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Landschappelijke uitgangspunten nieuw agrarisch bouwperceel  
  
Opgesteld door : W.J.J. Jaaltink 

Onderwerp : Landschappelijke uitgangspunten nieuw agrarisch bouwperceel Trechtweg tussen nr 4 en 6 
te Cothen,  gemeente Wijk bij Duurstede 

Datum : 07 mei 2012, status CONCEPT 4 
 

 
Aanleiding en uitgangspunten: Verzoek van LTO noord advies, op verzoek van de gemeente Wijk bij Duur-
stede, om voor initiatiefnemer dhr. Vernooij, een landschappelijk inpassingplan op te stellen ten behoeve 
van een bestemmingsplanwijziging, voor het nieuw agrarisch bouwperceel aan de Trechtweg tussen nr 4 
en 6 te Cothen.  
In oktober 2010 zijn er voor bovengenoemd perceel al landschappelijke uitgangspunten opgesteld, welke in 
november 2011 zijn aangevuld met een landschappelijke inpassing. Deze inpassing bestaat uit de beschrij-
ving van de uitgangspunten en een schets voor een mogelijke inrichting.  
Nav opmerkingen van o. a. de provincie Utrecht in februari 2012 is aanvullend overleg geweest met initia-
tiefnemer en is de bouwblokindeling en het landschappelijk inpassingplan gewijzigd en aangevuld. De ini-
tiatiefnemer heeft aangegeven dat in de eerste fase de bedrijfsloods met bedrijfsverharding en het woon-
huis worden gebouwd. Later wordt de tweede loods gebouwd wanneer daar behoefte aan is. Bij het opstel-
len van de landschappelijke inpassing is hier reeds rekening mee gehouden er zijn dan ook twee inpassin-
gen opgesteld.  
 
Gehanteerd beleid:  
LOP Krommerijngebied + (vastgesteld landschapsontwikkelingsplan) 
BKP Krommerijngebied + (vastgesteld Beeldkwaliteitplan) 
Welstandnota gemeente wijk bij duurstede 
Kwaliteitsgids Nationaal landschap Rivierengebied 
 
Onderliggend landschap 
Het onderliggend landschap ligt in een strokenverkaveling op de Houtense Stroomrug. De Trechtweg met 
de verspreid aanwezige lintbebouwing is een stroomruggebied. Het karakter van het stroomruggebied is 
uitgangspunt voor de ontwikkeling. De kavelrichting op deze locatie is noordoost – zuidwest. Invulling op 
het erf wordt hierop afgestemd. De kavel ligt in een fruitperceel dat aan de Trechtwegzijde is afgesloten 
met elzensingels. Aan de westzijde grenst het perceel aan de waterwinlocatie; een terrein waar veel sin-
gels, struweel en bomen staan en daardoor een groene uitstraling heeft. Aan de oostzijde is ook een laag-
stamboomgaard.  
 
Archeologie 
De Limes heeft ook in dit gebied haar loop gehad. De noordgrens van het Romeinse rijk met de vroegere 
Romeinse weg liep ergens nabij het plangebied als verbindingsweg tussen Wijk bij Duurstede en Fort Vec-
tio. Het kan zijn dat dat invloed zou kunnen hebben op de ontwikkelingssnelheid van de beoogde plannen. 
 
Uitgangspunten algemeen 
“De positie van de nieuwe bebouwing dient aan te sluiten bij de bestaande bebouwingsstructuur. Dit bete-
kent een compacte clustering zoals gewoonlijk is op de oeverwallen. Dus handhaven van bebouwing aan 
het lint met dezelfde oriëntatie van de voor- en achterzijde en herstel van landschappelijke waarden zoals 
sloten, streekeigen beplanting of zichtlijnen. Een ruime inpassing met landschappelijke beplanting is ge-
wenst. Bebouwing dient qua massa en morfologie aan te sluiten op bestaande veelal historische bebou-
wing en qua architectuur te passen in de omgeving”.   
 
“Het streefbeeld voor de beplanting sluit aan bij het karakter van de oeverwallen en de typische opbouw 
van de erven”. De grote erven vragen om een royale beplanting. De kleinere wat minder royaal. Plaats  
houtsingels, bomenrijen hoogstamfruit en solitaire bomen om het zicht op grote massa te breken. Sluit aan 
bij bestaande groene structuren.  
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Uitgangspunten bouwblok 
Bouwblokken in dit landschapstype zijn vaak rechthoekig van vorm. De grootte van het bouwblok dient af-
gestemd te worden op de huidige en toekomstige wensen van agrarische bebouwing. Een uitbreiding in de 
toekomst moet kunnen indien de bedrijfsvoering dit nodig acht. Hiervoor lijkt een agrarisch bouwblok van 1 
hectare dan ook aan de grote kant. Mijns inziens zou volstaan kunnen worden met een kleiner bouwblok. 
De initiatiefnemer heeft dit advies overgenomen en heeft in plaats van een bouwblok van één hectare, een 
kleiner bouwblok gesitueerd van ca een halve hectare. Daarnaast is een bouwblok ontstaan dat niet meer 
rechthoekig is, maar L-vormig. Het lijkt nl. niet logisch om direct naast de woning ook nog te bouwen. Van-
daar dat deze ruimte, in tegenstelling tot eerdere plannen, niet als bouwblok is ingezet. Het bouwblok is dus 
geminimaliseerd èn er is rekening gehouden met een inpassing van toekomstige ontwikkelingen van het 
bedrijf. 
 
