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Dorpshuis



Straatgevel basisschool

Leefbaarheid
In het kerkdorp Handel ontstond de wens om 
een nieuw dorpshuis te realiseren. Handel kent 
een bloeiend verenigingsleven, maar het oude 
gemeenschapshuis uit de jaren zeventig was 
volledig versleten. Voor kleine dorpskernen is 
het moeilijk het voorzieningenniveau op peil 
te houden, een trend die landelijk zichtbaar 
is. Voor de leefbaarheid van een dorp is het 
niet alleen van belang dat de woningen goed 
zijn, maar ook dat mensen elkaar kunnen 
leren kennen en ontmoeten. Dit geldt in het 
bijzonder voor de groeiende groep ouderen en 
mensen die minder mobiel en afhankelijk zijn 
van (informele) hulp. Om aan deze behoefte te 
voldoen is in een dorp tenminste één goede, 
toegankelijke accommodatie voor ontmoeting, 
ontwikkeling en ontspanning noodzakelijk.

Proces
De Loods is vanaf het begin bij het proces 
betrokken geweest en heeft samen met de 
dorpsraad van Handel een visiedocument 
ontwikkeld en de aanvraag voor de IDOP 
(Integraal Dorp Ontwikkelings Plan) geïnitieerd 

voor de gemeente en de Provincie Noord-
Brabant. Later heeft de Gemeente Gemert-
Bakel aan De Loods ook opdracht verleend 
voor het (stedenbouwkundig) ontwerp en 
uitwerking van de nieuwe MFA inclusief 
bestek- en werktekeningen. Vanwege de 
deadline voor de beschikbare IDOP-gelden is in 
slechts een half jaar tijd een compleet ontwerp 
gemaakt van stedenbouwkundig plan tot en 
met aanbestedingsgereed.

Fasering
Een cruciaal onderdeel van het plan is de 
gefaseerde bouw waarbij zowel de oude school 
als het dorpshuis geen tijdelijke huisvesting 
behoeft. Door eerst de school te bouwen op 
het vrij gemaakte deel naast de oude school, 
vervolgens de oude school te slopen en op 
deze locatie het dorpshuis te bouwen is 
dit probleem opgelost. Stedenbouwkundig 
ontstond hierdoor tevens de mogelijkheid 
om de hoofdentree van het dorpshuis en de 
foyer met terras pal tegenover de kerk en het 
kerkplein te positioneren, het nieuwe hart van 
het dorp.

Programma 
De nieuwe MFA omvat een groot aantal functies 
met een brutovloeroppervlakte van ruim 3400 
m2 bestaande uit basisschool De Havelt, 
gemeenschapshuis De Bron, kinderdagopvang,  
gymzaal, jeugdhonk en bibliotheek. Ook is 
onder supervisie van De Loods in een separate 
ontwikkeling een café en cafetaria met vier 
appartementen gerealiseerd.

Massa
Om het gebouw qua schaal te laten aansluiten 
bij de bestaande bebouwing van Handel 
is het geleed in verschillende volumes 
beëindigd met een zadeldak – als eigentijdse 
‘langgevelboerderijen’. Door de school en de 
foyer onder een hoekverdraaiing te positioneren 
ontstaat een speels ensemble dat zich als 
vanzelfsprekend voegt in het daklandschap van 
Handel. De zolderruimte onder de twee kappen 
van de school was een bonus en is ingezet 
om een WKO-installatie en extra bergruimte 
te realiseren. De volumes zijn rondom de 8 
meter hoge gymzaal gepositioneerd zodat 
deze nagenoeg aan het zicht wordt onttrokken. 
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Straatgevel basisschool

Schoolplein

Routing
Het gebouw is als een continue route die 
parallel aan de Onze Lieve Vrouwestraat 
loopt, van de hoofdentree van het dorpshuis, 
tussen de gymzaal en het café/cafetaria, tot de 
entree van de school. Aan deze route liggen 
tevens de personeelskamer, jeugdhonk, lift, 
multifunctionele speellokaal en de aula van de 
school. De aula is een verlaagde ruimte waarbij 
de traptreden dienst doen als extra tribune 
bij weekafsluitingen waarbij het speellokaal 
als podium is te gebruiken. De foyer met bar/
keuken is ook aan de hoofdroute gelegen en 
vormt het hart van het nieuwe dorpshuis. 
Vanuit de foyer is een directe verbinding met het 
podium, de zalen, het terras en de gymzaal. In 
de school is tussen twee klaslokalen telkens een 
blok ingeklemd bestaande uit een toiletgroep 
en een flexibele werkruimte waar kinderen 
zelfstandig aan een opdracht kunnen werken.  

Materialisatie
In analogie met de architectuur van de 
‘langgevelboerderijen’ is gekozen voor een 
eigentijds landelijke uitstraling die zich voegt 
naar zijn omgeving maar zich tegelijkertijd 
manifesteert als school en dorpshuis, 
samen met de tegenover gelegen kerk de 
belangrijkste functies van het dorp. Gekozen 
is voor robuuste, stoere en onderhoudsarme 
materialen: baksteen, eikenhout, keramische 
vlakke pannen, zink, glas, betonnen kaders 
en gepoedercoat staal. Voor het metselwerk 
zijn twee kleuren genuanceerde bakstenen 
toegepast. Het ensemble is aaneen 
‘gevlochten’ door royale banden van staand 
metselwerk. Andere bijzondere detailleringen 
zijn de opgemetselde kopgevels voor de school 
en de overkragende dakvlakken van de foyer 
en de zalen.

Situatie

Interieur
Het ontwerp is enthousiast ontvangen door 
de gebruikers en de inwoners van Handel. 
Nadat was gestart met de uitvoering is door 
de twee hoofdgebruikers – Basisschool 
de Havelt en Dorpshuis De Bron – een 
aanvullende interieuropdracht aan De Loods 
verleend. Voor de foyer, de flexruimten, 
aula en de personeelskamer zijn speciale 
meubels ontworpen. Het stoere en naturelle 
materiaalgebruik is in het interieur van het 
dorpshuis doorgezet en krijgt bij de school een 
frisse twist. 

Het resultaat is een duurzaam multifunctioneel  
gebouw voor verschillende doelgroepen - jong 
en oud - onder één dak maar met behoud 
van hun eigen identiteit. Een gebouw dat zorg 
draagt dat de leefbaarheid in een kerkdorp als 
Handel ook in de toekomst gewaarborgd blijft. 



Zicht op schoolplein vanaf de Onze Lieve Vrouwestraat



Basisschool | schoolplein + entree



Flexplekken tussen twee klaslokalen

Multifunctioneel speellokaal

Eikenhouten trap

Aula school
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Nieuwe multifunctionele accommodatie voegt zich met vijf zadeldaken in bestaande daklandschap van Handel
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Dorpshuis | podium + zaal 1 + zaal 2

Dorpshuis | arcade + terras

Dorpshuis | entree + arcade



Dorpshuis | foyer + bar + leestafel



Dorpshuis | foyer + biljart


