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Voorwoord
Voor u ligt het Beeldkwaliteitsplan voor de kasteel 
Heesterburgh. Dit kasteel vormt samen met kasteel 
Oeverhuyze het sluitstuk van de ontwikkeling van 
Haverleij. 
Eind jaren ’90 werd er begonnen met de bouw van 
kastelen in het groen. Inmiddels zijn er 7 kastelen en 
een slot gebouwd in een prachtig landschap. 
Naast de duidelijke overeenkomsten tussen de 
kastelen, hebben ze ieder echt een eigen sfeer en 
identiteit. 
De uitgangspunten voor Heesterburgh en Oeverhuyze 
sluiten hierbij aan. Beiden worden ontwikkeld in de 
kasteelgedachte en landschappelijke concept van 
Haverleij. Ze hebben elk een eigen karakteristiek en 
bieden een sfeer en uitwerking die er tot nu toe niet 
gemaakt is in de Haverleij. Heesterburgh heeft als 
referentie het burchtdorp, Oeverhuyze wordt een 
groene vesting. 
Op 24 oktober 2017 is het Ruimtelijk Functioneel 
Kader in de gemeenteraad vastgesteld. Dit 
kader vormt het formele toetsingskader voor de 
planvorming van beiden kastelen. Om deze identiteit 
goed te waarborgen in de verdere uitwerking van 
de kastelen, is daarnaast dit Beeldkwaliteitsplan 
opgesteld. Het Beeldkwaliteitsplan biedt handvaten 
voor de ruimtelijke opbouw en het gevelbeeld van 
het kasteel. Naast dit stuk is er gelijktijdig ook een 
Beeldkwaliteitsplan voor Oeverhuyze geschreven.
Met Heesterburgh en Oeverhuyze wordt de Haverleij 
komende jaren in stijl voltooid.

Inleiding

Oeverhuyze

Heesterburgh

Oeverhuyze: Groene Vesting Heesterburgh: Burchtdorpje

Concept verkaveling zoals opgenomen in het Ruimtelijk Functioneel Kader
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 “The variety of each is dominated by the harmony of the whole”

Inleiding

Te veel variatie Te weinig variatie

 
Borging beeldkwaliteit
Met dit Beeldkwaliteitsplan zijn richtlijnen opgesteld 
die de kwaliteit van het te ontwikkelen gebied zullen 
waarborgen. De richtlijnen hebben betrekking op de 
vormgeving van Heesterburgh en de inrichting van de 
openbare ruimte. Met de kaders en richtlijnen wordt 
niet alleen de kwaliteit van individuele uitwerkingen 
gewaarborgd, maar wordt vooral ook de samenhang 
binnen het plan zeker gesteld.
 
Het Beeldkwaliteitsplan wordt bewust als instrument 
ingezet om de grote bandbreedte van architectonische 
expressie, die  is  ontstaan door de oneindig vele 
mogelijkheden in techniek en materialisering,  te 
kunnen inkaderen tot een overzichtelijker scala. Het is 
essentieel een juiste balans te vinden tussen variatie 
en harmonie van de architectuur, die recht doet aan 
de stedebouwkundige setting. 

Voor zowel Heesterbugh als Oeverhuyze geldt, elk 
op hun eigen manier, in de woorden van de Engelse 
stedebouwkundige Raymond Unwin: “The variety of 
each is dominated by the harmony of the whole”. 

Het Beeldkwaliteitsplan beschrijft de rand-
voorwaarden en uitgangspunten voor de uitwerking 
maar biedt ook houvast voor na de oplevering. 
Het is immers niet alleen zaak de kwaliteit bij de 
totstandkoming van de beiden kastelen te kunnen 
verzekeren, maar deze kwaliteit ook in de toekomst 
te kunnen garanderen.
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Vogelvlucht
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Beeldkwaliteit in een breder verband
 
