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INLEIDING        0 
De opdracht om een 
“beeldkwaliteitsplan”voor 
Haverley te schrijven heeft bij mij 
een periode van in stilte aarzelen 
teweeggebracht. Zo duidelijk als 
het concept van Haverley  een 
krachtig en karakteristiek beeld 
van kastelen op respectabele 
afstand van elkaar behelst, zo 
irreëel ook lijkt het om de vloed 
van associatieve beelden, 
fantasieën en dromen die de 
letterlijke metafoor beoogt 
wakker te roepen, direct weer in 
te dammen in een precieze 
formule van wat wel en niet mag. 
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INLEIDING  …. 0 
Het beeldkwaliteitsplan is dit 
decennium als instrument uit de 
kast gehaald om de vanuit 
oneindig veel technische en 
materialiserings -mogelijkheden  
ontstane grote bandbreedte van 
architectonische expressie tot een 
overzichtelijker scala terug te 
brengen daar waar dat uit 
overwegingen van nagestreefde 
harmonie en bijbehorend 
samenhangend architectonisch 
taalgebruik, ensemble -opzet of 
een bestaande waardevolle 
context wenselijk wordt geacht. 
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INLEIDING        0 
Het kastelen concept van 
Haverley heeft een dubbel 
uitgangspunt. Enerzijds zijn er de 
sterk in hun expressie ver-
schillende kastelen die evenwel 
allemaal van eenzelfde maat zijn 
en op een vast grid in het 
landschap zijn geplaatst; 
anderzijds is er een sterk in beeld  
variërende omgeving met 
componenten als bos, tuin en 
landschap. De juxtapositie van 
het gebouwde met de diverse 
flarden landschap zorgt voor de 
verrassende combinaties die een 
sterk gevarieerd beeld opleveren.  
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INLEIDING  ….. 0 
Met het simpele gegeven dat het 
om kastelen gaat zou een beeld- 
kwaliteitsplan de karakters van de 
uitwerkingen van de ver-
schillende kastelen daarom niet 
als een verzameling moeten 
beschrijven, maar als een niet- 
verzameling: een reeks met zo 
verschillende uiterlijke en 
innerlijke kenmerken dat deze 
elkaar in geen enkel opzicht 
overlappen. De opgave voor elke 
architect is dan ook een kasteel 
zo te maken dat het een on-
miskenbaar geheel eigen karakter 
heeft terwijl het toch duidelijk om 
een kasteel gaat. 
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INLEIDING  …. 0 
Het type kasteel dat in het 
masterplan als bouwsteen voor 
het grid is gebruikt, is wel 
degelijk dat van de middeleeuwse 
burcht, waarvan de verhouding 
tussen hoogte en breedte, de 
torens, schietgaten en kantelen, 
de slotgracht en een brug erover, 
de kasteelhof, de tuin veilig 
binnen de muren en de tallos vele 
kamers met hun eindeloos 
uitzicht over de landerijen in de 
verbeelding van onze cultuur 
onuitwisbaar zijn vastgelegd, en 
een inspiratiebron zijn geweest 
voor kasteel gebouwen door de 
eeuwen heen. 

5 
INLEIDING  …. 0 
Niet alleen het door het 
projectteam bezochte Bolsover 
Castle is een zeer letterlijke 
mock-up van de middeleeuwse 
burcht met al zijn aantrekkelijke 
associaties van koene en edele 
ridders en smachtend wachtende 
jonkvrouwen, ook de engelse 
toneelschrijver en architect John 
van Brugh hanteerde bij het 
ontwerpen van gebouwen voor 
zijn beter gesitueerde cliëntèle het 
begrip “castle air” als 
programmatische overweging en 
als finaal criterium voor de 
nagestreefde historische sfeer.  
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INLEIDING  …. 0 
Tijdens een workshop hebben de 
architecten Erna van Sambeek, 
Joris Molenaar, Adolfo Natalini en 
Alex de Rijke gereageerd op de 
opgave van Haverley, haar 
gekritiseerd en geparafraseerd en 
ook zodanig verschillende 
voorstellen gedaan dat er niet 
hoeft te worden gevreesd voor 
een te grote mate van gelijkheid 
wanneer de opgave zondermeer 
aan verschillende architecten van 
niveau zou worden voorgelegd. 
