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Voorwoord
Voor u ligt het Beeldkwaliteitsplan voor de kasteel 
Oeverhuyze. Dit kasteel vormt samen met kasteel 
Heesterburgh 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
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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 Oeverhuyze 
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 beiden plannen 
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 randvoorwaarden 
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 Oeverhuyze 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 Oeverhuyze 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 Oeverhuyze zal een R.O.-procedure worden 
doorlopen.
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Karakteristiek
Oeverhuyze is een vierkante vesting, gestaffeld 
bebouwd met stevige koppen op elke hoek. 
Het programma bestaat uit een groot deel grond-
gebonden woningen en een aantal appartementen. 
In Oeverhuyze wordt het programma vertaald in een 
formele, orthogonale vesting met de uitstraling van 
een kasteel op een groen vestingswerk.
De buitenkant vormt één geheel. Binnen de poorten 
liggen de woningen en appartementen aan een 
collectief binnenterrein, de ‘common green’. Deze 
common green vormt het hart van Oeverhuyze. 
 
Bebouwing
Op de plankaart is te zien dat het aanbod van 
woningen divers is. Terwijl de kasteelmuren een 
aantal verschillende woningtypen (A-F) met steeds 
verschillende beukmaten en bouwhoogten bevatten, 
manifesteert het geheel zich als een duidelijke 
eenheid doordat de woningen rondom twee aan twee 
geschakeld zijn en elk tweetal verspringt ten opzichte 
van het naast gelegen duo. Elk tweetal is opgebouwd 
uit een oprijzende toren aan de buitenkant en lagere 
platte volumes die elk een eigen, geprononceerde 
daklijst hebben wat de korrel en daarmee de 
verticaliteit versterkt. Door de herhaling van dit zowel 
in hoogte als diepte verspringende thema ontstaat 
een levendige kasteelwand waarbij de torens de 
verspringingen steeds markeren. Een belangrijke 
referentie hiervoor is Windsor Castle. 
Alle woningen hebben hun entree aan de binnenkant 
van het kasteel, niet direct aan de straat, maar 
bereikbaar over een pad in de voortuin. De noord- en 
zuidwoningen zijn voorzien van een zijbeuk voor een 
berging, waardoor ook de achtertuin te bereiken is. De 
bergingen van de oost- en westwoningen staan aan 
de straatzijde. De achtertuinen zijn hier bereikbaar via 
een smal pad tussen de woningen. 

Bebouwing

Referentie Windsor Castle

Principeopzet geschakelde woning
waarvan een woning met toren

Alle entree’s aan common greenGunstige oriëntatie t.o.v. de zon
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Impressie Oeverhuyze
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Kavelpaspoort
In het kavelpaspoort in Oeverhuyze worden ligging en 
het programma gedefinieerd. In de plankaart zijn de 
contouren van voor- en achtertuinen vastgelegd. De 
hoogte van de torens varieert tussen drie en vier lagen, 
terwijl de tussenliggende volumes uit twee of drie 
lagen bestaan. De erfafscheidingen tussen de tuinen 
aan de common green zullen worden meegenomen 
in het ontwerp van het binnengebied. De getrapte 
overgangen van publiek naar privé worden ontworpen 
met keerwanden en beplantingsoorten die het groene 
karakter van de ruimte zullen bepalen. 
De tuinen aan de buitenzijde van het kasteel kijken 
vanachter de stevige steile groene vestingwal uit over 
het lager gelegen landschap, lage begroeiing, clumbs 
en vennetjes waarin de salamander woont. 
Het uitgangspunt is dat de erfafscheidingen tussen 
de woningen groen zijn. Op dit uitgangspunt kan 
aan de binnenzijde worden afgeweken als de 
erfafscheiding een ontworpen eenheid vormt met de 
woning of de berging. Aan de tuinzijde is de groene 
erfafscheiding dicht bij het huis hoger (h: 2,0m) zodat 
er privacy is. Vanaf 6 meter is de erfafscheiding lager 
zodat er naar het landschap zicht is, en vanuit het 
landschap gezien de kasteelbebouwing domineert. 
  