Uitgangspunten schuur 
Voor de landschappelijke inpassing van de schuur zal men vooral moeten kijken naar gedekt kleurgebruik 
en positionering op het perceel. Uitgaande van de gemiddelde fruitschuur in het buitengebied, dan zijn het 
over het algemeen hoge “dozen” die flink aanwezig zijn in het landschap. De schuur wat verder van de weg 
bouwen levert een beeld op wat minder massaal overkomt. Te ver is ook weer niet gewenst, omdat dan 
een heel lang bouwblok ontstaat. Er wordt nagestreefd om een “compacte” erfinvulling te krijgen.  De ver-
hardingsruimte voor de schuur, zoals in een eerdere variant was getekend is dan ook omgedraaid en ach-
ter de schuur komen te liggen. De schuur en het woonhuis komen zo fors dichter bij elkaar, waardoor de 
bebouwing de “compactheid “ van het erf tot uiting brengt.   
Vòòr de schuur tot aan de woning is nog voldoende ruimte om in te vullen met groen. Dit kan met solitaire 
bomen, tuin, een singel, een heg of hoogstamfruit. Met enkele grote bomen kan de massa van de schuur 
worden doorbroken waardoor het minder massaal ervaren wordt en beter in het landschap wegvalt. Dit 
geldt dus voor meerdere zijden van de schuur. Wat ik ook wel realiseer is dat deze bomen mogelijk vogels 
kunnen huisvesten die schade in het fruit kunnen veroorzaken waardoor dit bij fruitteelt niet zo gemakkelijk 
is in te passen. 
 
Uitgangspunten waterberging 
Vanwege het vergroten verhard oppervlak dient een compensatie plaats te vinden waar hemelwater gebor-
gen dan wel geïnfiltreerd kan worden. Dit wordt in de zone tussen kavelpad en schuur 1

e
 fase aan de oost-

zijde gerealiseerd tussen de groene houtsingel met boomvormers. 
 
Advies woning: 
Compact bouwen op de kop van de kavel is wat we graag zien. Geluidseisen stellen dat op minimaal 22,5m 
vanaf het hart van de weg mag worden gebouwd. Aan die eis zal moeten worden voldaan. De ruimte tus-
sen woning en weg kan worden ingericht als eenvoudige landschappelijke tuin of weitje tussen woning en 
weg. Type woning zoals gebruikelijk in deze streek volgens geldende welstandscriteria.  
Gebruiksruimtes als terras en speelterrein liefst achter of naast de woning en niet er voor. De voortuin een-
voudig en landschappelijk inrichten. Met streekeigen beplantingen. De ruimte tussen woning en schuur zo 
kiezen dat er nog wel een compact erf is, maar toch voldoende aftand tussen woning en bedrijf. 
 
Uitgangspunten landschap en groen 
Gebruik van coniferen niet toestaan, bladhoudende heesters en sierheesters zoveel mogelijk tegengaan. 
Landschappelijke hagen zijn gewenst met fruitbomen /noten of solitaire bomen. 
 
Voor hagen bijvoorbeeld sleedoorn, meidoorn, beuk, veldesdoorn gebruiken. In verband met de teelt van 
peren kan ik begrijpen dat meidoorn hier niet wordt toegepast. Heggen niet te hoog, tot ruim één meter 
hoog is goed. Als afscheiding tussen productiefruit en de tuin kan een hogere heg dienst doen. Dat heeft 
twee voordelen. Eventuele drift van gewasbeschermingsmiddelen wordt tegengegaan en de tuin heeft een 
afscheiding. 
 
Als boom doet in deze streek de walnoot, de es, de iep, de linde of zomereik het goed. 
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Het gebruik van enkele hoogstambomen of een huisboomgaardje in hoogstamfruit kan ook. De keuze van 
welke soorten hoogstamfruit worden gebruikt, kan nog nader worden uitgewerkt. In ieder geval zijn oude 
fruitrassen uit de streek zeer welkom.  
 
Een moestuin is in deze omgeving gebruikelijk en kan hier dan ook worden toegepast. Het vraagt wel veel 
inspanning om de moestuin goed bij te houden. Neem dit mee in de overweging. 
 
