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Inleiding
een beknopte (historische) introductie

Context
De gemeente Heemskerk en de Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin 
Assumburg hebben een prachtige pronktuin gereconstrueerd en 
aangelegd in Franse Classicistische stijl. Tevens verzorgt de stich-
ting diverse evenementen en educatieve projecten die borg staan 
voor de inbedding van de tuin in de regio en daarbuiten. Een be-
zoekerscentrum zou de tuin een gezicht kunnen geven en de di-
verse evenementen en projecten kunnen faciliteren. 

Historie
Slot Assumburg is een kasteel in Heemskerk. Het dateert waar-
schijnlijk oorspronkelijk uit de 13e eeuw, maar werd in 1546 ver-
bouwd, en is genoemd naar het buurtschap Assum tussen Heems-
kerk en Uitgeest. Er wordt wel aangenomen dat bij de bouw 
gebruik is gemaakt van sloopmateriaal van kasteel Oud Haerlem 
maar dat is niet het geval. De kracht die het kasteel uitstraalt is 
ook meer schijn dan werkelijkheid. Het is in feite een imitatie van 
een middeleeuws kasteel. De dunne muren zouden een beleg niet 
hebben kunnen doorstaan. Een dergelijk kasteel wordt doorgaans 
coulissenkasteel genoemd.

Luchtfoto uit 1947 Een foto van de oude wand uit 1963

Minuutplan Assumburg, ca. 1811 Functionele indeling rondom het Slot Assumburg
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Na de reconstructie van de Frans Classicistische kas-
teeltuin van Slot Assumburg groeide de vraag naar 
een bezoekerscentrum. Het gebouw is gepositio-
neerd op het voorterrein van het slot, bij een Rijks-
monumentale muur; de overblijfselen van de voor-
malige stallen. Op deze manier wordt de oprijlaan 
van het slot weer geflankeerd door twee functione-
rende dienstgebouwen. In het gebouw bevindt zich 
een algemene ontvangstruimte, een kantoor voor 
de vrijwilligers en een werkplaats.



Bestaande doorsnede over het voorterrein.

Nieuwe doorsnede over het voorterrein.

Het ontwerp van het bezoekerscentrum herstelt de symmetrie 
van het voorterrein van het Slot Assumburg. Door de positio-
nering, de gekozen kapvorm en het materiaalgebruik staat het 
gebouw op een vanzelfsprekende manier in zijn omgeving. Zo 
ademt de ambachtelijke lariks constructie de sfeer van het oude 
kasteel. Het nieuwe bouwvolume ligt terug ten opzichte van de 
rijksmonumentale muur. Door het dak over de muur uit te laten 
kragen ontstaat er een extra, overdekte buitenruimte. De nieuw-
bouw voegt zo een extra laag toe en laat tegelijkertijd de rijke 
historie van deze locatie in haar waarde. Door het dak deels te 
voorzien van glazen pannen wordt de ondergelegen ruimte op 
subtiele wijze voorzien van extra daglicht. De pannen laten een 
mysterieus licht door, passend bij de sfeer van een eeuwenoud 
kasteel. Door op termijn de openingen in de historische wand 
terug te brengen zal het bezoekerscentrum optimaal met het 
voorterrein zijn verbonden.



Scenario’s voor het ontwerp in relatie tot het openen van de wand.

1. Bestaande wand. 
2. Bouwvlak en wand overkappen.
3. Entree aan kant van parkeerterrein, voorterrein bereikbaar via ‘coulisse’.
4. Gaten in de wand vergroten de relatie met het voorterrein.

1. 2. 4. 3. 

Het gebouw heeft twee formele entrees aan beide zijden van 
het gebouw. Dit speelt in op de toekomstige situatie waar een 
doorgang in de monumentale muur is gerealiseerd en het par-
keren tussen het bezoekerscentrum en de Tolweg is opgelost. 
Het voorterrein is dan alleen nog toegankelijk voor leveranciers.
Via een bestaande opening in de monumentale muur zijn het 
kasteel en de kasteeltuin (voor voetgangers) vanaf het parkeer-
terrein bereikbaar indien het gebouw gesloten is. 

De entreehal, waar ook de pantry en de toiletten gesitueerd zijn, 
verdeelt het programma. Zo kunnen beide ruimtes onafhanke-
lijk van elkaar gebruikt worden. De werkplaats is gekoppeld aan 
de vrijwilligersruimte en is zowel van binnen als buitenom be-
reikbaar. Het programma is op deze manier functioneel in het 
gebouw ondergebracht. Doordat de gebruiksruimten hoog zijn, 
in tegenstelling tot de ondersteunende functies, wordt ook het 
interieur gekenmerkt door een functionele, heldere ruimtelijk-
heid.



1.2.
3.

3.

4.

5. 6.

Plattegrond 1. Ontvangstruimte
2. Entree
3. Keuken en sanitair

4. Vrijwilligersruimte
5 .Werkplaats
6. Overdekte buitenruimte



Door het gebruik van tijdloze maar karakteristieke materialen als hout en pan-
nen is geprobeerd vroegtijdige beeldveroudering tegen te gaan. Hout is een 
hernieuwbare en daardoor duurzame grondstof. Doordat het gebouw voor 
vele doeleinden flexibel te gebruiken is maken we voor de gebruiker een waar-
devol gebouw. De ruime overstekken van het dak beschermen het gevelma-
teriaal en functioneren als zonwering in de zomer. Low-tech oplossingen die 
passen bij het gebouw en de omgeving. De houtconstructie is gezaagd dmv 
windkracht in een houtzaagmolen op de Zaanse Schans.

Waar lowtech oplossingen bijdragen aan de beleving van dit energieneutrale 
gebouw zijn de hi-tech maatregelen, zoveel mogelijk uit het zicht gelaten. Het 
gebouw is voorzien van een warmtepomp en vloerverwarming. Energie wordt 
geleverd door PV panelen; een gasaansluiting ontbreekt. De verlichting is LED. 
Uiteraard is het gebouw voorzien van goede isolatie en zijn ruimtes apart te 
verwarmen en te ventileren.



Doorsnede 
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