Aanbouw of uitbreiding hoofdgebouw
Binnen een vastgestelde strook zijn aanbouwen, 
uitbreiding van het hoofdgebouw en/of erkers 
mogelijk die vooraf zijn mee-ontworpen door de 
architect van Oeverhuyze. Na oplevering kan hier door 
bewoners gebruik van worden gemaakt. Elk ander 
voorstel moet voldoen aan dit BKP en ter toetsing 
langs de supervisor. Buiten deze strook is per definitie 
geen bebouwing toegestaan zodat zowel het groen 
als de architectonische eenheid in stand blijven. Ook 
op het steil talud dat is verhoogd met een grasbank, 
zijn in geen geval verticale toevoegingen toegestaan.
Aan de noordzijde is geen strook voor uitbrieding 
opgenomen, omdat de woning hier al een verlengde 
begane grond heeft en er beperkte ruimte is voor de 
tuin. 

Kavelpaspoort

Groene erfafscheiding die naar het einde toe lager is

Hoogte groene erfafscheidingen

Principeopzet geschakelde woning

Appartementen
Het appartementengebouw op de noord-westelijke 
kop is vijf lagen hoog en vormt zo, aan de Maaszijde, 
de meest prominente hoek van de groene vesting. 
Naar binnen toe trapt het volume juist af zodat 
de volumes goed aansluiten bij de maat en schaal 
van het binnengebied. Op de begane grond liggen 
de entree, de bergingen en de parkeerplaatsen. 
In de conceptverkaveling is uitgagaan van drie 
appartementen op de 1e t/m de 3e verdieping die elk 
georiënteerd zijn op de Maas. De vierde verdieping 
heeft twee terug springende penthouses met 
dakterrassen op het zuiden.
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Impressie Oeverhuyze
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Uitbreidingsmogelijkheden 
Het sillouette van Oeverhuyze wordt sterk bepaald 
door de geprononceerde daklijsten en kantelen. 
Door de afwisseling van hoge en lage torens en 
door de groene wal die samen als een kader werken, 
is er tussen de plint en de daklijst ruimte om te 
varieren met bijvoorbeeld ramen en sierstenen. Ook 
is er ruimte voor aanbouwen en uitbreidingen van 
het hoofdgebouw, mits deze zich voegen naar de 
dominante hoofdstructuur. Dit betekent dat aan- en 
uitbouwen rekening houden met de bestaande korrel 
van elk volume en dat aan- en uitbouwen worden 
uitgevoerd in dezelfde kleur en materialen. Door de 
eenduidige materialisatie en heldere vormtaal blijft de 
eenheid van het kasteel overeind.
In de uitwerking van Oeverhuyze is daarnaast 
ruimte om het kasteel hier en daar te verbijzonderen 
met erkers, balkons en veranda’s. Deze ‘specials’ 
verbijzonderen de kasteelwanden en geven verfijning 
aan de robuuste basis.

Aan- en uitbouwen

Illustraties van passende aan- en uitbouwen

1. Aan- en uitbouwen houden rekening 
met de korrel van het gebouw

2. Aan- en uitbouwen hebben dezelfde 
kleur en materialen als bestaand

3. In het V.O, worden ‘specials’ ontworpen 
ter verrijking van de gevel
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Beeld
Het beeld van Oeverhuyze is dat van een groene 
vesting. Daarmee is meteen bepaald dat het kasteel 
in vorm, kleur en materialisering één geheel vormt. 
Binnen een sterk kader van torens en daken ligt de 
ruimte om te variëren in hoogte, breedte en een 
specifieke uitwerking van de gevel (plint, daklijsten,  
kantelen, ramen, erkers, gevelbanden, en dergelijke)

De opbouw van het kasteel wordt gedefinieerd door 
zowel in hoogte als in diepte verspringende volumes, 
die zowel een eenheid vormen als variatie vertonen. 
“The variety of each is dominaned by the harmony 
of the whole”. Er is orde in raamopeningen, kantelen, 
maar tegelijkertijd is er variatie in afmetingen en 
ritmes, torenkragen, toevoegingen in hoogte, erkers, 
enzovoorts.

