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Sinds 1 januari 2017 is Meierijstad ontstaan door een fusie van drie Oostbrabantse 

gemeente in de regio Meierij: Vegel, Schijndel en Sint-Oedenrode. De medewerkers van 

Meierijstad hebben  hun werkplek gekregen in het stadhuis van Veghel, wat daarvoor 

geheel is verbouwd. Voor het gemeentehuis van Schijndel wordt een nieuwe functie 

gezocht. De raad van Schijndel heeft in 2016 unaniem ingestemd met een kaderstellende 

visie voor de herbestemming van het gemeentehuis, welke richtinggevend is en moet 

worden uitgewerkt om tot expliciete keuzes te kunnen komen. 

Op dit moment is alles nog in eigendom van de gemeente.  De gemeenteraad heeft 

besloten om het oude deel van het gemeentehuis te behouden en er ‘openbare’ functies 

aan toe te kennen, aangevuld met mogelijkheden voor commercieel gebruik of horeca.

Het nieuwe deel zal worden verkocht met mogelijk een woonbestemming. De 

parkeerbehoefte zal daarbij in ogenschouw genomen moeten worden. Bij verkoop van het 

gemeentehuis dient er een een uitgangspunt te liggen voor het gehele gebied. Om een 

goede inpassing te garanderen is het nodig om een uitspraak over de kwaliteit te doen. 

Wat heeft het plein nodig, hoe dient te splitsing van beide panden te verlopen.

Ook de regionale functie van Schijndel in Het Groene Woud biedt mogelijkheden om 

bezoekers van het Groene Woud te trekken naar het Centrum van schijndel. Recreatieve 

beleving, toegankelijkheid en de bereikbaarheid van het groene Woud.  

Het stedenbouwkundig beeldkwaliteitsplan is zo opgezet dat het enerzijds een beeldend 

handvat biedt voor aanpassingen en ontwikkeling van de gebouwen en aanbevelingen 

over stedebouw en architectuur, anderszijds kan het gebruikt worden als toetsingskader in 

de beoordeling van initiatieven op het gebied van stedebouw, architectuur en openbare 

ruimte. Eén en ander heeft geresulteerd om de gewenste samenhang en kwaliteit in het 

centrumgebied te borgen.

1voorwoorD

historische kaart

luchtfoto
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De gemeente Schijndel heeft de afgelopen jaren, in verschillende fases, invulling gegeven 

aan de ambitie om de openbare ruimte van de het centrum een kwaliteitsslag te geven. 

In de eerste fase is een belangrijke keuze van de gemeente is geweest om het centrum 

autovrij te maken en om te vormen tot een verblijfsgebied en het parkeerprogramma op 

te lossen in de directe omgeving. Deze worden verbonden door middel van doorsteken, 

zogenaamde stegen, verbonden met het centrum. 

In 2008 is in een tweede fase de Markt en de omgeving van de Kerk heringericht. Met de 

introductie van de Glazen boerderij  naar ontwerp van Winy maas (MVRDV), is in de derde 

fase in 2013 een interessant nieuw programma toegevoegd aan het belangrijkste plein van 

het centrum. 

In 2015 is het startsein gegeven voor de herinrichting van de Hoofdstraat (fase 4), 

gevolgd door de herinrichting van de pompstraat in 2017 (fase 5). Met de sortiments- 

en materiaalkeuzes is aangesloten bij het landelijke karakter van de kern. Een nieuw 

plein met karakteristieke granietkeitjes. De hoofdstraat voorzien van gebakken klinkers 

en loopstroken langs de gevels in een gemeleerd natuursteen plaveisel. Het informele 

karakter versterkt met ogenschijnlijk willekeurig wijze waarop de bomen in het 

straatprofiel staan. 

Schijndel profileert zich als een landelijk, artistiek dorp. Om dit karakter te versterken 

wordt op een aantal strategische plekken kunst in de openbare ruimte van het centrum 

geintroduceert.

De Glazen Boerderij vormt samen met de Kerk en het Gemeentehuis de belangrijkste 

strategische inzetten aan het Marktplein. Met activiteiten die een betekenis hebben voor 

schijndel maar ook een belangrijke regionale betekenis hebben. Fase 6 is daarmee een 

feit.

