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Langbroekerweteringgebied met daarin de kavels die worden herverkaveld (geel) en het plangebied voor het nieuwe landgoed (rood)
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In het Langbroekerweteringgebied ten oosten van het dorp 
Langbroek tussen de Gooijerdijk en de Langbroekerdijk is in januari 
2008 is een gebiedsontwikkeling opgestart in samenwerking met 
een aantal agrariërs. Om de start, ondersteuning en de verdere 
uitwerking (onder begeleiding van adviesbureau Waelenburgh B.V.) 
van deze gebiedsontwikkeling mogelijk te maken heeft H.J. van 
de Boom Holding B.V. als initiatiefnemer hiertoe de nodige initiële 
aankoop en vervolginvesteringen gedaan. Het plan omvat onder 
andere het verplaatsen van één agrarisch bedrijf, er wordt één 
agrarisch locatie weggesaneerd, varkensrechten worden ingeleverd, 
grondruil ten behoeve van agrarische structuurverbetering, aanleg 
van natuur, landschapselementen en wateropvang.  De plannen 
passen in het provinciaal en gemeentelijk beleid voor “Ruimte voor 
Ruimte” en zijn kansrijk in het kader van het “landgoederenbeleid”.

In november 2010 is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. 
Hierin staat de intentie om binnen het genoemde beleid voor de 
financiering van dit plan een aantal woningen te ontwikkelen, 
aansluitende op de lintbebouwing langs de Langbroekerdijk. 
Aan de zuidzijde van de Langbroekerdijk wordt in het 
voorontwerpbestemmingsplan een combinatie gemaakt van een 
nieuwe ‘rode’ ontwikkeling met circa 11 ha natuurontwikkeling.

In het voorjaar 2011 heeft de gemeente Wijk bij Duurstede 
aangegeven dat zij een rode ontwikkeling aan de zuidzijde van 
de Langbroekerdijk toelaat indien het totale gebied van ca. 11 
ha ingericht wordt als een nieuw landgoed. H.J. van de Boom 
Holding bv en Waelenburgh hebben vervolgens Copijn tuin- en 
landschapsarchitecten benaderd om aan deze voorwaarde invulling 
te geven. Dit boekje bevat de eerste stap in het ontwerpproces: 
het verkennen van de landschappelijke karakteristieken en op 
basis daarvan het formuleren van uitgangspunten voor ontwerp. 
De ruimte-voor-ruimteontwikkeling is in dit boekje verder buiten 
beschouwing gelaten. 

  

1. INLEIDING

Een nieuw landgoed maken is aansluiten op een eeuwenoude 
traditie. Zeker op deze locatie zal met de vestiging van een nieuw 
landgoed die traditie over een korte afstand goed zichtbaar 
zijn: het nieuwe landgoed ligt in de nabijheid van Walenburg en 
Sandenburg, twee landgoederen uit verschillende periodes. In onze 
visie moet het nieuwe landgoed aansluiten op de traditie van oude 
landgoederen, maar met een eigentijds benadering.

De ontwerpuitgangspunten zijn aan de hand van een driedeling in 
drie hoofdstukken uiteengezet: 
- aansluiten op de traditie;
- in een eigentijdse context;
- met oog op de toekomst.

In hoofdstuk 2 - aansluiten op de traditie worden de 
ruimtelijke karakteristieken getoond van landgoederen 
aan de Langbroekerwetering, en vervolgens vertaald in 
ontwerpuitgangspunten.
De analyse is grotendeels gebaseerd op veld- en bureau-onderzoek, 
met het beeldkwaliteitsplan Langbroekerwetering 2004 van de 
gemeente Wijk bij Duurstede als belangrijke bron.

In hoofdstuk 3 – in een eigentijdse context wordt een verkenning 
gedaan van het huidige landschap en het vigerende beleid. De 
structuurvisie 2020 van de gemeente Wijk bij Duurstede en NSW/
Beleidskader Nieuwe Landgoederen van de Heuvelruggemeente zijn 
belangrijke beleidsstukken voor dit hoofdstuk.

