
Brandevoort is waarschijnlijk Nederlands bekend-
ste en meest besproken Vinex-wijk. De conse-
quent volgehouden visie van de Helmondse wet-
houder Sjef Jonkers en zijn ambtelijke staf heeft
een wijk opgeleverd die (voorlopig) zijn gelijke in
Nederland niet kent: een middelgrote Vinex-wijk
in historiserende sfeer. Voor de sfeertekening is
inspiratie gezocht in oude Brabantse stadjes en
dorpen; daarbij worden Heusden, Hilvarenbeek 
en Oirschot genoemd. 

In Brandevoort is de historische referentie niet
alleen als architectonisch stijlmiddel opgevat maar
ook als basis genomen voor de stedenbouw-
kundige hoofdopzet van het plan. Net als ‘echte’
oude stadjes, heeft de wijk een centrum (De Veste)
en een aantal ‘buitenwijken’ (de rond De Veste
gelegen woonbuurten). Geheel in stijl met deze
schijnbaar historisch gegroeide situatie, zijn 
de meeste voorzieningen en beeldbepalende
gebouwen te vinden in De Veste en hebben de
omliggende buurten een vrijwel geheel op ‘rustig
wonen’ gericht karakter. De hoofdgroenstructuur
van Brandevoort sluit bij dit concept aan: de voor-
malige Schootensche Loop is omgevormd tot een
brede ecologisch-recreatieve parkzone. Een deel
van deze parkzone bestaat uit een rondgaande
vestinggracht om De Veste. 

Om de beoogde sfeer van een vestingstadje te
scheppen zijn in De Veste verschillende beeldmid-
delen op stedenbouwkundig en architectonisch
gebied ingezet. Om het centrum heen loopt een
wal met relatief hoge bebouwing aan de vesting-
gracht. Stadspoorten in die wal geven toegang 
tot De Veste. Het stratenpatroon vertoont korte
rechtstanden die met knikken in elkaar overlopen;
de straten zijn vrij smal. Vrijwel zonder uitzonde-
ring bestaat de bebouwing uit gesloten middel-
hoge bouwblokken. In de regel hebben deze
bouwblokken één toegangspoort naar een binnen-
hof waar kan worden geparkeerd en gespeeld. De
bebouwing is aan de straatwand zeer gevarieerd;
elke woning is individueel herkenbaar. De archi-
tectuur is in hoge mate traditionalistisch, met 
bakstenen gevels en schuine pannendaken. 

De combinatie van vrij smalle straten, middel-
hoge bebouwing en gevarieerde gevels levert een
zeer compact-stedelijk beeld op. Deze (vooral
morfologische) stedelijkheid wordt nog versterkt

door een veelheid aan onregelmatig gevormde
pleinruimten, een grachtje en opvallende archi-
tectonische accenten. De centrale pleinruimte
waaraan de winkelvoorzieningen komen heet 
de Plaetse, een historische naam voor Zuid-
Nederlandse marktpleinen. Hier is in 2003 een
open markthal met een ijzeren geraamte gebouwd.
Er zijn plannen om, eveneens aan de Plaetse, een
op een kerktoren gelijkende spits op het dak van
een geplande sportzaal te plaatsen. Zonder een
markthal en een kerk is een (quasi-)historisch
stadje niet compleet, zo was het idee van Rob 
Krier, de hoofdontwerper van Brandevoort. 

Rondom De Veste liggen (in de Vinex-fase van
Brandevoort) drie woonbuurten: Schutsboom aan
de oostkant, Brand in het zuidoosten en Stepekolk
in het zuiden. Deze buurten ademen een geheel
andere sfeer dan De Veste: de bebouwing is lager
en minder compact, met veel twee-onder-één-
kap woningen. Het stratenpatroon is minder
geometrisch en minder in zichzelf besloten dan in
De Veste. Tracés van oude wegen zijn gecombi-
neerd met verkavelingen die vooral doen denken
aan die van vroeg-twintigste-eeuwse tuindorpen.
De straatprofielen zijn ruim en groen opgezet, met
voortuinen die met hekjes, muurtjes en heggen van
de straat zijn gescheiden. De architectuur is geënt
op de Zuid-Nederlandse dorpsbebouwing, met
veel baksteen, stevig geaccentueerde raamkozijnen
en pannendaken waarvan de nok evenwijdig aan
de straat loopt (zoals bij de Brabantse ‘langsgevel-
boerderijen’). Eén van de weinige uitzonderingen
op de Brabants-historiserende architectuurkeuze
vormen de huizen met ruime veranda’s in een deel
van Brand, die als ‘colonial’ kunnen worden aan-
gemerkt.

