenvoeging met Vinkel en Nuland vond in 1993 een tweede uitbreiding plaats waarbij de
eerste uitbreiding werd voorzien van een tweede verdieping en er aan de voorzijde een raadszaal
werd toegevoegd.
Vanaf 2014 staat het gebouw leeg en word er gezocht naar een herbestemming van het gebouw.

Oorspronkelijke bouw uit 1963.

Eerste uitbreiding aan zuidzijde 1981.

Uitbreiding aan zuid- en westzijde, 1993.
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2.2

Omgeving

Ligging in centrum

Plein
Het dorpsplein is het centrale plein van Geffen. Centraal gelegen en met de aanwezige
winkelbebouwing ook druk bezocht. Het stadhuis vormt op de kop de (dominante) afsluiting van het
plein.
Midden op het plein een kiosk. Er is veel parkeerruimte aanwezig waardoor het gevoel van een
dorpsplein teniet wordt gedaan. Regelmatig vinden er activiteiten en evenementen op het plein
plaats.

Dorpsplein met parkeerplaatsen.
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Omliggende bebouwing
Het stadhuis ligt centraal aan het Dorpsplein. Ter linkerzijde (noordzijde) staan 2 gebouwcomplexen.
Op de hoek met de Dorpstraat een relatief groot pand wat voorheen in gebruik was als Rabobank.
Dit pand staat nu te huur.

Voormalig Rabobankkantoor.

Woongebouwen met supermarkt.

Nieuwbouw aan Harrie Schoutenstraat

In het tweede complex is op de begane grond een supermarkt gevestigd en wordt er op de
verdiepingen gewoond. Recent is naast de aanwezige supermarkt een nieuw wooncomplex
gerealiseerd.
Het ligt in de verwachting dat op het nu nog lege terrein aan de Harrie Schoutenstraat ook met
woningen bebouwd gaat worden.

Toekomstige woonbestemming aan Harrie Schoutenstraat (met bestemmingsplankaart)
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Aan de achterzijde loopt de Raadhuisstraat; een woonstraat met tweekappers. Aan de zuidzijde van
het gemeentehuis sluit een van deze tweekappers aan op het terrein van het gemeentehuis.
Aan deze zijde is een binnentuin van het oude gemeentehuis aanwezig.
Deze binnentuin is middels een hekwerk afgesloten van de Raadhuisstraat.

Tweekappers aan de Raadhuisstraat.

Binnentuin met hekwerk afgesloten aan Raadhuisstraat.
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2.3 Architectuur
Oorspronkelijk ontwerp
Het oudste deel van het gebouw (1963) is ontworpen door architect Jan de Reus uit Oss.
Het ontwerp kende een heldere structuur van verschillende kantoorruimten en de raadszaal rondom
een centrale hal. Het gebouw (-deel) bevatte drie lagen: souterrain, begane grond en eerste
verdieping.
Het peil van de begane grond lag ongeveer 1,0 meter opgetild tov het omliggende maaiveld. Dit
hoogteverschil werd aan de voorzijde middels een forse trappenpartij overbrugd. De gevel van de
centrale hal bestond uit een grote glaspartij over twee verdiepingen. De overige gevels uit een
combinatie van baksteen met natuurstenen beplating. Deze gevels zijn deels ook nog aanwezig en
zichtbaar. Op de oorspronkelijke bestektekening staan andere ramen aangegeven. Onduidelijk is
ofdat deze tussentijds aangepast of vervangen zijn. De oorspronkelijke pui van de op verdieping
gelegen raadszaal is anders dan op de bestektekening is aangegeven.
De oorspronkelijke hoofdbouw kende een betonnen afdekband als gevel beëindiging. Deze is
vervangen door een gemetselde rollaag.
In de oorspronkelijke voorgevel waren daarnaast een aantal sierelementen opgenomen zoals
bewerkte betonkolommen, een siervenster en vormelementen op de daklijst. Deze sierelementen
zijn niet meer aanwezig.