In hoofdstuk 4 – met oog op de toekomst geven we uitgangspunten 
die niet alleen gaan over voortbouwen op een traditie of aansluiten 
op de huidige context, maar juist ook een stap verder gaan. 

nieuw landgoed

inzetten voor 
andere doelen

sanering, 
ruimte voor ruimte 

eigendommen voor herverkaveling

eigendommen na herverkaveling
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Weerdesteyn

Hindersteyn

Lunenburg

Walenburg Sandenburg

Landgoederen langs de Langbroekerwetering. 

N229

N227

Cothen

Langbroek

Langbroekerwetering
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2. AANSLUITEN OP EEN TRADITIE

Het Langbroekerweteringgebied is ontgonnen in de Middeleeuwen. 
De ontginning vond plaats vanuit versterkte woontorens (donjons). 
Deze woontorens zijn door de eeuwen heen uitgegroeid tot 
landhuizen met bijbehorende landgoederen. Ooit stonden in het 
Langbroekerweteringgebied 22 woontorens; hiervan zijn er op dit 
moment nog 14 over.

De ontginning van het Langbroekerweteringgebied gebeurde 
vanaf de dijken (Langbroekerdijk, Gooyerdijk). De kavels kregen een 
standaardbreedte van 55m (Cope-ontginning), en een wisselende 
diepte. In de loop der eeuwen ontstond een lint van bebouwing 
langs de dijken. De ontgonnen gronden werden gebruikt voor 
landbouw en houtproductie. Het huidige landschapsbeeld is 
een afwisselend coulissenlandschap van essenhakhoutbossen, 
bebouwingslinten, weilanden en landgoedbossen met bijbehorende 
lanen. 

Het nieuwe landgoed moet zijn plaats vinden binnen de reeks van 
veertien bestaande landgoederen. Gezien het grote aantal is een 
keuze gemaakt van vier representatieve landgoederen. De keuze 
is deels gebaseerd op in hoeverre ze representatief zijn om een 
goed beeld te schetsen van de typische kenmerken die horen bij 
de oorspronkelijke kastelen van het Langbroekerweteringgebied. 
Landgoederen als Beverweerd en Sandenburg zijn in de loop der tijd 
zo sterk aangepast en uitgebreid dat ze eigen iconen vormen met 
specifiek eigen karakteristieken en zijn daarom bijvoorbeeld niet 
meegenomen. Daarnaast is de keuze gebaseerd op beschikbaarheid 
van gegevens in vakliteratuur. 

De volgende landgoederen zijn nader onderzocht:
- Weerdesteyn;
- Hindersteyn;
- Lunenburg;
- Walenburg.

Voor deze landgoederen zijn de ruimtelijke karakteristieken 
onderzocht. Per karakteristiek worden de bevindingen gegeven, 
gevolgd door ontwerpuitgangspunten. 

Lunenburg, begin 20ste eeuw

Hindersteyn, 18de eeuw

Weerdesteyn, 18de eeuw
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Ligging van de woontorens ten opzichte van de bodem  

dekzandrug

dekzandvlakte

kleiige kom

venige kom
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Bodem

-  Afwisseling van dekzandruggen, dekzandvlaktes, kleiige en venig 
komgronden;

-  Eerste ontginningen: in de moerassige gebieden waren kleine 
verschillen in hoogtes en ondergrond moeilijk te herleiden. 
Kastelen werden daardoor overal gesticht, waarbij de nabijheid 
van infrastructuur, de Langbroekerweteing, belangrijke 
vestigingsvoorwaarde was. Opvallend is dat een groot deel van 
de torens die ver van de dekzandruggen en -vlaktes af staan in 
de loop der tijd zijn verdwenen (Renes, Het Kromme Rijngebied 
42-1, 2008). 