Kwaliteitsteam en supervisie 

Voor de bewaking van de kwaliteit van de architec-
tonische uitwerking wordt in Haverleij gewerkt met 
een Kwaliteitsteam. In het  Kwaliteitsteam  vervullen 
de stedebouwkundige en de landschapsarchitect van 
het plan beiden de rol van supervisor. 
Naast deze supervisoren ‘architectuur & stedebouw’ 
en ‘landschap’ hebben de gemeentelijke project-
leider en de gemeentelijke stedebouwkundige zitting 
in het team. Het aldus samengestelde Kwaliteitsteam 
vertegenwoordigt het gedachtengoed van het 
stedebouwkundig plan  en het  beeldkwaliteitsplan 
en zal de verschillende ontwerpers begeleiden in 
het ontwerpproces. De uitwerkingen in de vorm van 
gebouwontwerpen zullen uitsluitend na goedkeuring 
door het Kwaliteitsteam aan de welstandscommissie 
worden voorgelegd. 
Het  Kwaliteitsteam  richt zich op de integrale 
stedebouwkundige en architectonische kwaliteit van 
het plan en heeft een adviserende rol bij de selectie 
van architecten en overige ontwerpers. Ze heeft als 
taak de ontwerpers van de kastelen zo te sturen dat zij 
de oorspronkelijke gedachte van het plan versterken. 
De regels en richtlijnen uit dit beeldkwaliteitsplan 
vormen het toetsingskader voor de ontwerpen. Ze 
zullen flexibel worden toegepast wanneer er betere 
oplossingen worden voorgesteld dan in de richtlijnen 
beschreven  en  een  ontwerper  ideeën heeft die het 
plan met voortschrijdend inzicht aanscherpen en 
verbeteren.

 
Welstand 

De Welstandscommissie is een onafhankelijk 
adviesorgaan, dat het gemeentebestuur adviseert 
over ruimtelijke kwaliteit. 
Haar taken zijn wettelijk vastgelegd. De formele, 
wettelijke bevoegdheid tot welstandstoetsing ligt bij de  
Welstandscommissie. Zij bewaakt de ruimtelijke 
kwaliteit en esthetische samenhang in ontwikkelingen 
en baseert zich daarbij op het door de gemeente 
opgestelde welstandsbeleid.  Met het vastleggen 
van de criteria in dit Beeldkwaliteitsplan worden de 
kwaliteit en het ambitieniveau geborgd.
Het Beeldkwaliteitsplan voor Heesterburgh is leidend 
voor de begeleiding van de planontwikkelingen. 
Bij het voorlopig ontwerp zal het kwaliteitsteam, 
bestaande uit de supervisoren, de gemeentelijke 
stedebouwkundige en projectleider, de voorstellen 
beoordelen en van commentaar voorzien, waarbij de 
welstandscommissie meekijkt en zonodig aanvullende 
opmerkingen maakt. 
Verderop in het proces zal er bij de uitwerking naar DO 
eenzelfde consultering van de Welstandscommissie 
plaatsvinden, zodat de commissie, wanneer een 
vergunningsaanvraag voorligt, volledig op de hoogte 
is van de ontwikkelingsgeschiedenis, en een akkoord 
in feite de bevestiging is van de sturing tijdens het 
totale proces. 

Relatie met de Welstandsnota 

Het Beeldkwaliteitsplan Heesterburgh dicteert het 
ambitieniveau voor Welstand. Het doel van het 
welstandstoezicht is om een bijdrage te leveren 
aan de schoonheid en de aantrekkelijkheid van de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch. Door het opstellen 
van het welstandsbeleid kan de gemeente een 
effectief en controleerbaar welstandstoezicht 
inrichten en opdrachtgevers en ontwerpers in een 
vroeg stadium informeren over de criteria die bij de 
welstandsbeoordeling een rol spelen. 
De Welstandsnota geeft richting in hoofdlijnen en 
omschrijft bij welke mensen en instanties de 
verantwoordelijkheden liggen. Het Beeldkwaliteitsplan 
geeft een nadere invulling van de kwaliteit van 
het beeld. De architectonische richtlijnen uit het 
Beeldkwaliteitsplan kunnen fungeren als basis voor 
een actualisering van de Welstandsnota. 