Bestektekening 1962
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Eerste uitbreiding
De eerste uitbreiding, gemaakt in 1981, is ook ontworpen door architect Jan de Reus.
Aan de zuidzijde van het hoofdgebouw uit 1963 werd een aanbouw in 2 lagen gerealiseerd;
bestaande uit een kelderverdieping en een iets boven opgetilde begane grond verdieping.
Aan de oostgevel (zijde Raadhuisstraat) is een kleine uitbouw gerealiseerd om een directe verbinding
naar de kelderverdieping te maken. Hoewel met aandacht vormgegeven vormt deze uitbouw toch
een vreemd element aan deze gevel.

Bestektekening 1981

Tweede uitbreiding
In 1993 is de laatste grote verbouwing/ uitbreiding geweest. Ontwerp is gemaakt door een
architectencombinatie van architect Dick Boersma uit Heesch en architectenbureau
Geenen Oskam uit Eindhoven.
De oorspronkelijke voorgevel werd gesloopt waarbij een nieuwe entreehal werd gerealiseerd.
Tegen deze entreehal werd aan de zijde van het dorpsplein de nieuwe raadszaal geplaatst.
Tussen de nieuwe entreehal / raadszaal en de bestaande éénlaagse zuidelijke vleugel was in het
ontwerp in een overdekte keientuin voorzien. Deze is niet gerealiseerd en de aansluiting is open
gebleven.
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Aan de zuidzijde kwam niet alleen een extra verdieping op de uitbouw van 1981 maar werd het
gemeentehuis ook op de begane grond nog uitgebreid (met één verdieping en zonder kelder). Door
de bouw van deze uitbreiding (die aan weerszijden van de bestaande bouw uit 1982 plaats vond)
ontstond aan de zuidzijde ook de patio/binnentuin.
De gevels van de uitbreiding uit 1994 borduren voort op die van 1982. Baksteen met doorlopende
sierbanden van beton boven en onder de ramen. Op maaiveldniveau komt het beton als hoge plint
weer terug.
De raadszaal werd als ronde vorm aan de voorzijde toegevoegd. Ook in baksteen. De entreehal kreeg
gevels van natuursteen. De voorbouw is als in 1 laag uitgevoerd en heeft een dakbalkon.
De indeling van de uitbreidingen zijn functioneel. Alleen ter plekke van de entreehal met de raadszaal
is sprake van enige ruimtelijke werking. Door de vergroting van het gebouw met de uitbreiding is wel
een lange gangenstructuur ontstaan. Reden ook dat in een extra trappenpartij is voorzien midden in
het gebouw. Deze trap oogt als een toegevoegd element.

Bestektekening 1995
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Ontsluiting
Het pand kent één hoofdentree, gelegen aan het Dorpsplein. Via een hellingbaan is het pand ook
makkelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Naast deze hoofd-ingang is het pand ook via een
aantal zij-ingangen bereikbaar. Deze zijn duidelijk ondergeschikt en worden ook als vluchtroute
ingezet.
Het souterrain is bereikbaar via de zijgevel alsmede ook via de aanbouw aan de oostgevel
(Raadhuisstraat).
In het gebouw is er sprake van een gangenstructuur die de verschillende ruimten zoals entreehal,
raadszaal, kantoor- en toiletruimten aan elkaar koppelt.
Op sommige plekken zijn deuren aanwezig die de publieke ruimten met de niet voor publiek
toegankelijke ruimten van elkaar scheidt.
Door de verschillende uitbreidingen is er sprake van soms lange looplijnen. Op verschillende plaatsen
zijn trappen aanwezig die de verdiepingen met elkaar koppelen.
Functies
Het gebouw was in gebruik als gemeentehuis. Dit is het meest te herkennen op de begane grond bij
de entreehal en bij de grote ruimte van de raadszaal. Voor het overige bestaat het gebouw zowel op
de begane grond als op de eerste verdieping uit regulier opgezette kantoorruimten met de daarbij
behorende toiletvoorzieningen.
De kelder bestaat uit een aantal grote en kleine ruimten en is afzonderlijk van buiten te bereiken.
In de kelder is een pantry / keuken aanwezig.
Tevens staat in een van de ruimten een compressor die werd gebruikt als noodstroomvoorziening.
Eveneens is er een kluis aanwezig (ten tijde van de inspectie niet toegankelijk).