Vier ontwerpers leveren per 
definitie verschillende oplossingen 
voor hetzelfde probleem.  
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INLEIDING  ….. 0 
Omdat een zo eenvoudige opgave 
als het kasteel tot zoveel totaal 
verschillende en ook bijzondere 
ontwerpen blijkt te leiden is het 
alleen zaak te voorkomen dat 
deze in het proces worden 
vermalen tot de gebruikelijke 
grauwe pap die in de volksmond 
met woningbouwcomplex wordt 
aangeduid. Omdat het kasteel 
niet zondermeer geschikt is als 
model voor het moderne 
doorzonwonen zal met aandacht 
gewerkt moeten worden aan 
oplossingen die recht doen aan 
het moderne wonen en aan het 
gevoel van castle-air.  
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INLEIDING        0 
Deze architectonische richtlijnen 
zijn dan ook beperkt tot een 
aantal uitgangspunten, noties en 
overwegingen die tijdens het 
voortraject duidelijk van belang 
bleken te zijn. Zij zijn eerder 
bedoeld om deze ervaringen aan 
de architecten over te dragen, 
dan om hen voor te schrijven in 
welke richting hun ideeën zich 
wel of niet mogen ontwikkelen. 
Het concept van de kastelen 
geeft  de architecten een grote 
vrijheid en is bedoeld om te 
inspireren tot de meest krachtige 
expressie die in hun vocabulaire 
mogelijk is. 
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SITUATIE        1 
Op een gebied ten noordwesten 
van het dorp Engelen zijn over 
een oppervlak van tweehonderd 
hectaren negen locaties voor 
kastelen en één voor een 
golfpaviljoen in een grid geordend 
in een nieuw aan te leggen 
landschap. Langs het kanaal ligt 
aan de sluis bovendien een 
vierhonderd woningen tellend  
kasteeldorp. De kastelen maken 
onderdeel uit van het orthogonaal 
stramien van kanaal en sluisdorp, 
zijn door oprijlanen aangetakt aan 
de ontsluitingswegen, en staan 
schijnbaar los in het landschap.      
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LANDSCHAP      2 
Zo los als de kastelen in het 
nieuw te maken landschap staan, 
zo los ook moet het landschap 
van de kastelen blijven, hetgeen 
betekent dat het landschap tot 
aan de kasteelmuur loopt. Tussen 
landschap en kasteel bevinden 
zich geen rijstroken, trottoirs, 
lantaarnpalen, wandelpaden, 
bankjes, voortuintjes, heggetjes, 
hekjes die we zo goed kennen uit 
onze huisje-boompje-beestje 
woonwijken. Nee, het landschap 
slaat met volle branding tegen de 
kasteelmuren aan, hooguit 
gebroken door een gracht of dijk. 
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LANDSCHAP      2 
De overgangen tussen landschap 
en kasteel, openbaar en privé,  
zijn in een aantal diagrammen 
door H+N+S weergegeven. 
Cruciaal is dat alle privé-buiten 
functies worden opgelost binnen 
de muren van het kasteel. De 
kwaliteit van de ervaring van het 
wonen middenin het landschap 
gaat ogenblikkelijk verloren als 
een buurman er zijn terrastegels, 
parasol, plastic stoelen en 
privacyschermen in heeft geplant. 
Daarom is het noodzakelijk om de 
buitenkant van de buitenmuur als 
absolute grens te beschouwen. 
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LANDSCHAP      2 
Erna van Sambeek heeft in haar 
studie laten zien hoe, met behoud 
van de strenge uitgangspunten 
van de omsloten en vierkante 
vorm van het kasteel, de ligging 
en het landschap sterke invloed 
kunnen uitoefenen op de bouw 
vorm. In het lage rietland het 
dominerend vierkant, in het bos 
ontstaat een samengesteld type 
dat de zon opzij binnenlaat en 
zich richt op de oprijlaan, in de 
tuinen een labyrintisch type met 
een intiem interieur en op de 
golfbaan een U-vorm die zich 
opent naar de zon. 
