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WOORD VOORAF 
 
 
Dit deelproject is een nadere uitwerking van het in 2004 opge-
stelde Masterplan Kasteellandschap Asten. Het Masterplan werd 
ontwikkeld als Belvedere project waarbij cultuurhistorie geldt als 
de inspiratiebron voor zowel het behoud als de verdere ontwikke-
ling van het landschap.  
 
Deze rapportage betreft het paviljoen in het bos bij de kasteelru-
ine en vormt één van de deelprojecten uit de genoemde tweede 
uitvoeringsfase. Andere deelprojecten komen elk in afzonderlijke 
rapportages aan bod. In 2005 werd reeds een eerste uitvoe-
ringsplan (Meer dan de som der delen) gepresenteerd.  
 
De Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten is de verantwoordelij-
ke voor dit deelproject. De projectleider vanuit de stichting was 
dr. Jos Gommans. Diverse schetsen en een eerste ontwerp van 
het bospaviljoen werden uitgevoerd in opdracht de Stichting Be-
houd Kasteelerfgoed Asten door Vlaardingerbroek & Wevers 
gedurende het najaar 2005. Het tekenwerk werd verricht door ir. 
Leo Wevers. 
 

Als eerste proef vormt dit schetsontwerp een betrekkelijk gede-
tailleerde uitwerking van het zorgvuldig geformuleerd programma 
van eisen, gebaseerd op een intensieve en integrale weging van 
zowel praktische als esthetische en cultuurhistorische elemen-
ten. Als zodanig kunnen de locatie en de omvang van het pavil-
joen nu reeds in een nieuw bestemmingsplan voor het kasteel-
landschap worden vastgelegd. De precieze vorm en uitvoering 
van het paviljoen volgen in een later stadium.   
 
Moge dit deelproject bijdragen aan een verantwoorde en zorg-
vuldige realisatie van het Masterplan. 
 
Asten en Utrecht, 1 april  2006 
 
Dr. Jos Gommans   Ir. Leo Wevers 
Stichting     Vlaardingerbroek & Wevers 
Behoud Kasteelerfgoed Asten   
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Zicht op de kasteelruïne vanuit het oosten. De kasteelruïne van Asten is nog één van de weinige romantische kasteelruïnes in Nederland. Het onder-
houd is zuiver gericht op consolidatie van de ruïne, waarbij voortdurend naar een balans tussen natuur en cultuur gezocht wordt.
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PROGRAMMA VAN EISEN 
 

Better the rudest work that tells a story or records a fact, than the richest without meaning 
. 

                                                       John Ruskin   
 
Het verhaal 
De afgelopen jaren zijn door de Stichting Behoud Kasteelerfgoed 
Asten een visie (Masterplan Kasteellandschap Asten, 2004) en 
een eerste uitvoeringsplan (Meer dan de som der delen, 2005) 
ontwikkeld voor het kasteel en het kasteellandschap van Asten. 
Als uitgangspunt werd daarbij steeds gekozen voor de Belvedere 
gedachte van “behoud door ontwikkeling”. De Stichting heeft zich 
daarbij in al haar plannen nadrukkelijk gebaseerd op het verleden 
van het kasteel en zijn omgeving. Ook dit deelplan voor een bos-
paviljoen is wederom geïnspireerd op de rijke bouwgeschiedenis 
van het kasteel. Net als de ruïne en de boerderij moet ook het 
bospaviljoen een verhaal vertellen, een nieuw verhaal dat op een 
natuurlijke wijze aansluiting vindt bij de toch al indrukwekkende 
geschiedenis van achtereenvolgende bouwers en bewoners, 
maar ook een verhaal dat interessant genoeg is om aan toekom-
stige generaties te worden doorverteld.  
 
 
 

 
  
 
 
 

Asten is bekend om zijn 16e-eeuwse heksenvervolgingen. In 1970 
verscheen hierover de historische roman Heks en seks in Neder-
land van F.M.G. van Emstede. Hier een foto van de zogenaamde 
heksentoren van kasteel Asten. 
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De ruïne 
Meer dan welke nieuwbouw of restauratie dan ook, zijn het de in 
Nederland zeldzaam geworden ruïnes die de allermooiste verha-
len vertellen. Dit geldt eens te meer voor de door “heks en seks” 
omgeven kasteelruïne van Asten.  
Centraal in iedere nieuwe ontwikkeling staat dan ook het behoud 
van de bestaande evocatieve, sublieme sfeer die zo sterk refe-
reert aan het negentiende-eeuwse romantische gevoel van vani-
tas. Juist de ingetogen ambities maken het kasteel tot die unieke 
oase van stilte en ongereptheid. Was in het verleden het kasteel 
nog een centrum van uitdijende cultuur, de afgelopen decennia 
lijkt juist de natuur er aan de winnende hand. Deze voortgaande 
en immer onbesliste spanning tussen cultuur en natuur maakt dit 
rijksmonument tot een van de fraaiste, zo niet dé fraaiste ruïne 
van Nederland! 
 
