
Onze Plek
Op weg naar een geïntegreerd  
diensten- en erfgoedcentrum  

voor de gemeente Beerse



0
In

ho
ud

st
af

el

  1. Vers Bloed          2
  2. Aanbevelingen          3
  2.1. De Wattenfabriek - Herzele       4
  2.2. Chocoladefabriek - Gouda       4
  2.3. Eemhuis - Amersfoort        6
  2.4. Rozet - Arnhem         8
  2.5. CODA - Apeldoorn        9 
  3. Van inspiratie tot integratie         10
  3.1. Functies & oppervlaktes        11
  3.2. Genius loci         13
  3.3. Vlekkenplan         14
  4. Moodboard Onze Plek        19
  5. Missie & visie Onze Plek         24 
              
            



In 2019 zullen zowel het Museum Jan Vaerten als het Heemkundig Museum Tempelhof met het 
Steenbakkerijmuseum ondergebracht worden in het nieuw dienstverleningscentrum in het centrum 
van Beerse. Een nieuwe locatie die de twee collecties en nog vele andere diensten, zoals bibliotheek, 
kinderopvang en toeristisch bureau samenbrengt. 

Handelsreizigers in ideeën werd in 2015 door de gemeente Beerse ingeschakeld om te  
onderzoeken op welke manier  beide musea verenigd kunnen worden en hoe dit alles  
een plaats kan krijgen in het nieuwe geïntegreerd diensten- en erfgoedcentrum. Verder onderzoeken 
we via welke wegen we de werking van de musea kunnen uitbouwen, verbreden en vernieuwen.

In eerste instantie bezochten we beide musea onder begeleiding van hun conservatoren en  
bestudeerden we de collecties en de achtergronden a.d.h.v. alle informatie die ons beschikbaar gesteld 
werd. We kozen voor een kwalitatief onderzoek waarbij we de dialoog aangingen met betrokkenen 
en belanghebbenden van beide musea. We gingen hierbij te werk als ‘betrokken buitenstaanders’ die 
denkstof en inspiratie aanreiken.

Vervolgens ontwikkelden we de conceptnota Vers Bloed en gebruikten de metafoor van het  
kloppend hart om de verschillende functies en activiteiten van het nieuwe geïntegreerd diensten- en 
erfgoedcentrum in Beerse bevattelijk te maken. 

In een tweede beweging bezochten we verschillende gelijkaardige bibliotheken, diensten- en  
erfgoedcentra in binnen- en buitenland om inspiratie op te doen. 

In hoofdstuk 2. Aanbevelingen (p. 3) tonen wij u a.d.h.v. beeldmateriaal en tekst een overzicht van 
wat wij aantrekkelijk en inspirerend vinden voor Beerse.

Tot slot begeleidden we in 2016 de oefening om tot een nieuwe heldere missie en visie te komen. 
In het laatste hoofdstuk vindt u de resultaten van deze brainstorm terug: een missie en visie die  
concrete handvaten bieden aan het museum van de toekomst in Beerse, dat we doopten tot  
Onze Plek, waarmee we het wij-gevoel willen benadrukken.  
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Vers Bloed
Het geïntegreerd diensten- en erfgoedcentrum moet de nieuwe toegangspoort worden voor  

gemeente en regio, en het kloppend hart van Buitengewoon Beerse. Een hart dat vers bloed rond-
pompt tot ver voorbij de grenzen van de gemeente en alle andere organen van zuurstof voorziet.  
Het hart symboliseert aldus het toekomstig diensten- en erfgoedcentrum, de functies en organisaties 
die hier in opgenomen zullen worden. 

Anatomisch gezien bestaat het hart uit twee boezems en twee kamers waarbij de kleppen de  
bloedstroom tussen kamers en boezems reguleren. We onderscheiden dus vier ruimtes die we  
conceptueel vertalen naar (1) het Archief, (2) de Fabriek, (3) de Vitrine en (4) het Vertrekpunt. 
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1. De rechterboezem – het Archief – bevat zuurstofarm bloed dat in het hart toekomt na-
dat het zijn weg doorheen het lichaam heeft afgelegd. In het archief wordt dus het ‘oud bloed’,  
dat we hier breed interpreteren, opgeslagen. We doelen hiermee op de archieven en depots  
van beide musea. De bewaarfunctie staat centraal. Dit archief bestaat echter ook uit het depot  
van de bibliotheek, de heemkundige kring en de archieven van de diensten cultuur, jeugd, toerisme, 
vrije tijd en evenementen. 