Relatie met het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan regelt onder meer de 
functie en het ruimtebeslag van bouwwerken; de 
stedebouwkundige envelop. De vormgeving van 
de bouwwerken valt buiten de reikwijdte van het 
bestemmingsplan. Het Beeldkwaliteitsplan bestaat 
uit een combinatie van stedebouwkundige en 
architectonische bepalingen. Stedebouwkundige 
uitgangspunten uit het Beeldkwaliteitsplan zoals 
ruimtebeslag en functie zullen tezamen met het 
Stedebouwkundig plan als leidraad dienen voor een 
nieuw bestemmingsplan. 
Overige uitgangspunten kunnen in de toelichting van 
het bestemmingsplan worden opgenomen.
Voor Heesterburgh zal een R.O.-procedure worden 
doorlopen.
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LEGENDA

dwarsparkeerplaats openbaar 2,6x5m

langsparkeerplaats openbaar 2,6x5m

parkeerplaats privé 2,6x5m

carports met 1 en 2 parkeerpl. privé 2,6x5m

carport met parkeerplaats privé  2,6x5m
aangebouwd

woningentree en entree berging/bijkeuken

haag laag

haag hoog

haag breed

gemetselde tuinmuur /keermuur

gemetselde tuinmuur met groen begroeiing

zichtlijn blijft onbebouwd

WONINGOVERZICHT

grondgebonden woningen
type aantal BVO (m², geschat)
A 4 >150
B 3 >150

B2 2 >150
C 2 >150
Cx 1 >150
D 2 >150
D2 2 >150
E 4 >150

E2 2 >150
E3 1 >150
E4 1 >150
F 2 >150
F2 2 >150
F3 2 >150
F4 1 >150
F5 1 >150
G 4 >150

G2 4 >150
G3 2 >150
H 2 >150

H2 2 >150
J 2 >150

J2 1 >150
totaal 49 woningen

appartementen
laag aantal BVO (m², geschat)
beg.gr 2 80-150
1e verd. 4 80-150
2e verd. 4 80-150
3e verd. 4 80-150
4e verd. 4 80-150
5e verd. 4 80-150
6e verd. 2 >150
totaal 24 appartementen

MULLENERS + MULLENERS ARCHITECTEN Amsterdam
Haverleij - Heesterburgh, 's Hertogenbosch

Heijmans Vastgoed28  maart 2018 schaal 1:500,  formaat A1

situatie Heesterburgh  -  voorlopig ontwerp

Schaal 1:2000

Concept verkaveling Heesterburgh
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Karakteristiek
De inspiratie voor Heesterburgh komt voort uit beelden 
van organisch gevormde dorpjes gecombineerd met 
of aan de voet van een kleine burcht. 
Deze karakteristiek vertaalt zich in een groene 
dorpsrand met huizen waarvan de kappen 
verschillende hoogten, kleuren en materialiseringen 
hebben en in verschillende richtingen gedraaid 
staan. Tussen de huizen door en boven de huizen 
uittorenend zijn de bomen zichtbaar die langs het 
centrale achterpad en op de brinken in het dorp staan. 
Op de noordelijke kop van Heesterburgh staat de 
smalle, hoge burcht als een volume dat door zijn 
risalerende hoektorens nog hoger lijkt te rijzen, 
uitzicht biedend in twee richtingen over de lengte 
van de rivier de Maas die precies hier een brede en 
prachtige bocht in het landschap trekt. 

Bebouwing
In de concept verkaveling is goed te zien dat alle 
kavels en woningen steeds een andere oriëntatie 
hebben. De richting van het kavel draait, woningen 
hebben een langs- of een dwarskap en de entree van 
de woningen ligt afwisselend aan de straat of aan 
de zijkant van de woning. Doordat de rondlopende 
straat door het dorpje kronkelt, ontstaat er een ‘serial 
vision’, een opeenvolging van steeds verschillende 
aanblikken op het dorpje. Dit levendige dorpsbeeld 
wordt versterkt door verschillende goot- en de 
nokhoogten en door te variëren in kleur- en materiaal. 