 
Bospaviljoen 
Met het oog op de bijzondere kwaliteiten van de kasteelruïne is 
er bewust voor gekozen de gewenste ontvangst-, documentatie- 
en expositieruimte niet in de ruïne onder te brengen, maar deze 
door de ontwikkeling van een nieuw paviljoen juist te ontzien. Uit 
de voorgaande studie Masterplan Kasteellandschap Asten uit 
2004 is het kasteelbos - de voormalige tuin van het kasteel - als 
meest geschikte locatie voor dit paviljoen naar voren gekomen. 
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Ligging 
De situering in het kasteelbos is daarbij niet willekeurig, doch zij 
is weloverwogen geplaatst in de zuidelijke zichtas vanaf de ruïne 
naar het kasteelbos. Deze zichtas loopt vanaf de binnenplaats 
met de galerij, via de terrastrap over de brug over de binnen-
gracht en de tweede brug over de buitengracht tot aan het nieu-
we paviljoen. Omgekeerd ontstaat vanuit het paviljoen een fraai 
perspectief op de kasteel-ruïne. Doordat in de zichtas voorname-
lijk de onderbegroeiing zal worden verwijderd, wordt de beleving 
van de zichtas aantrekkelijker en spannender: tijdens de wande-
ling ontstaat naar mate men dichterbij de ruïne of het paviljoen 
komt telkens een iets ruimer zicht. Dit varieert naar gelang het 
jaargetijde, waarbij in de zomer de zichtas het meest "besloten" 
is, en in de winter het meest "open" ervaren wordt. Doordat de 
zichtas via de bruggen niet in het midden van het kasteelbos ligt, 
ontstaat een excentrische ligging aan de westelijke zijde van het 
kasteelbos, op een plek waar nu relatief weinig oude en grote 
bomen staan. Hierdoor krijgt het paviljoen twee verschillende 
uitzichten, namelijk een lichtere en dunbegroeide westzijde en 
een meer gesloten boomstammen beeld aan de oostzijde. Het 
bestaande slingerbos blijft grotendeels in tact.  
 
 
 
De gekozen locatie van het paviljoen bouwt voort op de bestaande 
symmetrie in het ensemble kasteel-boerderij. Enerzijds herstelt het 
paviljoen de oude functionele relatie met de tuin, anderzijds blijft het 
slingerbos vrijwel onaangetast. 
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Functie 
Het te bouwen bospaviljoen zal in de toekomst ruimte bieden 
aan een bescheiden ontvangst-, documentatie- en expositieruim-
te met voorzieningen (kitchenette en sanitair) die op dit moment 
geheel ontbreken op het kasteelterrein. Als expositieruimte zal 
het paviljoen op de eerste plaats de kasteelruïne zelf tentoon 
stellen. Bezoekers die achterom, via het bestaande slingerpad, 
het paviljoen betreden laten zich verrassen door de plotselinge 
“lichting” en het schitterende panorama op de ruïne. Een klein 
documentatiecentrum biedt middels een maquette, boeken, tijd-
schriften en beeldmateriaal informatie over de rijke geschiedenis 
van het kasteel en zijn omgeving. In een rustige ambiance kun-
nen kleine groepen worden ontvangen voor rondleidingen en/of 
lezingen. Het paviljoen biedt verder ruimte aan een kleine biblio-
theek en een atelier: een eigentijdse hermitage waar men zich 
kan terugtrekken voor studie en ontspanning. Op deze manier 
wordt het bos, zowel visueel als functioneel, weer volop onder-
deel van de kasteelaanleg als geheel en komt met het paviljoen, 
als ware het een klein Belvedere, ook de ruïne volop tot zijn 
recht als boeiend schouwtoneel van de Astense geschiedenis. 
 