Een gemeenschappelijk beheer, inventarisatie en eventuele digitalisering van erfgoed zal  
zowel de efficiëntie verhogen als het fundament leggen voor inspirerende kruisbestuivingen en  
samenwerkingen tussen gemeentediensten en gemeentearchieven. Het archief bewaart het verleden 
en geeft een plaats aan het heden. 

Linkerkamer
Het Vertrekpunt

Linkerboezem
De Vitrine

Rechterboezem
Het Archief

Rechterkamer
De Fabriek zuurstofarm bloed

zuurstofrijk bloed
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2. De rechterkamer – de Fabriek – is de plaats van waaruit het ‘oud bloed’ naar de longen vertrekt 
die het van verse zuurstof voorzien. In de fabriek werken conservator, cultuurbeleidscoördinator, 
bibliothecaris, educatief medewerker en anderen aan de ontsluiting van het erfgoed en situeert zich 
de back office van de gemeentelijke diensten cultuur, toerisme, evenementen, jeugd en vrije tijd.  
We denken hierbij niet per se aan één groot landschapsbureau, maar vinden het wel essentieel dat de 
ruimtes uitwisseling van informatie en ideeën toelaten. 

In een fabriek worden ook dingen gemaakt. Daarom situeren we hier tevens de vergaderruimtes 
en de raad- en trouwzaal. 

3. In de linkerboezem – de Vitrine – komt het zuurstofrijke bloed uit de longen toe en wordt 
het verder gepompt naar de linkerkamer. De vitrine is de plaats waar het erfgoed voor het publiek  
ontsloten wordt én de Beersenaar terechtkan om gebruik te maken van de gemeentelijke  
diensten. Deze ruimte biedt plaats aan (1) vaste tentoonstellingen, (2) wisseltentoonstellingen,  
(3) het museum over de geschiedenis van de steenbakkerij en (4) de multifunctionele loketten en info- 
balie of een meer hedendaagse architecturale uitwerking van hoe de gemeente Beerse dienstverlening  
verstrekt aan haar inwoners. Verder situeren we in de vitrine ook de speeltuin en kinderopvang. 

4. Vanuit de linkerkamer vertrekt het zuurstofrijke bloed naar het lichaam. Hier ligt het  
Vertrekpunt. Deze ruimte nodigt uit om Beerse en haar omgeving verder te verkennen, maar is 
eveneens de plaats waar men na een bezoek aan het erfgoedcentrum of de regio kan nakaarten.  
We onderscheiden er volgende functies: (1) parking, (2) fietsverhuur en oplaadpunt elektrische  
fietsen, (3) horecafunctie en (4) een multifunctionele ruimte voor educatie, creatie en recreatie.  

Aanbevelingen 
Zoals eerder  aagegeven brachten we verschillende bezoeken aan geïntegreerde bibliotheken,  dien-

sten- en erfgoedcentra in België en Nederland om inspiratie op te doen voor Beerse. Op elke locatie 
hielden we een gesprek met de verantwoordelijken. Op die manier kregen we per locatie een duidelijk 
beeld van de aanpak, samenwerking en organisatie van zo’n geïntegreerd dienstencentrum. 

Vervolgens maakten we een analyse o.b.v. onze conceptnota Vers Bloed. Alle zaken die we  
goed en minder goed vonden ordenden we a.d.h.v. de vier kamers van het metaforisch hart:  
(1) het Archief, (2) de Fabriek, (3) de Vitrine en (4) het Vertrekpunt. Vervolgens selecteerden we uit 
de vijf meest inspirerende bezoeken een aantal aanbevelingen voor Beerse. Deze worden voorgesteld 
a.d.h.v. beeldmateriaal, inspirerende citaten en goed geformuleerde missie en visie verklaringen.
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2.1.  De Wattenfabriek - Herzele