De sfeer van een lommerrijk dorp wordt in deze
drie buurten nog versterkt doordat op verschil-
lende plekken groene open ruimten in het ontwerp
zijn opgenomen. Deze hebben onregelmatige 
vormen, zoals driehoeken of langwerpige, onge-
lijkzijdige vierhoeken, en zien eruit alsof ze in de
loop der eeuwen zijn ontstaan. Veel van deze
groene open ruimten zijn geënt op bestaande
wegen of landschapselementen, waardoor er 
vaak volwassen bomen in staan. De gelijkenis
dringt zich op met de kenmerkende centrale 
pleinruimten van Brabantse dorpen.
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Brandevoort
Gemeente

Helmond

Stadsgewest

Eindhoven

Jaar definitief plan

1997

Bouwperiode

1999-2008 (1e fase); 

2007-2017 (2e fase)

Ontwerp

Rob Krier (bureau Krier & Kohl);

Bureau Wissing (stedenbouw);

h+n+s, later Paul van Beek

Landschappen (landschap);

Grontmij Zuid (openbare 

inrichting)

Aantal woningen

3.000 (in Vinexperiode); 

2e fase van 3.000 gepland 

Verdeling woningsegmenten

15% sociaal / 85% vrije sector 1

Aandeel vrije kavels

18%

Aandeel gestapelde bouw

15%

Oppervlakte plangebied

170 ha (Vinex-periode; 

incl. 2e fase 390 ha)

Bedrijven/kantoren

bedrijventerrein Berenbroek, 35 ha

Gemiddelde dichtheid

±30 woningen/ha; 

in De Veste ±50 woningen/ha,

daarbuiten ±20 woningen/ha

Motto

‘Wonen met Hart en Ziel’; ook

‘Wonen in de sfeer van weleer’2,

‘Modern leven in een klassieke

sfeer’3 en ‘De mooiste wijk van

Nederland’4

De Veste: gevelrij langs de Plaetse

Pleintje in de buurt Schutsboom

Pleintje in de buurt Stepekolk

Geknikt straatprofiel in De Veste

Uitsnede Bergschenhoek Vinex

Semi-gesloten bouwblokken met

geknikt stratenpatroon

In beeld is het noordelijke gedeelte

van de buurt Oosteindsche Acker.

Rechts is het uiteinde van de 

serpentinevormige waterpartij te

zien, een beeldbepalend element

in deze buurt. Let op de variatie

binnen het verkavelingspatroon.

Vinex bebouwing

Bestaande bebouwing

Privéterrein

Openbaar groen

Wegen, fietspaden, 

voetpaden

Parkeerplaatsen

Water

Verkaveling

Schaal 1:2.000



Het historiserende imago van Brandevoort wordt
ook in de naamgeving volgehouden: de drie buur-
ten dragen lokale namen, terwijl voor de straat-
namen oude Brabantse toponiemen als uitgang 
zijn gebruikt.

Door consequent vol te houden aan de steden-
bouwkundige en architectonische keuzen die aan
Brandevoort ten grondslag liggen, is een wijk 
ontstaan met een sterke eigen identiteit. De wijk
oogt als een quasi-zelfstandig, schijnbaar historisch
gegroeid vestingstadje. Die zelfstandigheid wordt
nog versterkt door de relatief geïsoleerde ligging.
Hoewel Brandevoort in oorsprong een buitenwijk
van Helmond is, zijn de belangrijkste ontsluitingen
meer regionaal dan lokaal gericht. Daardoor, in
combinatie met zijn duidelijke identiteit, is Brande-
voort een afzonderlijk herkenbare eenheid binnen
het stedelijke netwerk geworden.