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KASTEEL       3 
De kastelen die in Haverley in 
slagorde in het landschap komen 
te staan worden bijvoorbeeld 
gekenmerkt door een krachtige en 
vrijwel gesloten buitenkant, 
vertikale accenten als knikken in 
de buitenwand, torens, 
steunberen, paleisvormige 
opbouw, een bestudeerd gebruik 
van symmetrie en asymmetrie, 
ritmisch geplaatste grote ramen, 
of willekeurig kleine, eenheid van 
vorm, kleur en materiaal. Al deze 
eigenschappen samen maken een 
kasteel, maar ook één enkele, 
mits oneindig versterkt.  
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KASTEEL       3 
Essentieel onderdeel van het 
kasteeltype is die ene ingang, 
poort, of ophaalbrug, die, aan de 
buitenkant goed gearticuleerd en 
bereikbaar over de oprijlaan, 
toegang geeft tot de hof van 
waaruit alle woningen bereikt 
worden. Een secundaire in- of 
uitgang mag heden ten dage dan 
een brandweereis zijn, de 
mogelijkheden van zo’n 
alternatief zijn door Boccacio in 
voldoende mate bloemrijk 
beschreven om te begrijpen welke 
bijdrage een dergelijke geheim 
levert aan het echte romantische 
kasteelgevoel.  
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KASTEEL           3 
De privé tuinen (if any) van de 
kasteel- woningen liggen in de 
binnenhof of, zoals bv in het 
Byzantijns danspaleisje, tenminste 
binnen de verhoogd aangelegde 
buitenmuur. Dit betekent dat 
oplossingen moeten worden 
gevonden voor de combinatie van 
de tuinen met het parkeren in de 
hoven. Het ligt tegelijk voor de 
hand om wonen op een piano-
nobile te situeren en eronder te 
parkeren. Het surplus aan auto’s 
moet een plaats vinden  in de 
hof, die ook de functie heeft van 
centrale openbare ruimte. 
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KASTEEL        3 
Joris Molenaar heeft in een studie 
laten zien hoeveel verschillende 
vormen kastelen kunnen hebben: 
er is dus allerminst sprake van 
een eenduidig type. Vanaf de 
robuuste solitaire stenen 
vechttoren, de ronde vesting, het 
vierkant met de hoektorens, de 
onregelmatige kasteelvormen, 
reagerend of staand op rotsachtig 
terrein tot het engelse HOUSE, de 
franse Loire kastelen of zelfs de 
19e eeuwse nep kastelen voor de 
nouveau-riche: we herkennen er 
allemaal een vleug van Van 
Brugh’s castle-air in.  
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KASTEEL          3 
Adolfo Natalini heeft in zijn studie 
de muren van het kasteel ge-
broken en uit de fragmenten 
nieuwe oude configuraties 
tevoorschijn getoverd die alleen 
bijeen lijken te worden gehouden 
door de gelijke dikte van het 
kunstig gevouwen bebouwings- 
lint. De verhouding tussen 
gesloten buitenwandvlakken en 
openingen tussen de verschil- 
lende bouwdelen moet zodanig 
blijven dat van één gebouw kan 
worden gesproken zelfs als niet 
alles aan elkaar vast is gebakken. 
De hof mag niet teveel lekken.  
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KASTEEL          3 
Een van de problemen van de 
kastelen van dit formaat is dat de 
geëiste drie lagen met een 
dakopbouw aan de buitenkant, of 
vier lagen, zelfs wanneer 
geholpen door het verhoogd in 
het landschap plaatsen nauwelijks 
voldoende is om een goede 
verhouding tussen hoogte en 
lengte van de kasteelwand te 
verkrijgen. Het vouwen van de 
wand kan helpen kortere en beter 
geproportioneerde vlakken te 
creëren en meer woningen 
volgens het Papaverhof principe 
naast elkaar in de wand te zetten.    