We spraken Jan Hermans, cultuurbeleidscoördinator in Herzele en coördinator van de Watten- 
fabriek en vroegen hem naar zijn visie op de betrokkenheid en interactie van het publiek, en de rol 
van het personeel in de bibliotheek van de toekomst: “Het personeel bevindt zich in de toekomst bij 
uitstek in een steeds meer bemiddelende positie, eerder dan een aanbiedende. Maar ook het publiek 
verschuift van ontvanger naar de rol van zender of bemiddelaar. Personeel een publiek zitten niet 
meer aan verschillende uiteinden van de trechter, maar samen in een nog veel groter netwerk.”
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2.2.  Chocoladefabriek - Gouda

Ook bij De Chocoladefabriek, waar de bibliotheek, het streekarchief, de drukkerswerkplaats en 
Kruim de ingrediënten vormen van een bijzondere samenwerking, wordt de rol van het personeel als 
louter aanbiedende dienstverlener in vraag gesteld. Interactie met de bezoekers wordt gestimuleerd 
a.d.h.v. mobiele servicepunten die in de plaats zijn gekomen van vaste balies. Het personeel loopt 
heel de tijd rond waardoor ze toegankelijker zijn geworden voor de bezoekers en ze meer worden 
aangesproken. 

Meteen bij het binnenkomen bots je op de horecazaak. De meeste mensen die hier iets komen  
drinken bezoeken ook de bibliotheek. Soms staan de bezoeken hier los van. Volgens Marien Brand 
spreken mensen en bedrijven uit de buurt hier graag af voor een vergadering of ontmoeting. Kruim 
wordt uitgebaat door een onafhankelijke horecapartner die kiest voor eerlijke en kwaliteitsvolle  
producten. Kruim is tevens een winkel en take away. Dit blijkt een succesvol en-en verhaal. 

De Jeugdafdeling bevindt zich ook op het gelijkvloers. Een strategische keuze die meteen de  
toegankelijkheid vergroot. Daarnaast is er op het gelijkvloers ook een tentoonstellingsruimte voor 
lokale artiesten, ontwerpers en producenten. 

Horeca aan straatkant, bij het binnenkomen

Tijdschriften frontaal gepresenteerd Interactie binnen & buiten

Horeca & bibliotheek lopen in elkaar over
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Verspreide servicepunten i.p.v. centrale balie
Gebruik van metafoor van fabriek voor inrichting (laden/lossen & net terug)
Laagdrempelige humor om huisreglement te communiceren
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Gebruik van eenvoudige en stijlvolle, maar goedkope materialen & flexibele opstelling

“De Chocoladefabriek is een inspirerende en dynamische omgeving, waar je kennis en ideeën 
kunt delen en waar ontmoeten en verbinden centraal staan. Door de afzonderlijke kwaliteiten van de  
verschillende inwoners te bundelen, is De Chocoladefabriek een sterk merk. Waardoor gebruikers en 
bewoners elkaar tot grote hoogte brengen”, aldus Marien Brand, tot voor kort creatief consultant bij 
De Chocoladefabriek.



Lange zicht- en looplijnen & boeken (deels) frontaal opgesteld
Plaats geven aan creaties van de bezoekers
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Plaats om apart te lezen & studeren    
Integratie ontsluiting streekarchief in bibliotheek

2.3.  Het Eemhuis - Amersfoort

Het Eemhuis herbergt vier organisaties: Archief Eemland, de Bibliotheek Eemland, Kunsthal 
KAdE en Scholen in de Kunst. Men streeft ernaar om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van 
het grote complex. Een opdracht die alle bewoners van het Eemhuis ten goede komt maar ook veel  
energie vraagt volgens Kees van Hensbergen, adviseur Bibliotheekbeleid van Bibliotheek Eemland. 
Men zoekt er vooral naar de optimale efficiëntie in het gezamenlijk deel van de bedrijfsvoering. Iets 
waar men ook in Beerse zou moeten naar streven.

