
schetsplan Bleek

Bovenbleek – Benedenbleek – Hoornwerk

In dit schetsplan wordt weergegeven 
hoe op basis van historische 
informatie, informatie uit het traject 
van de voorzieningenkaart én 
informatie uit de Ravensteinse
gemeenschap een idee is ontstaan 
hoe een nieuw gemeenschapshuis 
met respect voor het verleden van de 
vestingstad Ravenstein op een mooie 
wijze ingepast kan worden op de 
historische locatie ‘Bleek’.

Officieel is De Bleek eigenlijk alleen 
het opgehoogde gebied Bovenbleek, 
wat vroeger dienst deed als bleekveld 
voor de was. Wij definiëren De Bleek 
als Bovenbleek, het parkeerterrein 
Benedenbleek én het voormalige 
hoornwerk waar nu de camping is.

schetsplan uitgewerkt door:

Albert van den Bergh
Teun Jaspers
René Theunissen
Leo van Uden

schetsplan Bleek   |   juli 2018



huidige situatie

- verrommelde inrichting terrein
- historisch hoornwerk niet herkenbaar / beleefbaar
- geen open structuur
- hoornwerk niet toegankelijk voor Ravenstein

De huidige situatie is niet om over 
naar huis te schrijven. Het gebied is 
verrommeld, waarbij het hoornwerk 
niet als zodanig herkenbaar is. Alleen 
vanuit de lucht zie je iets van de vorm 
van het hoornwerk. Het gebied heeft 
ook geen open structuur zoals een 
hoornwerk wel heeft. En wat veel 
Ravensteiners ook stoort, is dat het 
hoornwerk voor Ravenstein niet eens 
toegankelijk is.

Om te bekijken wat je met het 
waardevolle terrein wilt of kunt, moet 
er natuurlijk eerst inzicht zijn in de 
historische situatie.
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veronderstelde historische situatie

op basis van onder andere:
- historische gravures
- kadastrale kaarten
- kaartmateriaal bestemmingsplannen
- (lucht)foto’s

Op basis van diverse kaarten en foto’s 
komen wij tot ongeveer deze situatie, 
waarbij de situering van het 
halfbastion redelijk nauwkeurig is, 
maar vooral de kroon van het 
hoornwerk wat meer aan speculatie 
onderhevig is. Wij gaan er vooralsnog 
echter wel vanuit dat de punt niet 
helemaal tot aan de olieloods kwam.
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resterend voor nieuwe planvorming

Op deze terreindelen kan de historische situatie 
geaccentueerd worden
- reconstructie grondwallen
- (gedeeltelijk) visualiseren water

Bij eventuele herinrichting van het 
gebied vallen delen van het historische 
terrein af die in particulier bezit zijn of 
als dijk onderdeel uitmaken van de 
waterkering, waardoor we ongeveer 
deze delen  overhouden als mogelijk 
projectgebied.

Het herbeleefbaar maken van het 
hoornwerk en eventueel het 
halfbastion is voor dit gebied een 
optie met een groot draagvlak in 
Ravenstein. Breng de contouren 
daarvan terug door middel van 
grondwallen …
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resterend voor nieuwe planvorming

Op deze terreindelen kan de historische situatie 
geaccentueerd worden
- visualisatie grondwallen
- (gedeeltelijk) visualiseren water

… en water.

Dit zijn uiteraard geen nieuwe ideeën, 
maar om dit als losstaand project te 
realiseren, lukt steeds maar niet en zal 
ook de komende jaren waarschijnlijk 
niet gaan lukken.

Nu loopt momenteel ook het traject 
van de voorzieningenkaart, waarbij 
vanuit de Ravensteinse gemeenschap 
is aangegeven dat De Bleek toch wel 
de voorkeurslocatie is. Vooralsnog 
gaan we er vanuit dat De Bleek ook bij 
het locatieonderzoek in potentie de 
beste locatie voor een nieuw 
gemeenschapshuis zal worden. Dit is 
dan ook direct DE KANS om het gebied 
met historisch besef in te richten.

