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1. huidige situatie: transportbedrijf en 
coniferenhaag ontsieren dorpsentree

2. dorpsentree herstellen: vrije schoots-
velden vrijhouden, verscholen landgoed

3. investering in aanzien dorpsentree:
dorpsboomgaard en informele routes



Van transportbedrijf naar woningen in een landgoedsetting

entreelocatie raalterstraat Heino

Heino bevindt zich in een historisch waardevol 
kampenlandschap. In het mozaïek van weilanden, akkerbouw-
gronden, houtwallen en bossages bevinden zich typische 
erven en landgoederen. De percelen zijn rijk beplant evenals 
de historische verbindingswegen die oorspronkelijk de entree 
vormden tot het dorp. Door de aanleg van de rondweg zijn 
deze waardevolle landschappelijke structuren echter op 
sommige plekken nog nauwelijks als zodanig herkenbaar. 
Dat geldt ook voor de locatie aan de Raalterstraat. Waar 
vroeger een riante eikenlaan het dorp aankondigde, is deze 
prachtige bomenstructuur nu grotendeels verdwenen. Ook het 
transportbedrijf en de voormalige boerderij dragen bij aan een 
rommelig beeld. Redenen om de locatie te herontwikkelen.

Het ruimtelijk concept is gebaseerd op een hedendaagse 
interpretatie van de historische landgoederen, die 
een vanzelfsprekende plaats innemen in het groene 
kampenlandschap rond Heino. De ruimtelijke structuur 
onderscheidt drie deelgebieden.

Het Landgoed, gelegen aan het oude lint, bestaat uit een groot 
landhuis met aanverwante kleinere koetshuizen. De verticale 
geleding van de gevels en de bordessen geven de huizen een 
chique aanzien. Formele tuinen met gazons, rozenperken en 
rododendrons complementeren de statige sfeer. De entree tot 
het dorp krijgt hiermee status en allure.

In het Veld vindt een boerderijen haar plek. Een breed en laag 
bouwvolume, openslaande poortdeuren en een prachtig terras 
creëren hier het echte boerderijgevoel. De woningen staan op 
een groot perceel en hebben uitzicht op het open veld. De tuin 
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gaat op een natuurlijke manier over in het landschap. Greppels 
of boerenhagen waaruit her en der een boom uitschiet scheiden 
de grenzen. De informele, boerderijsfeer wordt kracht bijgezet 
door stoere beplanting met walnoot en kastanje.

De bosrand biedt ruimte aan boswachterswoningen die 
tegelijkertijd schuil gaan in het groen en prachtig zicht 
hebben op open plekken. Door te bouwen in twee lagen met 
een bruikbare kap blijft de footprint bescheiden en wordt de 
bosachtige sfeer behouden. Krenten en hulst geven vorm aan 
de overgangen tussen openbaar en privé terrein alsmede aan 
de parkeerplaatsen. De voorgestelde landschappelijke en 
steden-bouwkundige structuur benut zo optimaal de potenties 
van de locatie. De plek sluit aan op zijn omgeving en draagt bij 
aan de kwaliteiten van de dorpsrand. 
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