Daarnaast wil het Eemhuis meer culturele samenwerking bekomen, niet alleen binnen het eigen 
complex maar in de hele stad. Deze doelstelling past volledig binnen de metafoor van het hart en de 
vierde kamer, het vertrekpunt. Het Eemhuis heeft als voordeel dat het kan meegenieten van de cultu-
rele en levendige ambiance van het Eemplein, waar het gebouw aan gevestigd is. Maar ook in Beerse 
wil men kruisbestuiving stimuleren tussen het nieuwe dienstencentrum, de gemeente en de regio. 
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Eenheid in sfeer en materialen

Integratie streekarchief in bibliotheek

Huiskamerinrichting met mix vintage 
en design
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2.4.  Rozet - Arnhem

uit de visienota van Rozet onthouden we vooral dat Rozet aansluit op de actuele maatschappelijke 
veranderingen in de netwerksamenleving, de kenniseconomie en de ‘nieuwe’ wereld: samenwerken, 
delen, dynamiek, openheid en uitwisseling, cocreatie, innovatie en grensoverschrijdende concepten. 
Interactie wordt centraal gesteld. 

Kernpartners beschrijven Rozet als “een warenhuis van kennis en informatie”, “een venster op 
kunst en cultuur” en “een podium voor ontmoeting en debat”. 

Jezelf zo omschrijven is één ding. In de praktijk lukt het hen echter goed om openheid en  
dynamiek te creëren. Zo is het erfgoedcentrum, bestaande uit een vaste collectie en een collectie  
historische boeken, mooi opgenomen in het geheel van het gebouw. Je vindt er makkelijk je weg 
naartoe en de bezoeker wordt ook in de rest van het gebouw geprikkeld door de analoge en digitale 
‘vensters’ die gevuld zijn met historische of andere thematische stukken. 

Ze communiceren vlot en open naar alle bezoekers o.a. d.m.v. een heldere bewegwijzering en ook 
de bibliotheek blijft toegankelijk na sluiting door het automatisch loket. 
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Naast de inspanningen van het personeel, de verschillende bewoners en de bezoekers van Rozet, 
stimuleert ook de architectuur een sfeer een openheid en interactie. De grote en hoge ramen creëren 
een duidelijke link tussen binnen en buiten en zijn letterlijk een venster op wat er zich buiten Rozet 
afspeelt. Een buurt die trouwens enorm heropgeleefd is sinds de opening van het gebouw in 2013, 
aldus Corine Raats, manager service en informatie. 

2.5.  CODA - Apeldoorn

CODA wil graag een ‘slechtweervoorziening’ worden in de stad. Door de renovatie en  
vernieuwde aanpak van de CODA junior afdeling hebben ze alvast een stap in de goede richting ge-
zet. Met aandacht voor detail creëren ze bij CODA een plek waar het aangenaam vertoeven is voor 
kinderen én hun ouders, jongeren en studenten. Naast vergaderzaaltjes en een fablab zijn er stille 
ruimtes om lezende of studerende bezoekers te faciliteren (zie afbeelding op de volgende pagina).
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Alle afzonderlijke bezoeken hebben inzichten opgeleverd voor het vlekkenplan en het bepalen 
van de missie en visie. Wat we vooral willen meenemen naar Beerse is de openheid dat op elk van de 
locaties gestimuleerd wordt. Open in de zin van toegankelijk, interactief en  dynamisch, maar ook in 
de zin van een plek creëren die niet op zichzelf staat, maar deel wordt van een omgeving en daar de 
vruchten van plukt. 

De Chocoladefabriek in Gouda lijkt ons echter de meest inspirerende plek als we naar de concrete 
toekomstplannen kijken van de gemeente Beerse. Onze indruk: (1) toegankelijk, (2) praktisch en  
(3) content-gerelateerd. Drie belangrijke kernwoorden die we meegenomen hebben in de  
ontwikkeling van het vlekkenplan en de missie en visie voor Onze Plek.

Van inspiratie tot integratie
In de vorige hoofdstukken beschreven we de metafoor van het kloppend hart en illustreerden we 

onze aanbevelingen voor Beerse aan de hand van zorgvuldig gekozen tekst- en fotomateriaal. In dit 
hoofdstuk clusteren we alle input om tot een duidelijk vlekkenplan te komen voor Onze Plek. 

Eerst maken we opnieuw gebruik van de metafoor. Hieronder ziet u welke diensten en orga-
nisaties die een plaats krijgen in Onze Plek, zich volgens ons respectievelijk in (1) het Archief,  
(2) de Fabriek, (3) de Vitrine en (4) het Vertrekpunt bevinden. 