Wat in ieder geval moet worden 
voorkomen is dat een nieuw 
gemeenschapshuis ergens midden op 
de parkeerplaats wordt neergezet. 
Dan zal het terugbrengen van de 
gracht op die plek onmogelijk worden 
en de openstructuur die de historische 
situatie in zich had is dan ook 
definitief van de baan.
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inspiratie Geïnspireerd door de 
manschappenruimtes in forten is het 
idee ontstaan om een 
gemeenschapshuis te situeren in de 
grondwallen, waarmee het onderdeel 
gaat uitmaken van de historische 
situatie.

En waar zou dat dan kunnen?

Op het hoornwerk, aan de zijde van de 
Doolhof, omdat daar de grondwal is te 
reconstrueren.

Daarnaast is het maar de vraag of voor 
een gebouw aan de dijkzijde de 
benodigde vergunningen verkregen 
kunnen worden, aangezien de dijk een 
primaire waterkering is.
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basisidee nieuwe gemeenschapshuis

in de herstelde grondwal aan de zijde Doolhof

Bouwen in de grondwal komt er dan 
schematisch zo uit te zien.

Er is mogelijk weerstand tegen het 
bebouwen van het hoornwerk. Maar 
die weerstand is met name ontstaan 
door oude plannen voor 
woonbebouwing op het hoornwerk, 
luxe villa’s of zelf een soort woonwijk. 

Maar, mits op een goede manier 
ingepast in de herstelde aarden 
wallen, sla je twee vliegen in één klap: 
het hoornwerk wordt weer 
herkenbaar/herbeleefbaar en 
toekomstige woonbebouwing wordt 
eigenlijk uitgesloten.

En dat (beperkt) bebouwen van het 
hoornwerk geen probleem hoeft te 
zijn, is wel duidelijk uit de praktijk. Er 
zijn in Nederland legio voorbeelden 
van nieuwbouw op of in historische 
verdedigingswerken. 
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Werk aan het Spoel

Enkele voorbeelden:

Een cultureel centrum op de 
grondwerken van Werk aan het Spoel. 
Het diep gelegen terrein wordt onder 
meer gebruikt voor concerten en 
openluchtfilms, waarbij de taluds als 
tribune dienen.
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Fort Diemerdam

En het paviljoen op Fort Diemerdam 
met multifunctionele vergaderruimtes.

Deze twee voorbeelden zijn duidelijk 
gebouwen op de grondwerken, 
waarbij de historische 
verdedigingswerken deels een 
maatschappelijke of culturele functie 
krijgen.

Maar er zijn ook voorbeelden waarbij 
de nieuwbouw beter wordt ingepast in 
de historische verdedigingswerken.
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Fort aan de Buursteeg

Een mooi voorbeeld van beter 
inpassen, is het activiteitencentrum óp 
en deels ín één van de redoutes van 
Fort aan de Buursteeg.
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Fort aan de Buursteeg

Nogmaals Fort aan de Buursteeg.
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Geofort

En als laatste dit zeer fraaie voorbeeld 
van het nieuwe entreegebouw van het 
Geofort.

De benodigde plafondhoogtes zijn 
gerealiseerd door het grootste deel 
van het gebouw behoorlijk diep onder 
het maaiveld te bouwen.

Uit de praktijkvoorbeelden blijkt wel 
dat er zeer veel mogelijk is om 
nieuwbouw op een mooie, stijlvolle 
manier onderdeel te laten uitmaken 
van historische locaties.
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basisidee nieuwe gemeenschapshuis

in de herstelde grondwal aan de zijde Doolhof

In de Ravensteinse situatie zou het er 
dan, afhankelijk van de benodigde 
ruimtes in het nieuwe 
gemeenschapshuis, in basis 
bijvoorbeeld zo uit kunnen komen te 
zien.
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basisidee nieuwe gemeenschapshuis

in de herstelde grondwal aan de zijde Doolhof

Of zo …
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basisidee nieuwe gemeenschapshuis

in de herstelde grondwal aan de zijde Doolhof

Of zo …
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basisidee nieuwe gemeenschapshuis

in de herstelde grondwal aan de zijde Doolhof

hoofd-ontsluiting terrein via de Maasdijk

Op deze wijze inpassen van het 
nieuwe gemeenschapshuis biedt 
gigantisch veel voordelen.