Drie kleuren gevels in Schutsboom

Lommerrijke straat, Schutsboom

Doorkijk vanuit de markthal in De Veste
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l i g g i n g  i n  g rot e r  v e r ba n d

Algemeen

ten w van Helmond, tegen 

bestaand stedelijk gebied maar 

zonder rechtstreekse (auto)-

verbindingen

Afstanden tot regionale centra

Eindhoven-Centrum 10 km,

Helmond-Centrum 4 km

Aansluiting rijkswegennet

a67 op 10 resp. 12 km

Aansluiting spoorwegnet

station Helmond-Brandevoort

(voorstadhalte); intercitystations:

Helmond op 4 km, Eindhoven op

10 km

Aansluiting regionaal/lokaal

wegennet

centrum op 1 km van de stads-

regionale weg a/n270 (Eindhoven-

Helmond)

Aansluiting hoogwaardig 

openbaar vervoer

niet aanwezig

s t e d e l i j k  k a r a k t e r

Hoofdopzet van de wijk

centrumgebied (De Veste) opgezet

als historiserend vestingstadje; 

hieromheen woonbuurten met 

een meer tuinstadachtige opzet

Stedelijke vorm

De Veste is een compact centrum-

gebied met hoge visueel-stedelijke

kwaliteiten; de omliggende woon-

buurten hebben een meer dorps

karakter

Stedelijke functies

voorzieningen in De Veste (met

8.000 m2 winkels) primair op wijk

zelf gericht; bedrijventerrein met

bovenwijkse functie n van spoor-

baan

Gebruik van het landschap

kleine landschapselementen, 

landwegen en boerderijen in wijk

opgenomen; Schootense Loop is 

in plan opgenomen

Hoofdverkeersstructuur

doorgaande n-z route

(Brandevoortse Dreef), waarop 

De Veste en woonbuurten 

aantakken

Hoofdgroenstructuur

n-z ecologische zone rond 

voormalige Schootense Loop;

vestingwal rond De Veste

Woonmilieus

stedelijk-compact woonmilieu in

De Veste; in omliggende buurten

voornamelijk groen-stedelijke

woonmilieus

i d e nt it e it

Karakteristiek

quasi-zelfstandig, schijnbaar 

historisch gegroeid ‘stadje’

Gebruikte thema's

geïnspireerd op regionaal-

historische voorbeelden: 

een ommuurde vesting voor 

De Veste, het stratenpatroon en 

de bebouwingsvorm van een

Brabants dorp voor de woon-

buurten

Naamgeving

straatnamen geënt op oude

Brabantse toponiemen; namen 

van woonbuurten ontleend aan

lokale namen

vo r m g e v i n g

Stedenbouwkundige 

karakteristiek

vooral geknikte en gebogen straten

met korte rechtstanden; in De Veste

gesloten bouwblokken, in woon-

buurten meest semi-gesloten tot

open bouwblokken

Architectonische karakteristiek

in hoge mate traditionalistisch met

schuine pannendaken en bakstenen

gevels

Eindhoven

Helmond

Nuenen

Mierlo

Geldrop

Aarle-Rixtel

a270

n614

a67

Gijzenrooi

Brandevoort

Ligging in het stadsgewest

Uitsnede

Vinex-locatie

Vinex bebouwing

Post-Vinex

Vinex overig

Bebouwing

Stadscentrum

Bebouwd gebied en kassen

Water

Snelwegen en hoofdwegen

Wijkontsluiting

Spoorwegen

Intercitystation

Station

Schaal 1:60.000
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DE BRAND

DE VESTE

SCHUTSBOOM

STEPEKOLK

Sch
oote

nse
 Loop

Eindhovensch Kanaal

De Plaetse

Coovels Bosch
BERENBROEK

DE MARKE

KRANENBROEK

LIVERDONK

HAZENWINKEL

Mierlo

Helmond

‘t Hout

a270

ns station (2006)