Ontwerpuitgangspunten

-  Locatie woonhuis op of aan de rand van een dekzandrug. 
-  Daarbij ook rekening houdend met nabijheid ontsluiting over 

Langbroekerdijk.

Positionering nieuw landhuis nabij dekzandrug en Langbroekerdijk
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Ruimtelijke opbouw van burcht, tuin, kamers en landschap 

3

4

1+2

1+2

3

33

4

4 4

1+2

1+2

Weerdesteyn

Hindersteyn

Lunenburg

Walenburg Sandenburg
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Ruimtelijke opbouw

-  Op basis van de ruimtelijke kenmerken is te zien dat alle land-
goederen op een vergelijkbare manier de schaalsprong maken 
van donjon naar landschap:

 1: donjon/hoofdburcht
 2: tuin
 3: kamers
 4: landschap
-  Opvallend is dat de tuin qua omvang wisselt. Soms beperkt de 

omvang zich tot de voorburcht, soms is de tuin groter. De tuin 
past altijd binnen de stramienmaat van de verkaveling;

- De wanden van de kamers worden wisselend gevormd door 
landgoedbossen en lanen (soort eik en beuk) en produc-
tiebossen (essenhakhout);

- De kamers en het landschap zijn de ruimtes die niet zozeer 
voortkomen vanuit de burcht zelf, maar juist vanuit de 
omgeving. Er bestaat een sterke verweving tussen de ruimtes 
en het landschappelijk gebruik. Sommige ruimtes hebben 
een dubbele betekenis voor verschillende landgoederen 
(bijvoorbeeld het veld aan de voorzijde van Sandenburg heeft 
ook betekenis voor Walenburg). 

Ontwerpuitgangspunten

-  De opeenvolging van schalen is uitgangspunt voor ontwerp;
- Het kavel van de donjon en tuin (en voorburcht) voegt zich 

binnen het stramien van de verkaveling. Daarbij wordt 
uitgegaan van twee stramienmaten. In combinatie met de 
bodemopbouw ontstaan er dan drie mogelijke locaties voor de 
donjon en tuin (A, B en C in de figuur aan de rechterzijde van 
deze pagina); 

-  Voor de kamers gebruik maken van het landschap, de 

Ruimtelijke opbouw in schalen4: landschap (Hindersteyn)

3: kamers (Lunenburg)

1/2: woontoren met tuin (Hindersteyn)
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Zichtlijnen: Weerdesteyn

Lunenburg: zichtlijn naar de kerktoren van CothenLunenburg: gedeeltijke onttrekking aan het zichtWeerdesteyn: verborgen in het bos

LunenburgHindersteyn Walenburg (geen zichtlijnen) en Sandenburg

zichtlijnen naar de burcht
zichtlijnen vanaf de burcht

zichtlijnen naar de burcht
zichtlijnen vanaf de burcht

zichtlijnen naar de burcht
zichtlijnen vanaf de burcht

zichtlijnen naar de burcht
zichtlijnen vanaf de burcht
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Zichtlijnen
 
-  De landgoederen aan de Langbroekerwetering liggen in 

relatieve beslotenheid. Grootse zichten op uitbundige huizen 
ontbreken vrijwel (uitzondering is Sandenburg). De huizen zijn 
‘strategisch’ zichtbaar;

- Bij enkele woontorens ontbreken zelfs zichtlijnen 
(Weerdesteyn, Walenburg);

- Aanwezige zichtlijnen zijn vooral vanuit de woontorens 
getrokken. Ook samenhang te zien met tuinstijl.