Ten eerste is het gebied te ontsluiten 
via de Maasdijk, waarmee voorkomen 
wordt dat verkeer door de nauwe 
straten in de historische kern moet.

In de wal kunnen opslagruimtes 
gerealiseerd worden. Er is bij diverse 
verenigingen veel behoefte aan 
opslagruimte.
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basisidee nieuwe gemeenschapshuis

in de herstelde grondwal aan de zijde Doolhof

hoofd-ontsluiting terrein via de Maasdijk

verdere inrichting:
- ontsluitingen voetgangers en fietsers
- terras(sen)
- parkeerterrein (gemeenschapshuis en toerisme)

En vervolgens de verdere inrichting.

Eventueel met extra 
parkeergelegenheid, onder andere 
voor bezoekers van het 
gemeenschapshuis en toeristen. 
Voorwaarde voor verdere inrichting is 
wel dat het gebied een open karakter 
behoudt, aangezien een hoornwerk 
natuurlijk ook een grote open vlakte 
was met de hoge elementen, de 
grondwallen, aan de randen.

De hier voorgestelde situatie is 
uiteraard gewoon neergezet als 
voorbeeldschets. De echte uitwerking 
moet bij voorkeur door een 
(landschaps)architect worden gedaan.
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basisidee nieuwe gemeenschapshuis

in de herstelde grondwal aan de zijde Doolhof

hoofd-ontsluiting terrein via de Maasdijk

verdere inrichting:
- ontsluitingen voetgangers en fietsers
- terras(sen)
- parkeerterrein (gemeenschapshuis en toerisme)

Voordeel van deze situering is dat het 
onderdeel gracht uit het Waterfront 
eventueel direct, en anders in ieder 
geval in de toekomst, altijd 
gerealiseerd kan worden. Voorwaarde 
is dan overigens wel dat er een 
alternatief voor het parkeerterrein 
komt.
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voordelen combinatie hoornwerk en gemeenschapshuis

- herkenbaar en beleefbaar hoornwerk en halfbastion
- vanaf dijk open zicht, over halfbastion en hoornwerk, op ‘vesting’ Ravenstein
- verdere realisatie Waterfront (terugbrengen gracht) blijft mogelijk
- blokkade woonbebouwing op hoornwerk

- ontsluiting via Maasdijk (ontzien smalle straten in historische kern)
- voorlopig behoud van (grootste deel) parkeerterrein ‘Benedenbleek’
- evenemententerrein voor Ravenstein
- grondwal hoornwerk heeft tevens geluidswerende functie voor achterliggende woonwijk
- voldoende buitenruimte voor gebruikers gemeenschapshuis
- plaats voor opslagruimtes
- aantrekkelijk voor toerisme

- relatief simpel archeologisch onderzoek (geen bouwwerken in de bodem)
- nauwelijks last van bodemverontreiniging (geen bodembedreigende activiteiten)
- gemakkelijkere vergunningprocedure en minder beperkingen dan bouwen bij dijkzijde

basisidee nieuwe gemeenschapshuis

in de herstelde grondwal aan de zijde Doolhof

hoofd-ontsluiting terrein via de Maasdijk

verdere inrichting:
- ontsluitingen voetgangers en fietsers
- terras(sen)
- parkeerterrein (gemeenschapshuis en toerisme)

Tot slot nog even een opsomming van 
de belangrijkste voordelen van het 
combineren van een 
gemeenschapshuis en het deels 
reconstrueren van de historische 
situatie. Zie hiervoor het kader 
linksonder.
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