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Adres    Wuyvenhaerd 1-80 ‘s Hertogenbosch. 

Kasteel Wuyvenhaerd is gelegen langs de Maas en maakt onderdeel uit van het 

plan Haverleij. Dit plan omvat  een 10-tal ‘kastelen’ welke gelegen zijn in een 

parklandschap met bossen, waterpartijen en golfbanen.  Kasteel Wuyvenhaerd 

is het enige kasteel dat niet in het bos ligt, maar vlak daarbuiten. Omdat het in 

een open landschap ligt en je het altijd van uit de verte kunt zien is hierin in het 

ontwerp rekening mee gehouden. Het kasteel heeft een krachtig silhouet dat 

mede door de vlindervormige plattegrond vanuit de verschillende gezichtspun-

ten een steeds wisselend beeld opleverd.

Op de buitenhoeken vormen de appartementen in 5 en 6 verdiepingen de hoge 

elementen van het profiel.  In de lagere binnenhoeken bevinden zich eengezins-

woningen in 4, 3 en 2 verdiepingen 

Het complex is uitgevoerd met vanuit het water oplopende schuine plinten 

waardoor het in de rietvelden wordt ‘verankerd’. Door middel van terrasmu-

ren op de daken, gemetselde pinakels, gekleurde stalen kronen boven de ramen 

en de sterk genuanceerde steensoort  wordt het kasteelachtige karakter nog 

meer versterkt.

WUYVENHAERD CASTLE
80 DWELLINGS IN HAVERLEIJ PROJECT

The Haverleij urban plan consists of 10 
‘castles’ in a park landscape with forests, 
lakes and golf courses. The Wuyvenhaerd 
castle is situated on the southern edge 
of an open part of the landscape, sur-
rounded by water and reeds. The plan 
of the project has a butterfly form, and 
its powerful silhouette and open setting 
evoke the imagery of a castle.
The outermost corners of the complex 
contain apartments and rise to 5 and 6 
storeys. The inner sections contains single 
family dwellings of 2, 3 and 4 storeys.
The castle imagery is further strength-
ened by the detailing and choice of 
materials. The complex rises from the 
water on an angled plinth; the roofline is 
characterised by pinnacled walls around 
the roof terraces and coloured steel 
crowns above the windows; brickwork is 
continuous in form and in a variated 
colour around the exterior facade.

KAsteel Wuyvenhaerd

80 woningen in het project Haverleij te ‘s Hertogenbosch
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