Bebouwing

Variatie in kapvormen, goothoogten, materialen en oriëntatie
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Impressie Heesterburgh
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Kavelpaspoort
In Heesterburgh is elk kavel anders. Maar er zijn wel 
een paar uitgangspunten die voor alle kavels gelden. 
Deze principes zorgen ervoor dat het Heesterburgh 
een dorpse en groene uitstraling behoudt. Voor elk 
kavel geldt dat de erfafscheidingen in principe altijd 
groen zijn. Op deze regel zijn een paar ontworpen 
uitzonderingen met stenen tuinmuren die in 
samenhang met het huis zijn vormgegeven. Dicht 
bij het huis (tot 6 m) mag de groene erfafscheiding 
hoger zijn (h < 2,0m) zodat men privacy heeft. Daarna 
is het wenselijk dat de erfafscheiding lager is, zodat 
men optimaal kan genieten van het landschap. Aan de 
buitenzijde van het dorp is in het bestemmingsplan 
een zone opgenomen waarin geen bebouwing is 
toegestaan. De dorpsrand is groen van karakter. Er komt 
een gemeenschappelijk talud met ondoordringbare 
begroeiing. Hier is het niet toegestaan om zelf nog 
een erfafscheiding te plaatsen. Als de woning dicht 
bij de straat staat (tot 2 meter), wordt de ruimte aan 
de voorzijde ingericht als encroachment zone. De 
bestrating sluit aan bij de inrichting van de straat. Er 
is ruimte om bijvoorbeeld een bank of bloempotten te 
plaatsen. Bij een diepere voortuin (2 tot 6 meter) zal 
de tuin groen worden ingericht. Langsparkeerplaatsen 
voor de woning komen altijd in combinatie met lei-
linden voor het huis. Tot slot is het wenselijk om het 
huis 2 meter vanaf de zijkant van de kavelgrens te 
bouwen omdat het dan is toegestaan om ramen in de 
kopgevel te maken.

Kavelpaspoort

Tuin gaat over in het landschap

Hoogte groene erfafscheidingen

2m < x > 6m: Voortuin inrichten met groenTot 2m: voortuin als encroachmentzone, 
materialisering passend bij de straat

Parkeren voor het huis:  
altijd in combinatie met leilinden
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Kappen
De uitstraling van de woningen wordt sterk bepaald 
door de kapvormen. In het dorp wisselen dwars- en 
langskappen elkaar af. De meeste huizen aan de straat 
hebben een lage goot (1,8 < x < 5,4m). De gevel  zal 
aan de straat ook relatief gesloten zijn. Om de variëteit 
te versterken zijn er ook uitzonderingen met een hoge 
goot, tot 7,5 m. Deze afwijkingen zijn apart benoemd 
in het bestemmingsplan.
Aan de tuinen kan de goot juist hoger (1,8 < x < 6,0m) 
liggen zodat de gevel zich kan openen naar het 
groen. Kleine sprongen in de volumes en de kappen 
zijn belangrijk omdat er daardoor een interessant en 
gevarieerde reeks bouwvolumes ontstaat. 
 

Bouwvolume

Verschillende hellngshoeken in het dakvlak

Variatie in goothoogte en oriëntatie van de kap

Lage goothoogte aan de straat

Kap domineert boven de gevel

Goothoogte tuinzijdeGoothoogte straatzijde (basis)Dakhellingen: 40° < x > 60°
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Aan- en bijgebouwen
In de maat en schaal van het dorp past het goed om 
de huizen te verrijken met aan- en bijgebouwen. Deze 
volumes versterken de levendigheid door de kleinere 
schaal en de mogelijkheid om een andere kapvorm 
toe te voegen aan het hoofdgebouw. In deze volumes 
is ruimte voor bergingen en voor de auto’s. Voor de 
aan- en bijgebouwen geldt dat ze bestaan uit 1 laag 
met een kap. De goot ligt tussen de 1,8 en 2,5m. Qua 
materialisering kunnen de volumes aansluiten bij het 
hoofdvolume maar verschillen in kleur en materiaal 
zijn evenzeer mogelijk. Een beeld van hoofdvolumes 
met een rijke detaillering en eenvoudige bijgebouwen 
in de vorm van schuren of aanbouwen wordt 
nagestreefd.