2

masterplan centrum Schijndel

schIjnDEl cEnTruM

glazen boerderij

hoofdstraat
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Het oorspronkelijke gemeentehuis, naar ontwerp van de Amersfoortse architect J.C. Van 

Buijtenen, is opgeleverd in 1961. De architectuurstijl laat zich lastig omschrijven. Het 

raakt aan de traditionele Delftse School, maar het gebruik van beton en natuursteen 

maakt het ontwerp veel vooruitstrevender. Het bordes staat symbool voor de geschiedenis 

van het raadhuis. De uitdaging is om het gebouw vanaf de markt (formele entree) op een 

toegankelijke manier ontsloten te krijgen. Ook vanaf het verlengde Kloosterpad, via het 

nieuwe Pocketpark, zal het gebouw meer toegankelijk worden gemaakt (informele entree). 

De aanbouw dateert van latere datum en heeft vooral gefungeerd als werkplek  voor de 

ambtelijke organisatie en het bestuur van de gemeente Schijndel.

Het gemeentehuis staat in het ensemble van 3 belangrijke spelers aan het marktplein: 

Boerderij(kroeg), Kerk en gemeentehuis. De directe omgeving bestaat uit kleinere 

grondgebonden woningen, bestaande uit 1 en 2 lagen met kap. 

De ontsluiting naar de noordzijde richting De Stegen wordt stedenbouwkundig geblokkeerd 

door de aanbouw van de kerk, welke dateert van latere tijd. 

3

aanbouw kerk, stedenbouwkundige blokkade

markt Schijndel

oMgEvIng gEMEEnTEhuIs / 
InTErIEur
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omgeving gemeentehuis
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interieur oude gemeentehuis
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Met de herbestemming van het oude gemeentehuis ligt er nu een mogelijkheid en een kans 

extra toegevoegde waarde te leveren voor een cruciale plek in het centrum. Een voor het 

publiek toegankelijke en centrum versterkende functie is van maatschappelijke betekenis. 

Er wordt een duurzame oplossing gecreeerd door een bestaand karakteristiek gebouw een 

nieuwe bestemming te geven.  

Het stedebouwkundig ontwerp bestaat uit het ‘losmaken’ van het oude gemeentehuis en 

terug in zijn oorspronkelijke  ‘vrije’ positie in de openbare ruimte te zetten. De marktzijde 

betreft de formele zijde met hoofdentree en wordt weer toegankelijk via het bordes.

4sTEDEnBouwKunDIg onTwErP

stedenbouwkundige relatie centrum / De Stegen



ouD nIEuw PErcElEn sTrATEn
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Aan de andere zijde (verlengde Kloosterpad) zal de gevel en souterain een sterke relatie 

krijgen met het Pocketpark. Het pocketpark wordt ook één van de schatkamers. In het 

park wordt de kernwaarde ‘herkenbare identiteit’ optimaal ingevuld door hier kunst in de 

openbare ruimte toegankelijk en zichtbaar voor een breed publiek te maken, waardoor 

het landelijk artistieke karakter van Schijndel ook hier geborgd kan worden. Parkeren 

kan plaatsvinden in de directe omgeving van het oude gemeentehuis in de aangrenzende 

straten, zoals dat elders in het centrum ook gebeurd

Het ombouwen van de bestaande aanbouw van het gemeentehuis of het slopen hiervan 

en ruimte bieden voor nieuwbouw is denkbaar. Onderzoek naar (semi)publieke functie 

in combinatie met wonen kan hieraan invulling geven. De parkeeropgave hiervoor dient 

opgelost te worden op eigen terrein.



Tinguely fontein, Basel binnentuin Noord Brabants Museum, ‘s-Hertogenbosch

kunst, groen en water
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5BEElDKwAlITEITsPlAn

openbare ruimte 

De openbare ruimte van schijndel kenmerkt zich door de ‘doorwaadbaarheid’ en 

‘transparantie’ van het centrum met zijn Stegen en Doorsteken.  Het separeren van het 

oude gemeentehuis en de aanbouw past in dit straatbeeld, gescheiden door de Parksteeg. 

Van achterkant situatie met parkeren naar voorkant situatie aan een nieuw Pocketpark.  