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ELEMENTEN      4 
De voor kastelen kenmerkende 
elementen zijn zeer divers. Van 
de verhoging in het landschap, de 
hoge en dikke muren, de torens, 
de kantelen of contourvormende 
sierelementen, de ingangspoort, 
de binnenplaats en de hall tot de 
brug en de diepe raamnissen met 
vensterbanken voor het uitzicht. 
Hardwick Hall, more glass than 
wall, laat zien dat ramen niet per 
se klein hoeven te zijn. Maar 
grote ramen stellen wel eisen aan 
de ordening van het gebouw of 
aan de muurvlakken rondom die 
dan ook imposant moeten zijn. 
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MATERIAAL      5 
De regel voor materialisering is 
bak- en/of natuursteen. Dit zijn de 
oer-materialen van het kasteel en 
daardoor van zichzelf dragers van 
de juiste associaties. Zoals voor 
elke regel geldt, is het ook hier 
mogelijk van de regel af te wijken 
en een contrasterend 
gematerialiseerd kasteel te 
maken. Jean Nouvel laat in de 
buurt van Bordeaux zien dat een 
corten-stalen kasteel ook mogelijk 
is. Frank Gehry zou heel goed een 
geheel met zink bekleed paleis 
kunnen maken. Louis Kahn heeft 
bewezen dat baksteen genoeg is.  
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MATERIAAL       5 
In Natalini’s studie wordt de zorg 
over de aaneengeslotenheid van 
de volumes voor een deel 
gecompenseerd door de grote 
mate van eenheid van materiaal 
die zijn schetsen ademen. 
Naarmate de configuraties losser, 
veelvormiger en gefragmenteerder 
worden zal de architectuur en de 
materialisering het gebouw als 
eenheid meer moeten binden. 
Naarmate de hoofdvorm strakker 
en meer leesbaar is kan de 
materialisering rijker en diverser 
worden zonder dat daarmee de 
eenheid verloren gaat.   
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MATERIAAL       5 
Alex de Rijke heeft bestudeerd 
hoe het programmatische aspect 
van het wonen los van de eisen 
die het beeld van het kasteel stelt 
kunnen worden opgelost. Hij 
plaatst rondom een ringvormig 
woongebouw een losse stalen 
huid die over het gehele 
oppervlak zou moeten begroeien. 
Deze benadering is moeilijk maar 
ook moedig, en kan alleen slagen 
wanneer aan de eis van een grote 
mate van eenheid van materiaal 
wordt voldaan. De kans is groot 
dat het kasteel  bij gebrek aan 
dikte en gewicht uiteenvalt. 
 

29 
KLEUR          6 
Eenheid van kleur, vaak de kleur 
van het materiaal, natuursteen of 
baksteen is een voorwaarde om 
zoveel mogelijk uitdrukking te 
geven aan de grote maat van het 
kasteel. En hoe groot de ramen 
ook zijn, ze maken bijna steeds 
onderdeel uit van de huid of zelfs 
van de massa doordat ook daar er 
nauwelijks sprake is van 
kleurverschil. De zachte 
kleurcontrasten zorgen ervoor dat 
het gebouw, ondanks zijn forse 
maat, als één entiteit ervaren 
wordt. “Leuke” kleuraccenten 
moeten vermeden worden.  
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KLEUR           6 
Toch is het voorstelbaar een 
kasteel te maken dat voorzien is 
van verschillende kleuren, 
bijvoorbeeld in een streng ritme 
over de hele buitenkant, alle 
onderdelen en elementen in zich 
opnemend, wellicht zelfs 
abstraherend en daardoor de 
eenheid versterkend. Het witte en 
het zwarte kasteel zullen beide in 
de reeks voorkomen, maar ook 
het zwart-wit geblokte kasteel, 
vrij naar Lutyens, met de ramen 
opgenomen en daardoor 
wegvallend in de zwarte blokken 
biedt prachtige mogelijkheden.  
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