Vervolgens integreren we alle functies in een vlekkenplan, met aandacht voor de genius loci, ofwel 
de eigenheid van Onze Plek. 
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3.1 Functies & oppervlaktes
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3.2. Genius loci

In de oudheid werd met ‘genius loci’ de beschermende geest van een bepaald gebied bedoeld; 
tegenwoordig gebruikt men het vooral in overdrachtelijke zin, om de ‘eigenheid’ van een locatie 
te benadrukken. De genius loci duidt in dat geval op de kenmerkende hoedanigheid van een plaats 
of op een unieke, plaatsgebonden atmosfeer. Wij willen een genius loci creëren voor Beerse, een  
eigenheid die we willen laten doorklinken doorheen het hele gebouw. Dit heeft als voordeel dat 
je minder oppervlakte nodig hebt om een stempel te drukken en een herkenning te creëren bij de  
inwoners van Beerse als ‘plek van ons’. 
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3.3. Vlekkenplan
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Het centrale element in het park is de monumentale boom die we dan ook als blikvanger willen 
uitspelen. Het contact tussen binnen en buiten en het zicht op de boom verkrijgen we door achteraan 
het gebouw glaspartijen te voorzien in de zitruimte, zowel in de bibliotheek, de exporuimte als het 
terras en de horeca. We voegen daar in ons voorstel een tribune aan toe die eveneens uitkijkt op de 
prachtige boom en die niet enkel zitgelegenheid biedt voor lezingen maar ook gewoon om een boek 
te lezen met zicht op het park. 

Aan de straatzijde leggen we via de bestaande bebouwing (het oude gemeentehuis met zijn  
erfgoeduitstraling) een historische verbinding met het dorp.

Mogelijke indeling begane grond

Mogelijke indeling eerste verdieping
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Het vlekkenplan is driedimensionaal toegepast op de gegeven situatie. De bestaande bebouwing en 
de bouwkundige situering ten opzichte van het park is bij dit vlekkenplan als uitgangspunt genomen:

Het Tempelhof ligt aan de straat (de dorpszijde) en heeft een statige en sfeervolle uitstraling.  
Dit zou een prima onderkomen kunnen zijn voor de gecombineerde functie van raadszaal/trouwzaal.

Het koetshuis ligt in het park en is van verschillende kanten toegankelijk. Gecombineerd met de 
gegeven grootte en uitstraling maakt dit haar zeer geschikt als horeca gelegenheid.

De dienst cultuur heeft bij baat bij verbinding met het park: zowel de studieplekken, het museum 
(daglicht) en het kinderdagverblijf winnen aan kwaliteit door een connectie met buiten.
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De drie clusters blijven herkenbaar binnen de plattegrond maar vloeien door hun situering ten  
opzichte van elkaar maximaal in elkaar over.

De gemeentelijke functies en cluster cultuur delen een lange middenas. De genius loci kan vanuit 
de cluster cultuur maximaal worden uitgerold binnen de gemeentelijke functies.

De cluster cultuur heeft verder een nadrukkelijke koppeling met de locatie voor de horeca. 
De horeca heeft ook een eigen ingang 

Circulatie gemeentelijke functies

Circulatie dienst cultuur
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Circulatie horeca



4.  Moodboard Onze Plek

Rondom de verschillende thema’s die aan bod zijn gekomen hebben we op de volgende  
pagina’s een aantal moodboards gemaakt. De moodboards dienen als inspirerende verbinding tussen de  
genius loci van Beerse en de kwaliteit van de beoogde locatie.
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Zicht op groen

Bouwen in het groen

Low profile & praktische opstelling - lange zichtlijnen - mobiele servicedesks
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Low profile & praktische opstelling - link met de voormalige chocoladefabriek - exposure ruimte 

Hoge kwaliteit horeca - lokale ondernemers participeren - win-winsituatie voor iedereen  
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Toegankelijk, laagdrempelig en content gerelateerd: fijne plek om te verblijven en het gaat ook 
ergens over

Plekken om samen of apart te lezen of studeren - stilteruimtes
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Spelelement toevoegen in opstelling/tribune - themagerelateerde activiteiten - veilige plek voor 
kinderen waar ze het gevoel hebben dat ze iets mogen/kunnen bijdragen