Latere uitbreidingsmogelijkheden
Binnen het in het bestemmingsplan opgenomen 
bouwvlak is het mogelijk om later de woning uit te 
breiden. De architect van Heesterburgh heeft hier 
ontwerpen voor gemaakt, waar na oplevering door 
bewoners gebruik van kan worden gemaakt. Elk ander 
voorstel moet voldoen aan dit BKP en ter toetsing 
langs de supervisor. Aan de tuinzijde van de buiten 
ring is per definitie geen bebouwing toegestaan zodat 
zowel het groen als de architectonische eenheid in 
stand blijven. 

Bouwvolume

Variatie aan hoofd- en bijgebouwenHoofd- en bijgebouwen in een dorpje

Gebouwd parkeren met kapVoorbeelduitwerking bijgebouwen
Goothoogte aan- en bijgebouwen
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Schoorstenen
Het silouette van zowel de grondgebonden woningen 
als van het appartementengebouw wordt verrijkt door 
het toevoegen van schoorstenen. Schoorstenen die 
boven het dakvlak uitsteken, markeren het gebouw. 
Daarnaast biedt de schoorsteen gelegenheid voor 
bijzonder metselwerk of plastiek.
In Heesterburgh zullen alle pijpen van installaties die 
boven het dakvlak uitkomen, in schoorstenen verwerkt 
moeten worden. Dit past bij de uitstraling van het 
kasteeldorpje en voorkomt dat we schoorstenen 
alleen voor het beeld maken en de pijpen alsnog op 
het dakvlak in het zicht hebben.
Het appartementengebouw krijgt waarschijnlijk een 
paletkachel. Het aan- en afvoerkanaal voor deze 
kachel wordt verwerkt in een rijk gedetaileerde 
schoorsteen die het kasteel zal verbijzonderen.

Hemelwaterafvoer
Naast oog voor de schoorstenen is het ook van belang 
om aandacht te besteden aan de hemelwaterafvoer. 
Al het regenwater in de Haverleij infiltreert in het 
openbaar gebied. De hemelwaterafvoer die per 
woning gerealiseerd zal worden, moet worden 
meegenomen in het ontwerp en niet achteraf nog 
worden toegevoegd. Door tijdig aandacht aan dit 
soort details te besteden, wordt voorkomen dat de 
hemelwaterafvoer een sluitpost wordt. 

Schoorstenen

niet akkkoord:
pijpjes niet verwerkt 
in schoorsteen

Schoorsteen als verrijking van de compositie

Ondanks schoorstenen tóch pijpjes op het dak

Hemelwaterafvoer is geintegreerd en versterkt het ontwerp

Schoorstenen die aansluiten bij het ontwerp

Niet akkoord: Hemelwaterafvoer níet meeontworpen

Verbijzondering door expressief ontworpen schoorstenen
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Dakkapellen
Heesterburgh wordt een kasteeldorpje waar alle 
grondgebonden woningen en bijgebouwen een kap 
als dak hebben. De goothoogte ligt vaak laag. Om 
voldoende kwaliteit te makenin de woning, zullen veel 
huizen een of meer dakkapellen op het dak krijgen. 
Het is van groot belang om deze dakkapellen in 
proportie en met passende detailering te ontwerpen. 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de dakkapel 
er als een appendix ‘op is geplakt’; de dakkapel zou 
als onderdeel van het ontwerp juist een toevoeging 
en verrijking aan het gehele ontwerp moeten zijn. 

Uitbreiding hoofdvolume
In het bestemmingsplan is er binnen het bouwvlak 
ruimte om de grondgebonden woningen in de 
toekomst uit te breiden met op- en aanbouwen. 
Uitzondering op de mogelijkheid tot uitbreiding 
is de zone ‘onbebouwd’ in het bestemmingsplan; 
om te voorkomen dat de groene buitenzijde van 
Heesterburgh wordt bebouwd, is er aan de buitenzijde 
van het plan een contour vastgesteld waar per 
definitie niet gebouwd mag worden.