   
 
 
 
 

Uitzicht vanuit toekomstig paviljoen: "Als expositieruimte zal het 
paviljoen op de eerste plaats de kasteelruïne zelf tentoon stel-
len." 
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Kleine Astense cultuurtempel 
Naast direct kasteel en erfgoed gerelateerde functies van ont-
vangst, informatie en expositie (ten behoeve van de erfgoededu-
catie) kan het paviljoen ook dienst doen als een Astense trouwzaal 
met een wel heel bijzonder cachet (denk aan het sublieme uitzicht 
op de ruïne). Incidenteel kan ook gedacht worden aan speciale 
culturele evenementen, zoals exposities (bv voor locale kunste-
naars, heemkundekring, IVN of andere lokale organisaties), de 
activiteiten rondom de jaarlijkse Brabantse Kastelendag en de 
Monumentendagen, en, gedurende de zomer, kleinschalige (!) 
kasteelconcerten en/of toneelopvoeringen (in paviljoen of bij ruï-
ne). Voor alle activiteiten rondom het kasteel is het van essentieel 
belang dat mensen nu ook onderdak én sanitaire voorzieningen op 
het terrein kunnen aantreffen. 

 
Kosten 
In de keuze voor het ontwerp en de materialen van het paviljoen is 
gekozen voor de kwaliteit en de uitstraling die passen bij een 
buitenplaats. De financiering van de bouw zal voor een deel liggen 
bij de Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten; een ander deel zal 
gedekt moeten worden door de acquisitie van private en/of publie-
ke subsidiegelden. Immers, het paviljoen zal een belangrijke cultu-
rele verrijking betekenen voor Asten en omgeving. De totale 
bouwkosten van het project liggen om en nabij de � 200.000,- 
  
Exploitatie 
De exploitatie en het onderhoud van het paviljoen zal hogere eisen 
stellen aan de Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten. De exploi-
tatie van het paviljoen zal in handen worden gelegd van een apar-
te exploitatiestichting (of mogelijk een professioneel rentmeester) 
die binnen de bestaande, verstilde ambiance van de kasteelomge-

ving, zal zorgdragen voor een effectieve uitbating en een solide 
financieel beheer. Verder zal via de creatie van een restauratie-
fonds en - op de wat langere termijn - regelingen rondom het 
Besluit Behoud Historische Buitenplaatsen (Bhb) het onderhoud 
van het paviljoen zijn verzekerd. 
 

Bibliografische referenties Kasteel Asten 
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1970). 
 
Jos Gommans, “Archivaria I-V”, Kasteelnieuws 15-19 (2001-
2006). 
 
Wiro van Heugten, “Het kasteel van Asten in 1735”, Het Brabants 
Kasteel, 3-4 (1987) 
 
Bas Hollander, “Een kasteellandschap in de loop der tijden: Een 
cultuurhistorisch onderzoek naar de positie van kasteel Asten” 
(scriptie Wageningen Universiteit 2003). 
 
M.J. Kuipers-Verbuijs et al. (red.), Ruïnes in Nederland (Zwolle en 
Zeist, 1997). 
 
Toine Maas (red. - met bijdrage van o.m. Leo Wevers), Geschie-
denis van de heerlijkheid Asten (Asten,1995). 
 
Carla S. Oldenburger et. al. (red.),Gids voor de Nederlandse tuin- 
en landschapsarchitectuur. Deel zuid: Zeeland, Noord-Brabant, 
Limburg (Rotterdam, geen datum). 
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UITGANGSPUNTEN EN REFERENTIES VOOR HET SCHETSONTWERP 
 
 
In opdracht van de Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten is 
door architectenbureau Vlaardingerbroek & Wevers een eerste 
schetsontwerp ontwikkeld. De concrete uitwerking is nadrukkelijk 
bedoeld als een eerste gedachten experiment dat kan helpen in 
het zoeken naar de meest passende functionele én esthetische 
invulling van het programma van eisen.       
 
Ontwerp 
Het ontwerp is betrekkelijk eenvoudig maar de klassieke en ele-
gante vorm verwijst nadrukkelijk naar de onlangs verworven sta-
tus van historische buitenplaats. De achthoekige plattegrond en 
de kapvorm met de lantaarn resulteren in een harmonische 
bouwmassa, die refereert aan hermitages, theepaviljoens en 
kassen in de parken van kasteellandgoederen. Ook het werken 
met zichtassen is een klassiek ontwerpelement dat op landgoe-
deren veel werd toegepast en ook tegenwoordig nog altijd zeer 
gangbaar is. De uitwerking en detaillering zijn logischerwijze he-
dendaags, zodat men eenmaal dichtbij of binnen in het paviljoen 
een modernere omgeving ervaart. Eenmaal binnen blijft men 
door de transparante bouw het idee houden dat men in het bos 
staat. 
 