Ontwerpuitgangspunten

-  Uitgangspunt is dat het landhuis vanuit de omgeving 
‘strategisch’ zichtbaar is, met ander woorden: er dient te 
worden ontworpen aan een opeenvolging van zichten op het 
landhuis, waardoor een spannende enscenering ontstaat. 
Vooral een goede zichtbaarheid vanaf de Langbroekerdijk 
verdient nadere aandacht in het ontwerp;

- Er dient vormgegeven te worden aan zichtlijnen vanaf de 
woontoren naar buiten. De zichten naar de Heuvelrug en het 
Krommerijngebied worden in het ontwerp uitgewerkt.

 Aandacht voor zicht op rommelige agrarische bebouwing in 
directe omgeving (rood omkaderd). De locatie van het landhuis 
wordt met deze uitgangspunten ingekaderd tot optie A of B 
(op bladzijde 11);

- Aandacht voor de aansluiting met de achterzijde van de 
woonkavels aan de Langbroekerdijk.

Walenburg (geen zichtlijnen) en Sandenburg

Zichtlijnen in de omgeving

zichtlijnen naar de burcht
zichtlijnen vanaf de burcht
zicht vanaf de burcht
storend element in zichtlijnen
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Situatie ca. 1825 (Canneman, 1989): Weerdesteyn

Toenadering: Weerdesteyn

Omgrachtingen: Weerdesteyn

Hindersteyn

Hindersteyn

Hindersteyn

Lunenburg

Lunenburg

Lunenburg

Walenburg

Walenburg

Walenburg
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Omgrachting
 
-  Elk landgoed langs de Langbroekerwetering is ooit gesticht als 

woontoren met gracht (hoofdburcht);
- Voor de hoofdburcht lag de voorburcht, ook weer omgeven met 

een gracht, passend binnen de stramienmaat van de kavels;
- Elk landgoed heeft dus van oorsprong twee omgrachtingen. 

In een enkel geval komt er een derde omgrachting voor 
(Weerdesteyn), in enkele gevallen is de oorspronkelijke 
grachtenstructuur verloren gegaan ten gevolge van 
verlandschappelijking (Hindersteyn, Sandenburg).

Ontwerpuitgangspunten

- De typische historische opbouw van een herkenbare hoofd- en 
voorburcht met omgrachtingen worden op een eigentijdse 
manier herkenbaar vertaald in het ontwerp. Daarbij wordt in 
ieder geval gebruik gemaakt van het principe dat de hoofd- en 
voorburcht omgeven worden door een natte natuurlijke barrière. 

Benadering
 
-  De woontorens werden nooit direct benaderd, maar via de 

volgende stappen:
 1 - entree/laan
 2 - zicht op woontoren 

3 - omleiding over voorburcht. Zowel linksom als rechtsom 
komt voor.

- De grachten worden met bruggen gekruisd. Op veel 
landgoederen staan ook poortgebouwen, eventueel 
gecombineerd met een woonfunctie (Hindersteyn, Lunenburg) 
of duiventil. 

Ontwerpuitgangspunten

- De kruisingen met grachten worden geaccentueerd, waarbij 
de historische karakteristiek van bruggen en poortgebouw 
(harde, stenige markingen) inspiratie vormt voor de 
vormgeving. 

-  De opeenvolging van de hierboven beschreven stappen dient 
in het ontwerp uitgewerkt te worden. De hiernaast getoonde 
opties zijn daarbij het meest voor de hand liggend, waarbij 
de onderste optie de hoofdburcht meer in het zicht, en dus 
sterker in de omgeving plaatst.

Voorbeelden van principe van benadering als ontwerpuitgangspunt
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Langbroekerdijk

Langbroekerdijk

Langbroekerdijk

Langbroekerdijk

Bebouwing: Weerdesteyn

Aanwezige bebouwing: Weerdesteyn

Woontoren: Weerdesteyn

Hindersteyn

Hindersteyn

Hindersteyn

Lunenburg

Lunenburg

Lunenburg

Walenburg

Walenburg

Walenburg

5m0 25m0 25m0 25m0 2
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Walenburg (2050m3 over 2 bouweenheden):
toren: ca. 1250m3
uitbreiding: 650m3
poortgebouw: 150m3