Compressor in kelder

Keuken / pantry in kelder
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De technische ruimten staat als los doosje op het dak. Dit is bekleed met een metalen sandwichplaat.
De oorspronkelijke hal van het stadhuis stak iets boven de andere gebouwdelen uit. Een deel van de
hal met de overstek naar het plein is met het maken van de uitbreiding in 1994 gesloopt. Het deel
wat gehandhaafd is en wat deels boven het dak uitsteekt is ook bekleed met sandwichbeplating.

Technische ruimte op het dak

Interieur
De kelder heeft duidelijk het karakter van een “kelder”. Kale , steenachtige wanden en leidingen
deels in het zicht. Onder de oorspronkelijke bouw uit 1961 zijn met name kleine ruimten, onder de
uitbreiding van 1981 zijn grotere ruimten aanwezig.
In sommige ruimten komt daglicht.

Grote ruimte in kelder onder uitbreiding van 1981

Gang in kelder (bouw 1963)

De entreehal en raadszaal vormen de oorspronkelijke publieke ruimten van het gemeentehuis. Op
het moment van de inspectie zijn beide in gebruik genomen door het gilde uit Geffen. Er zijn enkele
kleine toevoegingen gerealiseerd (aparte entree en realisatie van een bar in de raadszaal).
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Voor het overige deel van het interieur is sprake van een normale kantooruitstraling waarbij
opgemerkt moet worden dat de rode toegepaste kleurstelling dominant aanwezig is.
Een aantal van de wanden zijn uitgevoerd als schoonmetselwerk beton/mbi wanden.
Er zijn systeemplafonds toegepast.
Het geheel ziet er netjes doch gedateerd uit.

Interieur hal/gang begane grond

Interieur hal/gang eerste verdieping
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2.4 Bouwtechniek constructies
Het gemeente huis is in verschillende fases gebouwd. In de volgende paragrafen wordt de
constructie omschreven van de twee uitbreidingen.
De 1e uitbreiding jaren 1981/1982; hoofdconstructeur Ingenieursburo Ulehake Oss.
De 2e uitbreiding jaren 1994: hoofdconstructeur Ingenieursburo Ulehake Oss. (werk nr. 5495)

Figuur 1 Fasering

Opbouw constructie bouwdeel 1981/1982 (rood deel)
Fundering
Het gebouw uit 1981 is gefundeerd op staal. De keldervloer is direct aangebracht op de vaste
grondslag. De keldervloer bestaat uit:
• Betonvloer C0/25 dik = 250mm, boven en onderwapening: Ø12-200
• Afwerkvloer: 40mm
Toegestane veranderlijke belasting (personen, wanden etc.) : 250 kg/m² (2.5 kN/m²).

Begane grondvloer
In het werk gestorte betonvloer d=250mm
• Betonvloer C0/25 dik = 250mm, boven en onderwapening: Ø12-200
• Afwerkvloer: 40mm
Toegestane veranderlijke belasting (personen, wanden etc.) : 250 kg/m² (2.5 kN/m²).

17

Dakvloer
Houten balklaag voorzien van grind.
Eigengewicht
Plafond
Grind (35-40mm grind)

0.35
0.10
0.70

kN/m²
kN/m²
kN/m²

Toegestane veranderlijke belasting (personen, wanden etc.) : 100 kg/m² (1.0 kN/m²).
Wanden begane grond.
Dragend binnenblad in de langsgevel in combinatie met de dragende binnenwanden dragen de
bovengelegen houten dakvloer.
Kolommen structuur in de kelder zijn de dragende elementen voor de begane grondvloer.

Brandwerendheid
De bestaande hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid van 60 minuten.
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Opbouw constructie bouwdeel 1994
Begane grondvloer

Begane grondvloer rood gebied
Combinatie vloer
Afwerking 45mm

3.20
0.90

kN/m²
kN/m²

Veranderlijke belasting
Veranderlijke belasting (gang gedeelte)

2.50
3.00

kN/m²
kN/m²
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1e verdiepingsvloer

Figuur 1, 1e verdiepingsvloer fase 1994

Groen gebied
1e verdiepingsvloer
Breedplaatvloer d=260
afwerking
scheidingswanden
Veranderlijke belasting (personen, wanden etc.)