De statige entree van het oude gemeentehuis wordt formele entree aan markt passend in 

de traditionele gevel. Dagelijkse horeca-entree van het oude gemeentehuis en de centrale 

entree van de nieuwbouw aan de Parksteeg. De nieuwbouw voorziet met centrale functies 

aan de Marktzijde (bijv. hotel, B&B e.d.) en wonen aan het Verlengde Kloosterpad. 

Het Pocketpark is betreedbaar, zorgt voor vergroening en een fysieke relatie met de 

‘nieuwe’ voorgevel van oude gemeentehuis en nieuwbouw. 

Parkeerregime zoals de rest van het centrum op de parkeerplaatsen aan de buitenzijde 

dichtbij het centrum. 

Amoveren van de recente 2e aanbouw aan de kerk , waardoor de stedebouwkundige 

blokkade naar het achterliggende gebied de Stegen wordt opgeheven. 

Op een hoger schaalniveau ligt Schijndel centraal in het zich ontwikkelende Groene Woud. 

Toenemende attractiviteit in het centrum, zorgt voor toenemen van vestiging van winkels 

en wonen. 

 

het Groene Woud



bibliotheek 2.0

Utopia library, Kaan architecten DePetrus, Molenaar&Bol&vanDillen Architecten 

Tianjin Binhai Library, MVRDV Quatar National Library, OMA
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oude gemeentehuis 

 
Het oude gemeentehuis dient maximaal openbaar te zijn. Met klassieke entree aan de 

Marktzijde incl. hellingbaan en kunstwerk. De bestaande hekwerken slopen. 

De bestaande toren + trappartij verwijderen en transparante aanheling in originele gevel 

aan pocketpark-zijde. Openwerken souterrain + optimaal contact met het Pocketpark. 

Een trappartij als intermediair tussen Pocketpark en Parkgevel gemeentehuis (integraal 

ontwerp).

De Parksteeg gevel is transparant, contact met maaiveld en horeca / terras. 

Onderzoek bereikbaar maken dak (intern / extern) d.m.v. bijv. lift of trap. Onderzoek naar 

programma voor het dak, bijv. theater, evenement, horeca, panorama 



Madreselva gebouw, Vicca Verde Click Clack Hotel, Plan B Arquitectos Atlas hotel, Vo Trong Nghia Architects New Street Square, Biotecture

hotel

penthouse

Westerdok, MVRDV 152 elizabeth street penthouse, Tadao Ando - Gabellini/Sheppard



verbouw / nieuwbouw
Parkeren vindt plaats op eigen terrein. Maximale bouwhoogte is 15m.  gerelateerd aan 

oude Raadhuis en Kerk. Eventuele hoogte accenten indien dit ruimtelijk kwalitatieve 

meerwaarde oplevert. 

In de plint vindt communicatie / reuring plaats met de straat; ‘Dorps Wonen’. 

Onderzoek naar publieke / semi-publieke functie (bijv. Hotel, B&B etc. incl. horeca) aan 

de Marktwand. 
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gevelhoogtes

5

/ Verbouw



sAMEnvATTIng
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6sAMEnvATTIng

 uitgangspunten zijn o.a.: 

A        werking publieke ruimte algemeen   
  (kerk-kroeg-gemeentehuis/straten,   
 stegen en markt); 

  dorpse driehoek, kerk-gemeentehuis-kroeg/boerderij

B verdeling kavels 

-        Bepalen splitsing gebouwen; 
 2 kavels 

-        Bepalen functies en eigendomsverhouding 
 (splitsing percelen); 
 2 kavels 

c oude gemeentehuis / park

-        Functie oude gemeentehuis 
 bibliotheek 2.0, horeca, pocket park 
 
-        Parkeeropgaves zowel op verkoop- als 
 eigenaarsdeel; 
 zoals geregeld voor kerk en boerderij parkeren in   
 directe omgeving; uitzondering invalide/fiets 
 
-        Bepalen functie groen/park achter het oude   
 gemeentehuis en bij welk eigendom; 
 park / plein bij oude gemeentehuis
 

D nieuwbouw / verbouw

- sloop / verbouwing

-        uitspraak functie nieuwbouw en aantallen/type 
 woningbouw; 
 hotel, onderzoek woningtypes, gezien A-locatie 
 hotel: 500m2, woningen 3200m2

-        hoogte  
 15 m

-  parkeeropgave / parkeergarage
 op eigen terrein 
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