Brandevoort

Functionele structuur

Voorzieningen

Vinex bebouwing

Vinex in ontwikkeling

Bestaande bebouwing

Centrumgebied

Winkelgebied

Bedrijventerrein en kassen

Water

Snelwegen 

Hoofdwegen

Wegen

Vinex hoofdontsluiting

Vinex wegen

Spoorwegen

Station

Schaal 1:16.000

Brandevoort

Beeldbepalende kenmerken

Landmarks

Vrije kavels

Vinex bebouwing

Vinex bedrijven

Vinex in ontwikkeling

Bebouwing en kassen

Vinex groen

Groen

Vinex water

Water

Snelwegen 

Hoofdwegen

Spoorwegen

Hoogwaardig 

openbaar vervoer

Hoogspanningsleiding

Station

Schaal 1:16.000



Van de 13 hier besproken Vinex-wijken is Haverleij
het moeilijkst te plaatsen. Het lijkt wel of elke 
gelijkenis met een doorsnee-nieuwbouwwijk op
toeval berust.

In zijn uiteindelijke vorm zal Haverleij bestaan 
uit negen ‘kastelen’ en één ‘Slot’, dat groter van
afmeting is dan de kastelen. De kastelen zijn op
regelmatige afstanden (van zo’n 200 meter) van
elkaar gepland. Ze bestaan uit een aaneengesloten
bebouwing rond een binnenhof, dat in de meeste
gevallen slechts door middel van één doorgang
bereikbaar is. Het Slot Haverleij is gecompliceerder
van opzet, met een stelsel van straten, pleinen en
binnenhoven binnen de buitenste ring van bebou-
wing. De plattegrond doet daardoor denken aan
een strak geometrisch gebouwde vestingstad, in
zijn rechthoekigheid te vergelijken met het stadje
Elburg. Het Slot en de kastelen komen uiteindelijk
in een groene omgeving te staan, met bos, park-
gebied, waterpartijen, een 18-holes golfbaan en
een wetland-natuurgebied.

De wijk is gebouwd binnen de contouren van 
het voormalige Eiland van Engelen. De dijken van
het eiland zijn nog in het landschap aanwezig; 
zij bepalen plaatselijk de grens van de wijk. Zo is
Haverleij op een onnadrukkelijke manier verbon-
den met het oorspronkelijke landschap. Buiten 
de dijk van het eiland, aan de zuidwestzijde van
Haverleij, is het recreatiegebied Engelermeer 
ontwikkeld.

Deze korte beschrijving laat al zien hoe anders
dan een gebruikelijke nieuwbouwwijk – en dan
elke oudere stadswijk – Haverleij moet worden.
Conventionele straten ontbreken; de verbindingen
tussen de kastelen bestaan uit wegen en fietspaden
door het groen. De wijk heeft geen centrum. Met
enige moeite zou het Slot daartoe kunnen worden
aangewezen; er zijn daar echter geen andere voor-
zieningen gepland dan een school en kinderop-
vang. Voor winkels zijn de bewoners aangewezen
op de beperkte voorzieningen in het nabij gelegen
dorp Engelen en, naar men mag verwachten, op 
‘s-Hertogenbosch zelf. Waar in gangbare woon-
wijken de bebouwing de groenvoorziening over-
heerst, neemt in Haverleij het ‘groen’ verreweg de
grootste oppervlakte in beslag. Voorlopig is het
effect van de beplanting nog niet goed te beoor-
delen, omdat de aanplant nog erg jong is. Daardoor

is het huidige visuele effect van de woonkastelen
zwaarder dat in de eindsituatie mag worden 
verwacht. De golfbaan en het recreatiegebied
Engelermeer zijn voorzieningen met een boven-
wijks karakter.

