WOONKASTEEL HOLTERVESTE - HAVERLEIJ, ENGELEN

Kleurrijk geborgen
Ten noorden van ‘s-Hertogenbosch verrijst een bij-

geven het project een duidelijke samenhang en maken

zonder woongebied met negen kastelen en een slot,

de referentie naar de kastelenbouw overduidelijk. De bin-

omzoomd door een golfterrein, rietkragen langs de

nentuin is voor auto’s beperkt toegankelijk en heeft vooral

Maas en bosrijke percelen. Het masterplan voor dit

een architectonisch karakter, met veel groen en een aantal

gebied bij Engelen is gemaakt door Sjoerd Soeters,

paviljoens.

die ook een deel van het architectonisch ontwerp
voor het Slot Haverleij en Kasteel Leliënhuyze voor

Kleuren en contrasten

zijn rekening nam. Een goede bekende van Soeters,

Graves heeft met zijn ontwerp een lijn willen trekken tus-

de Amerikaan Michael Graves, tekende voor Kasteel

sen de Nederlandse (gestapelde) woningbouw van de

Holterveste. Een zeer opvallend gebouw met ver-

Amsterdamse School en klassieke Europese kastelen als

schillende kleuren metselwerk, waarin ruim zestig

het Palais Royal in Parijs. Het resultaat is een opzichtig

woningen zijn opgenomen.

gelaagd gebouw, met rood metselwerk en blauwe leisteen
als visuele verbinding tussen de verschillende bouwdelen.

Huizen tekenen, dat deed Michael Graves al op zeer jeug-

Het contrast tussen het rode metselwerk en de lichte

dige leeftijd. En wie naar zijn projecten kijkt, kan dat naïeve,

houten kozijnen is een duidelijke referentie naar de

jeugdig enthousiasme voor bouwwerken nog steeds van

Amsterdamse school. De kozijnen zijn robuust, met een

de gevels aflezen. Zo ook bij het project Holterveste,

klassieke raamverdeling en veel te openen delen. De over-

onderdeel van het nieuw ontwikkelde landgoed Haverleij.

gang tussen de gemetselde geveldelen is ronduit strak en

Holterveste is een van de negen kastelen die in het land-

van deze tijd. Om het lichte, okergele metselwerk duidelijk

schap bij Engelen zijn gebouwd. Met gemiddeld negentig

te laten afsteken van het rode metselwerk, zijn de voegen

woningen per kasteel, is er hier sprake van een heuse

afgestemd op de kleur van de bakstenen. Ook de andere

uitbreidingswijk, terwijl de sfeer en het karakter van het

materialen zijn in kleur gerelateerd aan het metselwerk. Zo

gebied in de verste verte niet op een nieuwbouwwijk lijkt.

kregen de kolommen voor de balkons een rode kleur en is

Symmetrisch en rijk geornamenteerd bestaat Holterveste

het lichte metselwerk gecombineerd met licht hout. Op de

uit een ruim zeven verdiepingen hoog, rechthoekig entree-

begane grond zijn accenten gelegd met donkere, gegla-

gebouw, waarachter in een cirkelvorm vijf lagere woon-

zuurde baksteen. Zo heeft Graves op elk schaalniveau de

vleugels zijn gerangschikt. Zes torens bekleed met groen

gebouwdelen door symmetrie en met materiaalkeuzes en

leisteen, op de overgangen tussen de woonblokken,

detaillering aan elkaar verbonden.
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Uitvoerend Architectenbureau:
Hoen Architecten, Maastricht
Architect:
Michael Graves, Princeton, New Jersey (USA)
Sortering:
Wienerberger Thorn – Wijnrood, waalformaat
Wienerberger Niel - Orchide Rosé, waalformaat
Wienerberger Maaseik - Blauwe Paepesteen, waalformaat
Wienerberger Oosterhout - groen verglaasd (Artibel onbezand),
waalformaat
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