Bestaande elementen als windsingels of bomen en landelijke beplanting die reeds als structuur aanwezig is 
wordt zoveel mogelijk gehandhaafd en / of aangevuld. Waarbij gebruik gemaakt wordt van landschappelijk 
waardevolle soorten die streekeigen zijn.  Windsingels bij voorkeur in els of els gemengd met wilg en vo-
gelkers. 
 
Voor het toepassen van verhardingen is het goed om te kijken of deze weg kunnen vallen in het landschap. 
Sober en eenvoudig is het credo. Dit kan door één centrale oprit toe te passen. 
Verhardingen dienen waar mogelijk een landelijke uitstraling te hebben. Hierbij valt te denken aan gebak-
ken klinkers of grind. Felle kleuren en gebruik van betonstraatsteen of betontegels wordt niet aanbevolen.  
Voor functionele bedrijfsverharding zou het mooi zijn als een minder opvallende donkere verhardingskleur 
zou worden gekozen. 
 
Uitleg landschappelijke inpassingschets 

 
Heggen / hagen  

Er worden naast de bestaande, een aantal landschappelijke hagen aangelegd met meerdere functies. 
Naast begrenzing van het perceel wordt ook de overgang van privé naar bedrijf aangegeven en een omka-
dering van de tuin en gras of weitje. Het sluit aan met het type heggen in de omgeving. De streekeigen 
soorten waaraan wordt gedacht zijn, veldesdoorn of haagbeuk. De hoogte en frequentie van knippen be-
paald het beeld. 
 
 Bomen 
Er wordt voorgesteld om aan de wegzijde één of enkele bomen te planten. Hiermee wordt het beeld dat nu 
op de Trechtweg aanwezig is versterkt. Er staan nu af en toe enkele solitaire bomen langs de weg of op 
percelen die als het ware de oude weg “markeren”. Dit kunnen bijvoorbeeld walnoot, zomereik, kers, linde, 
wilg of es zijn. Bij essen wil ik graag het voorbehoud maken dat er nu een ziekte in voorkomt waarvan men 
nog niet weet hoe en óf deze is te bestrijden. Terughoudendheid is dus geboden. 
Voor het huis kunnen op de zuidkant twee leilinden geplant worden om bescherming te bieden tegen de 
wind en het weren van de zon. 
Voor de bedrijfsloods(en) kunnen bomen worden geplant al dan niet met een houtsingel om de gevel te 
breken en een robuuste groen beeld te geven. De hier eerder genoemde soorten volstaan. 
 
 Verhardingen 
Om de woning is functionele verharding bestaande uit klinkerverharding of grind. Passend in de schaal van 
de woning. 
Op het bedrijf ligt nu al deels functionele betonverharding. Dit kan bij de uitbreiding  voortgezet worden.  
Achter of naast de woningen kunnen terrassen, aan de zijkant bij voorkeur afgeschermd met een heg. 
 
 Bestaande singel 
Bestaande elzensingels van landschappelijk groen op het terrein wordt zoveel mogelijk behouden. Ter 
plaatse van de woning kan een lagere heg worden toegepast. Zie hiervoor het kopje heggen. Als scheiding 
tussen boomgaard en woningperceel kan ook een singel of hogere heg van bijv. els, haagbeuk of veldes-
doorn dienst doen.  
 

Nieuwe singel 
Een nieuwe singel met struweel en boomvormers tussen loods en bedrijfspad zal de loods aan die zijde 
inpassen. Vanwege de beperkte ruimte zal een singel van bijv. elzen afgewisseld met zomereik, rode kor-
noelje en haagbeuk het hier goed kunnen doen. Dit type kan later ook bij de uitbreiding van de loods wor-
den gebruikt. 
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Gras 

De ruimte tussen de weg en de woning kan ingericht worden als grasveld of  weitje. Deels of geheel om-
hegd past dit goed in de streek.  
Tussen woning en bedrijfsruimte is ruimte die goed ingericht kan worden als grasveld of tuin. Doordat het 
omhegd is met een lage heg kan dit goed. Indien wenselijk kunnen hierin bijvoorbeeld ook nog een moes-
tuin of zachtfruitgaardje gemaakt worden. 
 
Tot slot wil ik nog vragen of er nog een bijgebouw in de toekomst komt bij de woning? Dit is mij niet bekend 
maar ik kan me voorstellen dat deze ten noorden of ten noordwesten van de woning komt; functioneel en 
grotendeels uit het zicht vanaf de weg.  
 
Deze uitwerking geeft voldoende houvast om de landschappelijke invulling met kwaliteit te bereiken. Voor 
specifieke rassen, plantafstanden, plantkwaliteiten etc. kan ik desgewenst nader advies geven. 
 
Bunnik 07-05-2012 
 
Met vriendelijke groet 
 Walter Jaaltink 
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