Bij de ontwikkeling van deze Vinex-wijk is een
allesoverheersende keuze gemaakt voor het thema
‘kasteel’ en de daarbij behorende uitstraling. In 
het stedenbouwkundige ontwerp is dit thema zo
letterlijk mogelijk genomen. De woongebouwen
zijn gesloten bouwblokken, gesitueerd rond een
binnenplaats. Doordat de toegang tot deze binnen-
plaats beperkt is en alle ingangen aan de binnen-
plaats liggen, ontstaat het effect van een besloten
woonhof. Hoewel de binnenhoven openbaar toe-
gankelijk zijn, voelt de buitenstaander die door de
poort het complex betreedt zich al gauw indringer.
Het zou zonder veel problemen mogelijk zijn de
binnenhoven van de woonkastelen om te vormen
tot een afgesloten gebied, waardoor ‘gated com-
munities’ kunnen ontstaan. Vooralsnog lijkt dit niet
de bedoeling. Opvallend is dat de kastelen voor 
het grootste deel uit grondgebonden woningen
bestaan, maar dat die grondgebonden woningen
relatief weinig tuinen hebben; vaak bestaat de 
uitloopruimte uit een royaal balkon.

Waar de stedenbouw het kastelenthema nauw-
keurig volgt, gaan de ontwerpers in de architecto-
nische vormgeving veel vrijer met het thema om. 
Al zijn er in 2005 pas vier van de negen geplande
kastelen gereed of vrijwel opgeleverd, het beeld is
genuanceerder dan dat van een van buiten massief
gesloten gebouw in sombere baksteen. Slechts één
van die vier kastelen, Leliënhuyze, is geïnspireerd
op een ‘echt’ middeleeuws kasteel, compleet met
hoektorens en schijnkantelen. Kasteel Zwaenen-
stede heeft wel hoektorens, maar de buitenkant
van het gebouw is dermate luchtig ontworpen dat
hooguit een verre herinnering aan een kasteel
wordt opgeroepen. De architectuur van Kasteel
Wuyvenhaerd, dat in een lichte steen is opgetrok-
ken, vertoont een opmerkelijke tussenvorm van
traditionalisme en modernisme. Kasteel Velder-
woude ten slotte, heeft een ronduit functionalis-
tische uitstraling, door de kubusachtige bouw-
volumes en de platte, ronde hoekoplossingen, 
die moeilijk voor torens door kunnen gaan.

In Slot Haverleij komen de stedenbouw en 
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Haverleij
Gemeente

’s-Hertogenbosch

Stadsgewest

’s-Hertogenbosch

Jaar definitief plan

1995

Bouwperiode

1998-2008

Ontwerp

Sjoerd Soeters (Soeters Van Eldonk

Ponec architecten Amsterdam, 

stedenbouw), Paul van Beek

Landschappen (landschap)

Aantal woningen

1.000

Verdeling woningsegmenten

100% vrije sector

Aandeel vrije kavels

1%

Aandeel gestapelde bouw

30%

Oppervlakte plangebied

±210 ha

Gemiddelde dichtheid

±5 woningen/ha voor het gehele

plangebied; ter plekke van de

wooncomplexen (veel) hogere

dichtheden tot ±50 woningen/ha

Motto

‘Vorstelijk wonen in 

’s-Hertogenbosch’

Hoekaanzicht Kasteel Leliënhuyze

Zicht op Slot Haverleij

De slotgracht rond Kasteel

Zwaenenstede

Het terras van de golfbaan, in de

verte Kasteel Zwaenenstede

Uitsnede Brandevoort

Gesloten bouwblokken met

geknikt stratenpatroon

Het kaartbeeld laat een gedeelte

van De Veste zien, de kern van de

wijk. Midden door het beeld loopt

de Plaetse, een quasi-historisch

gevormde pleinruimte waaraan 

de centrumvoorzieningen komen.

Aan de waterpartij is de recht-

hoekige plattegrond van de markt-

hal te zien.

Vinex bebouwing

Privéterrein

Collectieve ruimte

Openbaar groen

Wegen, fietspaden, 

voetpaden

Parkeerplaatsen

Water

Verkaveling

Schaal 1:2.000



architectuur die bij het kastelenthema horen, nog
het dichtst bij elkaar. De gesloten buitenkant met
slechts twee poorten, de smalle, intieme straatjes
achter de buitenste wal: alles draagt bij aan de sfeer
van een middeleeuwse vesting. In tegenstelling tot
de woonkastelen wordt het Slot wel genkenmerkt
door sobere bakstenen gevels waarin eenvoudige
raampartijen worden herhaald.

