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situatie

In het zuid-oostelijke kwadrant van Slot Haverleij heeft Dana 

Ponec architecten 28 woningen ontworpen, die samen drie 

straatwanden en een binnenhof vormen.

planopzet en programma

In het stedebouwkundig plan van Haverleij zijn een aantal 

essentiële kenmerken voor de verschillende onderdelen van het 

Slot omschreven, zodat de specifieke sfeer van het Slot als geheel 

overal wordt gevoeld, de kwadranten waaruit het interieur 

is opgebouwd als kleine buurtjes herkenbaar blijven en de 

woningen onderling van elkaar te onderscheiden zijn. ‘Eenheid 

in veelheid’, zo luidt het credo.

Bij het ontwerpen is uitgegaan van twee basistypes: een breed 

huis met tweeënhalve woonlaag en een smal huis met drie 

woonlagen. In het brede huis passen de trap, gang en leidingen 

naast het verblijfsgebied, zoals in een negentiende eeuws huis 

met kamer en suite.

In het hoge, smalle huis liggen de ruimtes juist achter elkaar. 

De gevels van het brede huis hebben horizontale banden 

waardoor het nog breder lijkt. De gevels van het hoge huis 

bestaan uit twee tegen elkaar geschoven delen waardoor het 

juist nog hoger lijkt. Van een afstand zien de huizen eruit als 

één blok, maar van dichtbij ontstaat een gevarieerd beeld. Dit 

komt niet alleen door de afwijkende breedtes van de huizen en 

soms een inspringing, maar ook door de subtiele verschillen 

in bakstenen. Ook de wijze van voegen en de gevarieerde 

afwerkingen van de raamopeningen, die soms een witte 

lijst en soms een dikke bovenrand hebben, spelen hierin een 

rol. Rondom het binnenterrein is de sfeer anders dan aan de 

voorzijde waar de woningen grenzen aan een stoere en stenige 

straat. Aan de tuinzijde liggen alle woningen aan een royaal 

opgezet, lommerrijk hof waar onder de bomen geparkeerd kan 

worden. Hier is minder afwisseling in metselwerk, de bebouwing 

zorgt juist voor een eenheid rondom dit intieme woonhof.

slot haverleij, den bosch 


