
HARTJE
Geffen

‘Gemeenschappelijke tuin’

‘Het Buurtpunt als ontmoetingsplek
 voor jong en oud’

‘Oud en nieuw als vanzelfsprekend geheel’

 1] BUURTPUNT

1.1  Multifunctioneel Buurtpunt, 
  ontmoeten, lunchen en werkplek
1.2 Zonnig terras
1.3  Bloementuin omhelst symmetrisch   
 gebouw op centraal gelegen as

1. BUURTPUNT

1.1  Multifunctioneel Buurtpunt

1.2  Ontmoeten, lunchen en werkplek

1.3 Zonnig terras

1.4  Bloementuin omhelst symmetrisch   
 gebouw op centraal gelegen as

2.1  Grondgebonden woningen

2.2  Sociale / middeldure huurappartementen

2.3 Goedkoop/middelduur/dure 

 koopappartementen

2.4  Gemeenschappelijke omsloten Hoftuin   
 op dek boven parkeerlaag

2.5 Individuele voortuinen grondgebonden   
 woningen

2. DIVERSITEIT EN GEMEENSCHAP

3.1  Bestaand gebouw voor 60%     
 herbestemmen

3.2  Bestaande kelder hergebruiken als    
 parkeerlaag met gemeenschappelijke en  
 individuele bergingen

3.3  Circulaire technische kern van     
 hergebruikte onderdelen

3.4 Inzetten op een stadsecologie met ruimte  
 voor planten en insecten

3.5 Daklandschap actieveren en inzetten   
 voor infiltratie en energie opwekking

3. DUURZAAMHEID

4.1  2 Deelauto’s

4.2  4 Electrische deelfietsen

4.3  Gemeenschappelijke fietsenberging met  
 3 tot 4 fietsparkeerplaatsen per woning

4.4 Auto zoveel mogelijk uit het zicht

4.5 Aansluiten op bestaande snelfietsroute

4. MOBILITEIT

5.1  Lokale ondernemer in Buurtpunt

5.2  Zorgvuldige omgang met privacy omwonenden  
 door begroeide pergola als privacy-scherm

5.3 Flexibile opzet van het plan creeert ruimte voor   
 participatie

5. PARTICIPATIE

 2] DIVERSITEIT EN GEMEENSCHAP

2.1  Grondgebonden woningen
2.2  Huurappartementen: sociaal / middelduur 
2.3 Koopappartementen: goedkoop / middelduur / duur
2.4  Gemeenschappelijke groene tuin op dek parkeerlaag
2.5 Individuele voortuinen grondgebonden woningen
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 4] MOBILITEIT

4.1  Twee deelauto’s
4.2  Vier electrische deelfietsen
4.3  Gemeenschappelijke fietsenberging met 
 drie tot vier fietsparkeerplaatsen per woning
4.4 Auto’s zoveel mogelijk uit het zicht
4.5 Aansluiten op bestaande snelfietsroute
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5.1  Lokale ondernemer in Buurtpunt
5.2  Zorgvuldige omgang met privacy omwonenden 
 door begroeide pergola als privacy-scherm
5.3 Flexibele planopzet, ruimte voor participatie
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Raadhuisstraat

Dorpsstraat

TUIN

BLOEMENTUIN

DORPSPLEIN

BESTAAND
HERBESTEMD

NIEUWBOUW

2.5

3.1

A M B I T I E 

De locatie Dorpshart Geffen biedt kansen voor een mix van oud en nieuw, waarbij 
we bestaande kwaliteiten willen versterken door er nieuwe kwaliteiten aan toe te 
voegen. We willen hierbij behouden wat goed herbruikbaar is, aangezien behoud 
de beste vorm van duurzaamheid is.

B E H O U D E N

Een van die bestaande kwaliteiten zien we in de eerste uitbreiding van het 
voormalige gemeentehuis. Het gebouw met duidelijke kenmerken van de Bossche 
School architectuur, biedt door zijn heldere opzet en structuur veel kansen voor 
herbestemming.