 

Pilaar bij ruïne: "De achthoekige plattegrond en de kapvorm met 
de lantaarn resulteren in een harmonische bouwmassa, die refe-
reert aan hermitages, theepaviljoens en kassen in de parken van 
kasteellandgoederen." 
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In de bossen en parken bij kastelen en buitenplaatsen 
werden vaak paviljoens gesticht. Dergelijke paviljoens 
dienden daarbij vaak als speelhuis of hermitage. Hier 
het kinderhuisje in het bos van paleis Soestdijk. Let 
ook op de plaatsing aan het eind van een pad over 
een gracht. 
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Constructie 
Voor de constructie is uitgegaan van toepassing van houten (ge-
lamineerde) spanten, waartussen de glaspuien en waarop de 
dakvlakken zijn aangebracht. De spanten zijn in feite halve span-
ten die bij de lantaarn middels een achthoekige ring aan elkaar 
gekoppeld worden. Gezien de vorm en deze constructie is geko-
zen voor houtskeletbouw. Het houten paviljoen past in de traditie 
van paviljoens op landgoederen en harmonieert goed in het be-
staande kasteelbos. 
 

 

 
 
 

De constructie vormt een belangrijk aspect van het paviljoen. Boven 
een voorbeeld waarbij de kern van het paviljoen is doorgetrokken tot 
in de lantaarn.  
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Hierboven is een schematische doorsnede van het schetsontwerp af-
gebeeld, waarin de open lantaarn, de spanten en insteekverdiepingen 
de ruimtelijke elementen zijn. 
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Natuurlijk bouwen 
Er is bewust gekozen om ecologisch en duurzaam te bouwen. 
Niet omdat dat de trend is, maar omdat het in harmonie met de 
locatie - het bos - en het gebruik is. Hierdoor wordt gestreefd 
naar toepassing van zoveel mogelijk natuurlijke producten. De 
constructie is daarbij voorzien in Europees naadhout, bijvoor-
beeld larix (Fsc-gekeurd). Dat geldt ook voor de dakbedekking, 
waarbij is uitgegaan van houten shingles. De larix shingles kun-
nen onbehandeld blijven en zullen geleidelijk aan verweren en 
een wat grijzer uiterlijk krijgen, zoals ook bij western red cedar 
gebeurt. Zowel het hoofddak als dat van de lantaarn zijn voor-
zien van een overstek, waardoor er geen goten nodig zijn en het 
interieur tegen te veel zoninstraling beschermd wordt. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Voor het paviljoen is gekozen voor een uitvoering in hout met een 
dakbedekking in shingles. Links is het effect en de impact van deze 
shingle-dakbedekking op het paviljoen goed zichtbaar. Boven één 
van de vele houten huizen met shingles, zoals die in de V.S. en Ca-
nada veel voorkomen.  
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Isolatie 
Voor de isolatie van de wanden en daken is eveneens gekozen 
voor toepassing van natuurlijke producten. Hierbij is uitgegaan 
van kurk, waarbij houtkrullen en schapenwol als alternatieven 
ook zouden kunnen worden gebruikt. De glazen puien worden 
uitgevoerd in isolatieglas (HR++). Om in de winter de "koudeval" 
bij de ramen te beperken en een nog beter isolatie te verkrijgen, 
zijn er per pui 5 voorzetpanelen voorzien. Hierdoor kunnen in de 
winter 3 panelen voor elke pui geplaatst worden, zodat er als het 
ware slechts 2 verticale ramen overblijven, en de andere ele-
menten een beduidend betere isolatiewaarde krijgen. Bij avond-
gebruik en langere afwezigheid kunnen alle voorzetpanelen ge-
plaatst worden. In de zomer maakt de boomrijke omgeving en 
het grote overstek dat het niet heet wordt. Verder kan de warme 
lucht naar de lantaarn opstijgen en via de uitzetramen kan er 
aldaar geventileerd worden. De glaspuien kunnen aan elke zijde 
weggevouwen worden, zodat een buitensituatie gecreëerd kan 
worden.   
 