Haverleij kent een lage dichtheid, lager zelfs dan
in dorpskernen gebruikelijk is. Daarentegen zijn 
de woongebouwen zelf zeer compact, met een 
stedelijke uitstraling, zij het voor een belangrijk
deel ontleend aan een historische metafoor. De
groene omgeving is veel uitgestrekter en overheer-
sender dan in stedelijke buitenwijken gebruikelijk
is. In de verte is het concept nog het meest te verge-
lijken met het modernistische ideaal uit het midden
van de twintigste eeuw: losse woongebouwen in
een parkachtige omgeving. Hier omschrijven we
het concept voorlopig als een verzameling ver-
spreide stedelijke elementen in een parkachtige
omgeving.

De binnenplaats van Kasteel Zwaenenstede

Woonstraat binnen Slot Haverleij
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l i g g i n g  i n  g rot e r  v e r ba n d

Algemeen

ten nw van 's-Hertogenbosch, in 

de nabijheid van de kern Engelen

Afstanden tot regionale centra

's-Hertogenbosch-Centrum 8 km

Aansluiting rijkswegennet

a59 op 3 km

Aansluiting spoorwegnet

dichtstbijzijnde intercitystation: 

’s-Hertogenbosch op 8 km

Aansluiting regionaal/lokaal

wegennet

via lokale weg naar a59 en 

’s-Hertogenbosch

Aansluiting hoogwaardig 

openbaar vervoer

niet aanwezig

s t e d e l i j k  k a r a k t e r

Hoofdopzet van de wijk

woonkastelen van uiteenlopende

grootte in groene omgeving (bos,

golfbaan)

Stedelijke vorm

het ‘kastelenpark’ is een voor

Nederland nieuw type verstede-

lijking: woongebouwen met een

stedelijke uitstraling in een land-

schappelijke setting

Stedelijke functies

18-holes golfbaan

Gebruik van het landschap

totaalplan past binnen begrenzing

van Eiland van Engelen; kleine land-

schapselementen en oude wegen

zijn in wijk opgenomen

Hoofdverkeersstructuur

toegang tot de woonkastelen takt 

af van de lokale ontsluitingsroute

Hoofdgroenstructuur

beeldbepalend voor de wijk (bos,

golfbaan en natuurgebied)

Woonmilieus

verspreide stedelijke bebouwing in

het groen

i d e nt it e it

Karakteristiek

verzameling op historie geïnspi-

reerde woongebouwen, elk met

sprekende vorm 

Gebruikte thema's

verwijzing naar kasteel als 

historische en rijke woonvorm

Naamgeving

namen van woongebouwen 

verzonnen (in oude spelling) maar

passend bij kastelenthema 

vo r m g e v i n g

Stedenbouwkundige 

karakteristiek

losstaande, gesloten bouwblokken

verspreid gelegen in groene 

omgeving

Architectonische karakteristiek

eclectisch, met postmoderne en 

traditionalistische invloeden; 

details als poorten en hoektorens

dienen als metaforen binnen het

kastelenthema

’s-Hertogenbosch

Engelen

Bokhoven

Vlijmen

a59

a2

a2

Maas
Ammerzoden

Hedel

Empel
De groote Wielen

Haverleij

Ligging in het stadsgewest

Uitsnede

Vinex-locatie

Vinex bebouwing

Vinex in ontwikkeling

Vinex overig

Bebouwing

Stadscentrum

Bebouwd gebied en kassen

Water

Snelwegen en hoofdwegen

Wijkontsluiting

Spoorwegen

Intercitystation

Station

Schaal 1:60.000
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SLOT HAVERLEIJ