Zoals op pagina 13 beschreven, zijn uitbreidingen 
binnen het bestemmingsplan toegestaan, mits 
ze voldoen aan dit beeldkwaliteitsplan en zijn 
goedgekeurd door de supervisor. Qua kleur en 
materialisering kan de op- of uitbouw zowel aansluiten 
op de bestaande woning of juist met een eigen palet 
dat wel in harmonie is met de woning die er al staat. 
 

Uitbreidingen

Dakkapel sluit aan bij het hoofdvolume in stijl en vormtaal Dakkapel als verrijking van de compositie

Dakkapel wordt in dezelfde kleur en materialen gedetailleerd Niet toegestaan: dakkapellen niet in proportie met gebouw

Uitbouw die in kleur en materiaal aansluit bij het ontwerp Eigen materialisering maar passend bij het hoofdvolume           
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Beeld
Voor het beeld van het burchtdorpje geldt in het 
algemeen: ‘eenheid in veelheid’. Of, in de woorden van 
de Engelse stedebouwkundig Sir Raymond Unwin: 
“The variety of each is dominated by the harmony of 
the whole”. 

Een dorpje kenmerkt zich door een kleine schaal, 
door veel groen, door informele openbare ruimte en 
door variaties in vorm, oriëntatie, kleur en materiaal. 
Qua plastiek is het belangrijk dat de volumes 
nooit massaal of serimatig overkomen. Een groot 
bouwvolume zoals een twee-onder-een kap krijgt een 
dorps karakter door een lage goot aan de straat, door 
kleine sprongen aan te brengen in het bouwvolume 
en door bijvoorbeeld schoorstenen of erkers toe te 
voegen die het volume breken en een verbijzondering 
brengen.

In het dorpse beeld is het belangrijk om de symmetrie 
en de ordening binnen elke gevel te doorbreken. Ook 
tussen de huizen is er steeds verschil in de detaillering; 
alle huizen zijn opgebouwd uit een plint, deuren, 
ramen, rollagen, een goot en een nok. Het is voor het 
beeld cruciaal dat deze elementen steeds net op een 
andere hoogte liggen dan de buurman. Ook kan de 
negge verschillen, het grootte van het overstek, het 
profiel van de plint, etc. etc.

Beeldkwaliteit

Plastiek in de gevels en verschillende goothoogtes Doorbreken van symmetrie in de gevels

Aanzicht van het burchtdorpje op ooghoogte
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Kleur- en materiaalgebruik
Qua kleur en materiaal zal er een palet worden 
samengesteld voor het dorpje. De materialen zullen 
met name natuurlijk van aard zijn, zoals hout, baksteen 
(in aardse kleuren of wit gekeimd), aardewerk en 
natuursteen. De kozijnen en ander houtwerk kan 
worden geschilderd in klassieke kleuren zoals wit, 
oker, donker blauw, rood of groen. 

Duurzaamheid
Heesterburgh wordt een gas-loos dorpje. Dit betekent 
dat de energie uit andere bronnen verkregen zal 
moeten worden. Er wordt daarom bijzondere 
aandacht gegeven aan ‘de 5e gevel’; installaties en / 
of zonnepanelen op het dak worden meeontworpen 
en er wordt geanticipeerd op het eventueel later 
aanbrengen van extra zonnepanelen. Ook de 
uitwerking van andere installaties wordt meegenomen 
in het totale ontwerp en vormen geen dissonant met 
het kasteeldorp.
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
natuurlijk en herbruikbare materialen. Hout heeft het 
FSC-keurmerk of PEFC-keurmerk. 
In de kastelen wordt het delen van (elektrische) auto’s 
en fietsen gestimuleerd. Deze gedeelde mobiliteit 
zorgt uiteindelijk voor minder blik op straat. 