De bestaande kelder bijvoorbeeld is door zijn hoogte en afmetingen prima 
geschikt om parkeren en bergingen in te situeren. Samen met de deelauto’s zorgt 
dit voor voldoende parkeergelegenheid voor de nieuwe bewoners. Tegelijkertijd 
gebruiken we de kelder als fundering onder de nieuwbouw.

Bovengronds kiezen we ervoor dit deel uit begin jaren ‘80 te bewaren en her 
te bestemmen tot 3 koopwoningen met voortuin en 12 huurappartementen. 
Door de toepassing van een circulaire technische kern zijn de woningen flexibel 
ondeelbaar en duurzaam. De karakteristieke U-vorm van het gebouw is door haar 
gunstige oriëntatie zeer geschikt voor de gemeenschappelijke tuin.

T O E V O E G E N

Het Noordelijke deel met de voormalige Raadzaal is door zijn specifieke vorm 
en voorkomen minder geschikt voor herbestemming. Daarom maakt het plaats 
voor nieuwbouw. Dit nieuwe gebouw met acht koopappartementen en het 
Buurtpunt komt op de bestaande kelder waardoor het vloerpeil ca. 1m verhoogd 
ligt ten opzichte van het Dorpsplein. Verhoogd tussen het herbestemde deel en 
de nieuwbouw bevindt zich de entree van de appartementen, die via een lichte 
glooiing vanaf het Dorpsplein voor iedereen bereikbaar is. Het ontwerp van de 
openbare ruimte is gebaseerd op het aangeleverde voorkeursscenario waarmee 
een fijne verblijfskwaliteit ontstaat.  

Het ontwerp voor de nieuwbouw is een sterke verwijzing naar het voormalige 
gemeentehuis aan de Molenstraat. Het vrijstaande karakter, omringd door een 
bloementuin draagt hieraan bij. Daarnaast maken de symmetrische opzet van 
de gevels en een duidelijke verdeling met een plint, een bovendeel en een 
kenmerkende dakopbouw, van de nieuwbouw een markante, eigentijdse versie 
van het voormalige raadhuis. De schaal van het gebouw hebben we verkleind 
door de massa in vier kleinere volumes op te delen, losjes gebaseerd op de rozen 
en molenijzers uit het oude Wapen van Geffen. De baksteen architectuur met haar 
warme kleurstelling sluit aan bij het dorpse karakter van de plek.

D O R P S H A R T

De centrale ligging op het Dorpsplein maakt van de nieuwbouw de perfecte 
plek voor een publieke functie. Daarom bevindt zich op de begane grond, aan 
de pleinzijde een Multifunctioneel Buurtpunt, waarbij de ontmoeting van alle 
Geffenaren centraal staat: Hartje Geffen!

Het oude gemeentehuis is verdwenen. Hartje Geffen houdt de herinnering en het 
Dorpshart levend.

1e verdieping / 2e verdieping

A Entreehal met vide
B Nieuwe gevel met bestaande onderdelen
C Interne rondgang met entrees / vides
D Rondlopende pergola
E Gemeenschappelijke tuin
F Individuele tuinen
G Hellingbaan naar parkeerlaag
H Bergingen drie grondgebonden woningen
I Algemene berging
J Individuele berging dure koop appartement
K Gemeenschappelijke fietsenberging
L Hoofdtrappenhuis met daglicht
M Terras Buurtpunt
N Balkons/loggia’s

Appartementen, koop

Buurtpunt

Appartementen, sociale en middeldure huur 

Grondgebonden woningen, huur

Parkeren, nieuwe uitbreiding

Bergingen

Parkeren, bestaand souterrain
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‘Behoud als beste vorm van duurzaamheid’

In de herbestemming bevat
iedere woning een circulaire kern 

bestaand herbestemdnieuwbouw

begane grond
bestaand herbestemdnieuwbouw
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‘Nieuwe entree herbestemming’

‘Bestaande kwaliteiten behouden’

‘Alzijdige statige architectuur met dorps karakter’

begane grond 

bestaand herbestemd
souterrain