ZWAENENSTEDE

VELDERWOUDE

WUYVENHAERD

LELIËNHUYZE

DALIËNWAARD

HOLTERVESTE

HEESTERBURGH

OEVERHUYZE

BEECKENDAEL

Maas

Engelermeer

Gekanaliseerde Dieze

Engelen

P

Bokhoven

’s-Hertogenbosch

golfbaan

recreatiegebied Engelermeer

a59

Haverleij

Functionele structuur

Voorzieningen

★ Bovenwijkse voorzieningen

Vinex bebouwing

Vinex in ontwikkeling

Bestaande bebouwing

Combinatie wonen/

werken

Bedrijventerrein

Water

Snelwegen 

Hoofdwegen

Wegen

Vinex hoofdontsluiting

Vinex wegen

Spoorwegen

Schaal 1:16.000

Haverleij

Beeldbepalende kenmerken

Landmarks

Vrije kavels in ontwikkeling

Vinex bebouwing

Vinex in ontwikkeling

Bebouwing en kassen

Vinex groen

Groen

Vinex water

Water

Snelwegen 

Hoofdwegen

Spoorwegen

Hoogspanningsleiding

Schaal 1:16.000



Houten Vinex wordt in grote trekken ontwikkeld
naar het evenbeeld van de aangrenzende groeikern
Houten. De Rondweg om de bestaande kern is
opgerekt tot een lus in de vorm van een acht.
Conform het verkeerssysteem van het bestaande
Houten worden de Vinex-woongebieden vanuit
die Rondweg ontsloten. Net als in het ‘oude’
Houten zijn verbindingen tussen de buurten alleen
mogelijk voor fietsers en voetgangers. Wel zal 
de uitbreiding een eigen voorzieningencentrum
krijgen, zij het ondergeschikt aan het bestaande
centrum van Houten. 

Inmiddels is de Vinex-uitbreiding van Houten
grotendeels voltooid. Slechts enkele onderdelen,
waaronder het centrale woon- en voorzieningen-
gebied, moeten nog worden ontwikkeld. De
invloed van het verkeerssysteem op de steden-
bouwkundige opzet is inmiddels duidelijk: vanaf
de Rondweg lopen tien aftakkingen elk een woon-
buurt in. De naam van de aftakking is het achter-
voegsel van de straatnamen in de bijbehorende
buurt. Zo voert De Steen naar Waalsteen en
Glazuursteen, Het Mos ontsluit straten als
Rimpelmos en Fluweelmos, enzovoort. Twee
andere aftakroutes ontsluiten bedrijven- en 
kantorenterreinen, en zullen te zijner tijd ook 
het centrumgebied bereikbaar maken. 

Het nieuwe gedeelte van Houten is niet alleen
het evenbeeld van de oorspronkelijke groeikern,
het is er ook zo veel mogelijk in geïntegreerd. De
kantorenstrook langs de straat Het Spoor loopt
door in de binnen de groeikern bestaande strook.
Hierdoor zal uiteindelijk een doorgaande strook
met kantoren en voorzieningen ontstaan, die het
bestaande centrum van Houten verbindt met het
nieuwe centrum van de Vinex-uitbreiding. 

In stedenbouwkundig opzicht lijkt het ‘nieuwe’
Houten op het eerste gezicht een herhaling van het
‘oude’. Op een meer gedetailleerd niveau laten de
stratenpatronen en de architectuur echter zien dat
we inmiddels ruim twintig jaar verder zijn. Houten
Vinex is dan niet zozeer een kopie, als wel een
‘update’ van de groeikern uit de jaren tachtig van 
de vorige eeuw.

Twee ontwerpkeuzen blijken in de praktijk van
grote invloed op het karakter van Houten Vinex. 
In de eerste plaats de keuze voor de Vijfwal, een
vijfhoekige, dijkachtige groenstructuur die de

woonbuurten intern verbindt. Met zijn lange
rechtstanden en zijn extra verhoogde bastions op
de hoekpunten is de wal een belangrijk oriëntatie-
middel voor de gehele wijk. Ook heeft de wal een
belangrijke recreatieve functie: wie hem volgt, 
te voet of op de fiets, krijgt op zijn ‘rondje Houten
Vinex’ de hele wijk te zien. De andere ontwerp-
keuze betreft het stratenpatroon. Ten zuidwesten
van de spoorbaan is het merendeel van de straten
recht, terwijl deze ten noordoosten van het spoor
gebogen of zelfs sterk gekromd zijn. De rechte
patronen zijn geïnspireerd op de verkaveling van
de naburige polders, en de gebogen patronen op
die van het Kromme Rijn-gebied. 

