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Nieuwe Kasteeltuin sfeervolle entree
van centrum
De ontwerpers van de nieuwe Kasteeltuin zijn erin geslaagd om
tweehonderd parkeerplaatsen te combineren met een aangename
verblijfsplek, die de herinnering aan het Kasteel van Zevenbergen
levend houdt.
De parkeerplaatsen op de Kasteeltuin vervangen een deel van de
plekken op de Markt en aan de haven. Een belangrijke opgave was
om deze parkeerplekken zo groen mogelijk in te passen. Daarnaast
is de herinrichting een uitgelezen kans om de uitstraling van het
nogal vervallen gebied te verbeteren, een aantrekkelijke wandel- en
fietsroute naar het centrum te maken en een mooie aansluiting te
vinden met de tuinen van de huizen aan de Stationsstraat. Bovendien
kan de Neerhofstraat weer een fraaie woonstraat worden, door ook
woonhuizen aan de noordzijde toe te voegen.

fietsroute naar het centrum te vervolgen. De lakens herinneren aan
de vele rijk versierde tapisserieën die in het oude kasteel hingen en
laten taferelen zien uit de bewogen geschiedenis van het kasteel: van
‘heerlyck tafelen’ in het kasteel tot belegeringen en watersnood.
Sfeervol
De parkeerplekken worden ingericht met hagen, bomen en
plantvakken tussen de auto’s. De tuinen van de woningen aan de
Stationsstraat worden afgescheiden met een groene haag. ’s Avonds
geeft de sfeervolle verlichting een veilig gevoel.
De route langs de vaandels voert uiteindelijk langs de kerk, die ook
veel sfeer aan de plek zal geven. Langs de kerk sta je vervolgens in
enkele minuten aan de Markt of bij de winkels aan de Molenstraat
en de haven.

Lobbekenstoren
Komend vanaf het station is vanaf de Neerhofstraat / hoek Pastoor
van Kessellaan een niet te missen entree te zien: een fraaie
bloementuin met een zes meter hoge hedendaagse interpretatie van
de Lobbekenstoren. Dit was de grootste en meest kenmerkende toren
van het kasteel, met op de hoeken uitkragingen die arkeltorentjes
worden genoemd. Tegenover het kunstwerk bevinden zich twee
muurbanken, die herinneren aan de stadsmuur die exact op deze plek
in de bodem is aangetroffen. Iets verderop nodigt een reeks vaandels,
‘lakens’ in de woorden van de ontwerper, uit om deze wandel- en

Vijf bouwkavels
Een ander deel van het nu braakliggende bouwterrein wordt straks
ingenomen door vijf bouwkavels aan de Neerhofstraat, waar mensen
zelf hun eigen huis kunnen bouwen in het centrum van Zevenbergen.
Deze kavels gaan begin komend jaar in verkoop. De presentaties over
de archeologie van de plek en van het inrichtingsplan zijn te vinden op
www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl/kasteeltuin.
Ook staat hier een animatiefilmpje van het ontwerp.
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