
Slogan

Project titel

ontwerp 2000   |   uitvoering 2008-2009   |   locatie Eindhoven   |   opdrachtgever DNC Vastgoedontwikkeling, Woningstichting Trudo Eindhoven   
|  in samenwerking met xxx  |   prijzen xxx

Arial Regular 9pt, regelafstand 14pt en paragraaf ‘uitvullen’ 
staan vast.  Spatiering is 0 maar eventueel te varieren om de 
tekstblokken goed uit te laten lijnen met het aantal regels. 

Binnen de hulplijnen blijven. Tekstkader niet verbreden of 
buiten de hulplijnen vergroten. Tekstkader mag wel verkort met 
eventueel beeld eronder. Of twee kolommen en verkort. Dan 
wel met elkaar laten uitlijnen.

Kopje Arial Regular 9pt, regelafstand 14pt

h e e r l i j k h e i d  d e  e e u w i s
h o e k s c h e  wa a r d

De ontwikkel ing van een nieuw landgoed





De ontwikkeling van een nieuw landgoed

heerlijkheid de eeuwis

ontwerp 2003   |   uitvoering niet   |  omvang 13 ha    |   locatie Hoeksche Waard   |   opdrachtgever Willy Spaan   |   in samenwerking 
met Concire Ontwikkelingsgroep

Heerlijkheid de Eeuwis ligt in de Eendragtspolder (Zuid 
Beijerland), die deel uitmaakt van de Hoeksche Waard. 
De opdrachtgever heeft de intentie op haar locatie en de 
aangrenzende gronden, totaal circa 13 ha, een landgoed 
met een culturele functie te realiseren, dat bijdraagt aan 
de Hoeksche Waardse gemeenschap. De bijzondere 
landschappelijke kenmerken van het gebied vormen het 
uitgangspunt van de ontwikkeling. Daaraan is ook de naam 
van het beoogde landgoed ontleend: Heerlijkheid de Eeuwis. 
Een eeuwis is in de Hoeksche Waard een stuk grond dat na de 
inpoldering lang moerassig is gebleven.  

Van geploegd tot geplooid land
Het weidse Hoeksche Waardse landschap wordt gekenmerkt 
door vette kleipolders, karakteristieke gepotdekselde schuren 
en een strakke verkaveling binnen dijken waarover het gebied 
ontsloten wordt en waaraan gewoond wordt. Het concept voor 
het landgoed is gebaseerd op het plooien van het landschap. 
Door de uitgestrekte akkers, doorploegd en jarenlang bewerkt, 
met voren tot zo ver als het oog reikt, te plooien, wordt het 
landschap getransformeerd van een gebied van ongeveer 
13 ha. tot een ervaring van  30 ha. Het letterlijk maken 
van de voren ofwel de ‘plooiing’ van het landschap leidt tot 

hoogteverschillen, waardoor van nat naar droog uiteenlopende 
natuurlijke milieus ontstaan, elk met een typische beplanting. 
De gevarieerde rijkdom aan beplanting, onderstreept zo de 
lange lijnen, die zo kenmerkend zijn voor het gebied.

Daarnaast zorgt het hoogteverschil van de omliggende dijken 
voor een prachtig panorama. Spannende doorzichten en 
zichtlijnen bieden bezoekers, passanten en bewoners een 
allereerste blik op Heerlijkheid de Eeuwis. De richting van de 
landschappelijke plooiing en de omtrekkende beweging van 
de hoofdroute leiden tot een scala aan belevingen van de 
dijklichamen.   

De Eeuwis zal openbaar toegankelijk zijn en een toevoeging 
vormen voor het culturele leven op het eiland. Het landgoed 
voorziet in de behoefte aan een plek om zich af te zonderen van 
de stedelijke omgeving en om op het eenvoudige platteland 
in een ontworpen natuurlijke omgeving rust, bezinning, 
lering en inspiratie te vinden. De verrassende combinatie 
van landschap, ruimte, beeldende kunst en architectuur van 
allure op een eiland moet de omwonenden en de bezoekers 
een scala aan zinnenstrelende en intellectuele belevingen 
bezorgen.
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