Beeldkwaliteit

Baksteen in aardse tinten of wit gekeimd

Keramische dakpannen in de kleuren rood, oranje, bruin, donker blauw en antraciet/grijs

Hout (b.v. voor dakkapellen, aan- en bijgebouwen)

Palet van klassieke kleuren
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Impressie Heesterburgh
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Burcht
Op de kop van Heesterburgh ligt het compacte kasteel 
van het burchtdorp. De entree ligt op de begane grond 
aan het ovaalvormige plein. Voor de levendigheid 
zitten er (starters-)woningen aan beiden zijden naast 
de entree. Verder liggen de bergingen op de begane 
grond en een doorgang naar de parkeerplaatsen 
naast de burcht. Aan de noordzijde ligt een verhoogd 
landschappelijk publiek terras met uitzicht naar de 
Maas. In de conceptverkavling is er vanuit gegaan 
dat er vanaf de eerste verdieping vijf lagen zijn met 
telkens vier appartementen. De appartementen liggen 
elk op een hoek. Het kasteel is zo gedraaid dat vanuit 
elke hoek de Maasbocht goed te zien is. Op zesde 
verdieping komen twee ruime penthouses.
 
De eerder beschreven richtlijnen benoemen de 
beeldkwaliteit voor de woonhuizen. Voor het kasteel 
geldt dat het een eenheid zal zijn die door zijn 
prominente positie vanaf grote afstand gezien zal 
worden. Om de sfeer van ‘Castle Air’ te versterken, is 
het belangrijk om het kasteel een zekere rankheid te 
geven. Door de torens te benadrukken en door deze 
verschillende hoogtes te geven, krijgt het kasteel een 
verticale expressie. Ook hier is het belangrijk om de 
symmetrie te doorbreken door rijke en afwisselende 
detailering, door diversiteit in balkons en erkers en 
door de daklijsten van het kasteel steeds ten opzichte 
van elkaar te laten verspringen. De torens kunnen 
worden versterkt door bijzondere daklijsten en grote 
vlaggen op de punten. 

Beeldkwaliteit

Castel del Monte Alnwick Castle

Alnwick Castle Kasteel de Haar

Ranke torens op de hoeken

Verschil in hoogte

Kleur- en materialen
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Beeldkwaliteit openbare ruimte

Materialisering openbare ruimte en randen
De materialisering van de openbare ruimte 
ondersteunt het dorpse karakter van Heesterburgh.
 
De weg bestaat uit gebakken klinkers in diverse 
formaten in een warme kleur en kasseien in grijs-
rode tinten. De parkeerplaatsen zijn door middel van 
verschillende in bestratingsverbanden aangegeven. 

De wandelpaden zijn in gebakken klinkers gestraat.  
De openbare verlichting is gekoppeld aan een vaste 
maatlijn langs de buitenzijde van het profiel. 

De boombeplanting bestaat uit inheems materiaal, als 
eiken en prunussen in gazons. De linde bomen op het 
formele plein kunnen in een vorm gesnoeid zijn.  

De hagen bestaan uit geknipte beuken- en liguster-
hagen en op de pipingberm uit lossere Maasheggen, 
een combinatie van meidoorn, sleedoorn en diverse 
rozen, bramen en frambozen. 

Voor de inrichting van de openbare ruimte is het 
van belang om passende armaturen, prullenbakken, 
bankjes etc. te selecteren die zowel aan de huidige 
normen en onderhoudseisen van de gemeente 
voldoen, als passen in de sfeer van het kasteeldorpje. 

Het plan biedt volop mogelijkheden voor verblijf 
en vermaak. In het middengebied is ruimte voor 
een (natuurlijk) speelelement en op de pleinen is er 
volop plek om te spelen. Het plein voor de Burcht zal 
worden bedekt met halfverharding waarop petanque 
kan worden gespeeld. Hier komen ook bankjes en een 
waterput te staan. Daarnaast zijn er speelaanleidingen 
buiten de groene wal. De paden naar buiten geven 
aanleiding om het landschap te ontdekken, net als de 
bruggen naar de eilanden. 
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Beeldkwaliteit
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Haverleij Heesterburgh | voorlopig ontwerp buitenruimte
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Concept inrichting openbare ruimte