6.24
0.80
0.80
2.50

kN/m²
kN/m²
kN/m²
kN/m²

Rood gebied
1e verdiepingsvloer
Kanaalplaatvloer merk VBI A260GR d=260mm
Afwerking 60mm (wap Ø 6-150)
scheidingswanden
Veranderlijke belasting

4.00
1.20
0.56
2.50

kN/m²
kN/m²
kN/m²
kN/m²

Kanaalplaatvloer merk VBI A200GR d=200mm
afwerking 45mm (wap Ø 6-150)
scheidingswanden
Veranderlijke belasting

3.15
0.90
0.50
2.50

kN/m²
kN/m²
kN/m²
kN/m²
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Dakconstructies
Isolatie / Dakbedekking
SAB dakplaat
Plafond
(geen grind)

0.20
0.10
0.05
0.00

kN/m²
kN/m²
kN/m²
kN/m²

Toelaatbare veranderlijke belasting dak 1.0 kN/m².

Stabiliteit
De stabiliteit wordt verzorgd door de metselwerkwanden in combinatie met de schijfwerking van de
vloeren.

Brandveiligheid
De bestaande hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid van 60 minuten.
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3.

KEURING

3.1 Bouwkundige keuring
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Termenlijst

23

Tweede verdieping; binnen

24

Eerste verdieping; binnen

25

Begane grond; binnen

26

Kruipruimte / kelder; binnen

Opmerking:
In verband met de bereikbaarheid/betreedbaarheid van kruipruimten zal de Bouwkundige enkel
vanaf de positie t.p.v. het “gat” de kruipruimte visueel keuren. Een kruipruimte zal dus nooit worden
betreden cq. geheel worden bekeken.
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Dak / gevels; buiten
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Electrische installatie
Omschrijving

Opmerkingen

7.01 Bedrading/Buizen/Dozen

Bedrading niet beoordeeld

(Incidentele inspectie)
7.02 Schakelaars en

Bedrading niet beoordeeld, verblijfsruimten
(voormalige kantoorvertrekken) niet toegankelijk

Stopcontacten
7.03 Meterkast

Groepenverdeling niet gebaseerd op gebruik als woning

Groepen
Aardlekschakelaar

Hoofdverdeelinrichting voorzien van aardlek

7.04 Extra Groepen

-

7.05 Noodstroomaggregaat

Noodstroom aggregaat af te voeren

7.06
7.07

7.a Keuringsadvies

X Ja

c Nee

(door Nutsbedrijf of installateur)
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Verwarming / overige installaties
Omschrijving

Opmerkingen

8.01 CV-ketel

Twee hoofdketels, een kleine ketel (allen verouderd)
1995

Bouwjaar
8.02 CV-Leidingen,

Pompen te vervangen (oud)

Radiatoren/Convectoren

Radiatoren (hoogtemperatuur), enkelen met
thermostatisch regelelement

8.03 CV-Ruimte
Afvoer van Rookgas
Expansievat

Aanwezig, niet her te gebruiken voor woningtoepassing
Diverse aanwezig, laatst gecontroleerd 2014

8.04 Water
Leidingen

Geen opmerkingen (aan te passen voor woningen)

Warmwater

Enkele verouderde close-in boilers

Slanghaspels

Laatste keuring 2014! (foto 15)

8.05 Ventilatie
Toevoerlucht
Retourlucht
WTW

n.v.t.
Afzuigventilatoren (centraal en separaat sanitair)
Geen warmteterugwinning

8.05 Overige

Algemeen:

Gevelkachel

n.v.t.

Open Haard

n.v.t.
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de
installaties zijn verouderd en dienen te worden
afgevoerd. Daarnaast zijn ze niet geschikt voor
hedendaagse woningtoepassingen. Er dient
rekening te worden gehouden met nieuwe
installaties en extra schachten. Te denken valt aan
een HR-ketel per ruimte en afzuiging en ZRventilatieroosters.
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Overige objecten
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3.2 Foto’s
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17. Noodstroomaggregaat

18. Systeemplafond

20. Vluc htrouteaanduiding

19. Hoofdverdeelinric hting kelder
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21. Natuurlijke toevoer

23. Afvoer sanitaire ruimten

22. Mechanisc he afvoer (op dak)

24. CV-ketels

24. CV-pompen

hoofdverwarming (bj.1995)

26. Close in boiler

27. Radiatoren
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27. Compressor (koeling)
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4 BIJLAGEN
4.1 Bijlage 1 tekeningen
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