Huiselijke sfeer - aangename workshopruimtes - themaopstellingen analoog en digitaal
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De tribune is de plek die alles aan elkaar knoopt: het hart van het gebouw, connectie met buiten 

Park in totaalplan opnemen - nieuwe vormen zoeken - connectie binnen & buiten



Missie & visie Onze Plek
We werkten aan de missie en visie voor het museum van de toekomst in Beerse. Wat is voor u een 

museum met een plus? Hoe komen we tot een moderne en belevingsvolle ontmoetingsplaats waar 
bezoekers kunnen leren en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen?  

Op deze uitnodiging gingen professionele medewerkers en bestuurders van de gemeente,   
betrokkenen en vrijwilligers van de huidige musea in om samen een tekst te formuleren. Via dit  
proces ontwikkelden we een missie en visie waarvoor lokaal draagvlak is en samen aan gewerkt is. 

Missie (creatie - inspiratie - participatie)
De dienst cultuur, de bibliotheek en de musea van de gemeente Beerse verenigen zich tot een  

dynamische ontmoetingsplek voor geestelijke verrijking. Onze Plek is onlosmakelijk verbonden 
met de lokale gemeenschap en de omgeving. Het is een laagdrempelig huis dat open staat voor alle  
burgers. 

Aha (= inspiratie)
Onze Plek inspireert de bezoekers met haar aanbod en creëert een aha-ervaring die aanzet tot actie 

of reflectie. Ze prikkelt de bezoekers om het dorp en de wereld en maatschappelijke ontwikkelingen 
met een open en positieve blik te bekijken. Onze Plek laat zich door de bezoekers inspireren door met 
haar aanbod op hun vraag in te spelen. 

Mee-maken (= creatie)
Onze Plek nodigt uit tot creatie en faciliteert de persoonlijke en creatieve ontplooiing van de  

bezoekers. Onze Plek gaat in op voorstellen van de bezoekers om in cocreatie rond bepaalde thema’s 
te werken.

Samen (= participatie)
Onze Plek roept met haar activiteiten op tot participatie en stimuleert de bezoekers een actieve rol 

op te nemen in de lokale gemeenschap. Onze Plek geeft de bezoekers een gevoel van verbondenheid 
met de gemeenschap en de maatschappij.

Visie
De dienst cultuur, de bibliotheek en het museum vormen een dynamische ontmoetings- en  

inspiratieplek voor Beerse en Vlimmeren. De verschillende partners versterken elkaar door samen te 
werken waarbij het geheel meer is dan de som van de delen. 

Het aanbod is de grondstof die professionele medewerkers en betrokken vrijwilligers samen  
vertalen naar een werking in interactie met de lokale gemeenschap. De lokale geschiedenis wordt 
gebruikt om het verleden een plaats te geven in heden en toekomst.

Het samenbrengen van verschillende expertises leidt tot vernieuwende ideeën en initiatieven.  
Wisselende selecties uit het aanbod wekken de nieuwsgierigheid op en prikkelen de fantasie van jong 
en oud en doen de bezoekers goesting krijgen om zich geestelijk te verrijken. 

Onze Plek wil uitgroeien tot een ‘gangmaker’ voor Beerse, Vlimmeren en omgeving. Ze zet  
dingen in beweging om ze daarna los te laten. 

Onze Plek wil een open huis worden en een thuisgevoel creëren bij de bezoekers, jong en oud,  
die er zich kunnen ontspannen, tot rust komen en trager leven.

Onze Plek daagt de bezoekers uit om nieuwe meningen, interesses en talenten te ontdekken en te 
delen, of samen debat te voeren. 

Onze Plek verhoogt de zelfredzaamheid van de bezoekers door hen grondstof en gereedschap aan 
te bieden om originele oplossingen te vinden en te delen. 
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In opdracht van Gemeente Beerse

Handelsreizigers in ideeën 
Peperstraat 9 B-9000 Gent

www.handelsreizigers.be
+32(0)795 874 444

In samenwerking met

Kinkorn BV
Acaciastraat 23 NL-5038 HE Tilburg

www.kinkorn.com
+31(0)13 53 60 665
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