Het centrumgebied aan weerszijden van het
spoor zal worden ontwikkeld met een strak recht-
hoekig stratenpatroon. De bebouwing zal bestaan
uit middelhoogbouw, met winkel- en andere voor-
zieningen onder de woningen. Met zijn vrijwel
geheel gesloten buitenzijde, compleet met torens
op de hoeken en bij de toegangen, moet het cen-
trumgebied de uitstraling krijgen van een Romeins
fort. De gekozen benaming (Castellum) onder-
steunt deze uitstraling. Vormgeving en naamge-
ving zijn geïnspireerd op het gegeven dat Houten
ooit deel uitmaakte van de Limes, de verdedigings-
linie aan de noordzijde van het Romeinse Rijk. 

Een concept waarbij alle woonbuurten op
gelijke wijze vanuit een rondweg worden ont-
sloten, lijkt op het eerste gezicht een recept voor
eenvormigheid. In Houten Vinex is er echter veel
aan gedaan om de buurten van elkaar te onder-
scheiden. Zo maken de Vijfwal en de verschillende
stratenpatronen verschillen mogelijk in oriëntatie
en beleving. Daarbij komt dat er binnen de wijk
grote verschillen in woningdichtheid zijn gepland,
die een bijna ‘stedelijke’ opbouw in dichtheden
met zich mee moeten brengen. Castellum zal een
dichtheid gaan kennen van zo’n vijftig woningen
per hectare; daarbuiten, maar binnen de Vijfwal, 
is de dichtheid veertig woningen per hectare, en
tussen de Vijfwal en de Rondweg dertig woningen
per hectare. Mede hierdoor moet Castellum ook in
visueel opzicht het centrum van de wijk worden.

Een ander goed zichtbaar onderscheid tussen de
afzonderlijke woonbuurten betreft in de gekozen
architectuur. Elke buurt heeft een eigen stijl, die 
is doorgezet in dakvorm, gevelbehandeling en
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Houten Vinex
Gemeente

Houten

Stadsgewest

Utrecht

Jaar definitief plan

1995

Bouwperiode

1997-2010

Ontwerp

Derks Stedenbouw bv, steden-

bouw), tlu Landschapsarchitecten

(landschap), Goudappel en

Coffeng (verkeer)

Aantal woningen

7.250

Verdeling woningsegmenten

30% sociaal (waarvan 20% huur 

en 10% koop) / 70% vrije sector

Aandeel vrije kavels

2%

Aandeel gestapelde bouw

15%

Oppervlakte plangebied

ca. 330 ha 

Bedrijven/kantoren

60 ha bedrijven; 

65.000 m2 kantoren

Gemiddelde dichtheid

±35 woningen/ha; variërend 

van 50 tot 30 woningen/ha 

binnen de wijk

Motto

geen motto voor de wijk; 

algemeen motto: ‘Houten, waar 

de huizen glimlachen’

De Vijfwal, het beeldbepalende

groenelement van de wijk

Geknikt straatprofiel in het zuid-

westen van de wijk

Gebogen straatprofiel in het oosten

van de wijk

In het ontwerp opgenomen boer-

derij aan de Beusichemseweg

Uitsnede Haverleij

Losstaande, gesloten 

bouwblokken

Twee van de woonkastelen van

Haverleij: Daliënwaard (links) 

en Zwaenenstede (rechts). De

omgeving van de kastelen wordt

gevormd door de golfbaan, bos-

percelen en een waterpartij rond

Zwaenenstede.

Vinex bebouwing

Privéterrein

Openbaar groen

Bos

Wegen, fietspaden, 

voetpaden

Parkeerplaatsen

Water

Verkaveling
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