Terwijl de opbouw van Oeverhuyze dus rationeel is, 
wordt in het gevelbeeld deze rationaliteit gebroken. 
Doordat het volume een duidelijk geheel vormt, kan 
binnen deze contour op een rijke manier worden 
gevarieerd.  Door gevelopeningen per volume licht 
te laten verspringen, geringe ritmeverschillen aan 
te brengen, plinten en kantelen op verschillende 
hoogten te laten eindigen, ontstaat een beeld dat niet 
in één keer lijkt te zijn neergezet, maar het product 
is van veel collectieve en individuele besluiten: een 
gecomprimeerde ontstaansgeschiedenis die de 
associatie met het kasteel als inspirerende oervorm 
opwekt.

Beeldkwaliteit

De toren zorgen voor een verticaal beeld
Variatie in de gevel doorbreekt de rationaliteit Variatie in toren, erkers en raamopeningen

Het kasteel vormt een geheel in vorm, kleur en materialisering
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Impressie Oeverhuyze
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Referenties beeldkwaliteit

Windsor Castle: prominente hoeken die het geheel versterken

Raby Castle: een duidelijk siloutte door de kantelen Windsor Castle: variatie binnen de eenheid Raby Castle: vertikaal beeld
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Kleur- en materiaalgebruik
Oeverhuyze is een kasteel op een groene vesting. De 
materialisering van appartementen en de woningen 
vormt daarom een geheel. Het kasteel wordt gebouwd 
in een rode of lichte kleur baksteen. Met name de 
plint, de dakranden en de sluitstenen op de hoeken 
krijgen een verbijzondering in hun materialisering. 
Oeverhuyze krijgt haar karakteristieke silouette door 
de verspringingen in de gevel en de expressieve 
daklijsten met kantelen. Er wordt vervolgens met 
erkers en serres verfijning aangebracht in het massieve 
geheel, zoals ook te zien bij Windsor Castle. 
Zoals al eerder beschreven, zijn de daklijsten belangrijk 
om de contour van het kasteel een krachtige vorm 
te geven. Daarnaast is het van belang om binnen de 
heldere structuur de ordening juist te doorbreken 
door ramen ten opzichte van elkaar te laten 
verspringen en door te variëren in metselwerkbanden, 
ornamenten, erkers en sluitstenen. De torens van 
de hoekgebouwen (appartementen en woningen) 
worden rijk vormgegeven. Door de hoeken een 
verticale expressie te geven, worden de koppen van 
de groene vesting extra versterkt. Om het beeld af te 
maken komen er ook hier grote vlaggen op de torens.

Duurzaamheid
Oeverhuyze wordt een gas-loze vesting. Dit betekent 
dat de energie uit andere bronnen verkegen zal 
moeten worden. Er wordt daarom bijzondere aandacht 
gegeven aan ‘de 5e gevel’; installaties / zonnepanelen 
op het dak worden meeontworpen en er wordt 
geanticipeerd op het eventueel later aanbrengen van 
extra zonnepanelen. Ook de uitwerking van andere 
installaties worden 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

Verbijzondering van de dakranden voor een krachtig silouette

Sluitstenen op de hoeken

Plastiek in de gevelVerrijking van de gevel

Plinten van natuursteenMetselwerk met banden

Palet van klassieke kleuren

Kozijnen en erkers in kleur passend bij de gevel
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Beeldkwaliteit openbare ruimte

Materialisering openbare ruimte en randen

De materialisering van de openbare ruimte 
ondersteunt het robuuste  karakter van Oeverhuyze. 

De weg bestaat uit gebakken klinkers in diverse 
formaten in een warme kleur. De parkeerplaatsen zijn 
door middel van verschillende in bestratingsverbanden 
en een P-tegel aangegeven.

De common green bestaat uit halfverharding in een 
warme okerkleur en gazons op diverse hoogtes. 
De wandelpaden zijn in gebakken klinkers. De 
openbare verlichting is gekoppeld aan een vaste 
maatlijn langs de buitenzijde van het profiel. 

De hoogteverschillen worden overbrugd met lage 
stapelmuurtjes van grove stenen (van natuursteen of 
kalksteen).
 
De boombeplanting op de common green oogt los en 
luchtig, meerstammige boomgroepen van acacia, de 
solitaire bomen in de hoeken zijn statige lindes. 

Rondom aan de buitenzijde wordt een grasbank als 
afscheiding van de tuin voorgesteld, de taluds zijn 
ingezaaid met een kruidenrijk mengsel met hier en 
daar een gunnera. 
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Beeldkwaliteit

Schaal 1:1000

Concept inrichting openbare ruimte