 

Detail van een houten shingle-dakbedekking. Hier zijn de shingles in 
Larix uitgevoerd, een uitvoering die ook voor het paviljoen voorzien 
is. Op de foto is te zien dat er ten aanzien van de dakvormen geen 
belemmeringen bij de toepassing van shingles zijn. 
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Installaties 
Voor wat betreft het ecologisch bouwen is ook de verwarming 
een belangrijk punt. Hierbij wordt voorgesteld om met lage tem-
peratuur en bodemopslag te werken in combinatie met vloerver-
warming. Hierbij wordt in de zomer het warme water van de 
vloerverwarming in de bodem gepompt en koeler water terugge-
haald, zodat er een natuurlijke vorm van koeling ontstaat. In de 
winter gebeurt het precies andersom, zodat het warmere bo-
demwater naar de vloer wordt gebracht. Doordat de gehele vloer 
permanent verwarmd of gekoeld is, kunnen lage temperaturen 
toegepast worden. In de winter hoeft dan maar slechts een 
beetje te worden bijverwarmd als het echt koud is. Wel is elektri-
citeit nodig voor de warmtepomp.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Impressie van het interieur van de zaal met de insteekverdieping. 
Door de grote glaspuien ontstaat een ruim zicht op het bos en de 
ruïne. Voor het overige interieur is het dakbeschot is een belangrijk 
element. De insteekverdieping maakt het interieur van het paviljoen 
ruimtelijker. Links een veranda van een bestaand paviljoen als refe-
rentie.. 
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Interieur 
Het ontwerp is ook sterk vanuit het interieur ontwikkeld. Met na-
me voor de expositieruimte - aan de oostzijde gesitueerd - is 
door de toepassing van een verticale raamindeling het effect 
ontstaan dat men als het ware in het kasteelbos buiten staat, 
omdat rondom er overal het zicht op de boomstammen van het 
bos is. Aan één kant is er de zichtas naar de ruïne. Het atelier en 
de bibliotheek aan de westzijde zijn vanwege de bezonning en 
situering veel lichter van binnen. Via de hal, met bijbehorende 
toiletten en kitchenette, komt men in de zaal, die 3/8 van de 
achthoek beslaat. Door de plaatsing van de toegangsdeuren 
heeft men bij binnenkomst direct zicht op het kasteelbos, via de 
puien met de verticale stijlen. Doordat puien en de stijlen tegen 
het buitenlicht in gezien worden, vallen deze wat donkerder weg, 
en gaat alle aandacht in eerste instantie naar het kasteelbos. 
Hierin "ontdekt" men al gauw de zichtas op de kasteelruïne. Pas 
in tweede instantie worden de insteekverdieping, de kapcon-
structie en de lantaarn met het hoog invallende licht waargeno-
men. De zaal is zowel voor exposities als lezingen en ontvang-
sten geschikt. Via de trap onder de lantaarn bereikt men de in-
steekverdieping, waar het kleine documentatiecentrum gehuis-
vest is en aan een leestafel boeken, tijdschriften en beeldmateri-
aal geraadpleegd kunnen worden. Hier kan ook de grote 
maquette van het kasteelterrein permanent geëxposeerd 
worden. Het atelier en de bibliotheek beslaan ieder 2/8 deel van 
de achthoek. Ook hier is een insteekverdieping aanwezig, die via 
binnenramen indirect daglicht ontvangt via de lantaarn. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer info over de geschiedenis van Kasteel Asten en de 
activiteiten van de Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten: 
 
www.kasteelasten.nl 
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BIJLAGE 
 

Schetsontwerp
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 Afbeelding 1. Plattegrond van het paviljoen. De achthoekige plattegrond met een diameter van 13 meter bestaat uit een entreezone (1/8), zaal (3/8) en twee ateliers 
(2/8). De binnenste gestippelde achthoek geeft de omvang van de insteekverdieping in de diverse ruimten aan. 
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Afbeelding 2. Schematische weergave van één van de gevels van het paviljoen. Het markante achthoekige tentdak wordt afgesloten door een lantaarn. De puien be-
staan uit wegklapbare glasdeuren, zodat altijd een optimaal zicht op het kasteelbos en de ruïne gewaarborgd is. In de zomer, wanneer alle glasdeuren weggeklapt 
zijn, ontstaat het effect van een open muziekkapel in het bos. 
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Afbeelding 3. Dwarsdoorsnede over het paviljoen. De lantaarn geeft mooi hoog invallend licht in de zaal op de insteekverdieping. Links is één van de ateliers weerge-
geven. 