Hindersteyn (ca. 6.650m3 over 3 bouweenheden):
toren: ca. 1.250m3
uitbreiding (zoals nu aanwezig): 2.000m3
po0rtgebouw: 900m3
overige bebouwing: 2.500m3 

Lunenburg (3.800 m3 over 3 bouweenheden):
toren: 1.250m3
poortgebouw: 1.350m3
koetshuis ingang: 1.200m3

Weerdesteyn (ca. 3.050m3 over 5 bouweenheden):
toren: ca. 1.450m3
uitbreiding: minimaal
poortgebouw: 150m3
hofstede + bijgebouwen: 1.450m3

Bebouwing
 
-  De woontoren vormt het hoofdmoment van het landgoed. De 

woontoren heeft een vaste afmetingen, 9x9x15m + kap;
- De woontoren was de basis van het landgoed. Daarnaast 

verschillende bebouwing, zodat een economische eenheid 
ontstond. In de historische ontwikkeling van de landgoederen 
is te zien dat het volume bebouwing op verschillende manieren 
werd uitgebreid:

-  uitbreiding woontoren (zone 1 in de ruimtelijke opbouw, zie 
bladzijde 10 en 11);

-  ensemble van boerderij-achtige bebouwing op of nabij 
voorburcht (zone 2 in de ruimtelijke opbouw, zie bladzijde 
10 en 11);

-  poortgebouw op de grens van voorburcht naar omgeving 
(grens zone 2 en 3, zie bladzijde 10 en 11)

- Totaalvolume varierend van ruim 2000m3 tot 6650m3 over 
meerdere gebouwen. 

-  Opvallend in de architectuur zijn de referenties naar de 
Middeleeuwen, vooral in de detaillering. Sterke voorbeelden zijn 
Hindersteyn (neo-gotiek) en Sandenburg (neo-tudorstijl).

- De bebouwing is zwaar en gesloten, de gevels zijn vaak nog van 
baksteen. 

- Aanvullende bebouwing/elementen :
  -   follies (duiventillen, poortgebouwen);
  -   bruggen;
  -   toegangspoorten.

Ontwerpuitgangspunten

- De opeenvolging in de historisch ontstane opbouw van donjon, 
uitbreiding van de donjon, poortgebouwen en bijgebouwen, 
wordt, zover van toepassing, in het ontwerp vormgegeven;

-  Daarbij wordt ook de positionering van de bebouwing 
- Voorop staat een eigentijdse architectuur, met principes 

ontleend aan de traditie van landhuizen binnen het 
Langbroekerweteringgebied;

- Basis voor het landhuis is een herkenbaar hoofdvolume 
corresponderend met de afmetingen van de woontorens;

-  Bergingen en parkeren worden inpandig opgelost;
- In lijn met overige landgoederen:

-  uitbreiding van de donjon denkbaar;
- uitbreiding met poortgebouw denkbaar;
-  uitbreiding met ondergeschikte bebouwing op of nabij 

voorburcht denkbaar;
- De positionering van de aanvullende bebouwing is geïnspireerd  

op de historische positionering in en nabij zone 1 en 2. 

Geschatte bouwvolumes, los van waardering, gebaseerd op 
huidige situatie

Sandenburg: Middeleeuwen als inspiratie voor architectuur

Bouwstenen voor de bebouwing

woontoren  + uitbreiding

poortgebouw        brug  extra gebouw

9m
9m

15m
+kap

ca. 5m
+kap

1 laag
+kap

2 lagen 
+kap
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Weerdesteyn: bostuin Hindersteyn: verschillende tuinstijlen Lunenburg: nu kleinschalig ingerichte tuin, 

ooit landschapstuin (1890)

Walenburg: boerderijtuin 
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Tuinen
 
- Verschillende tuinstijlen te zien: van geometrische tuinen tot 

verlandschappelijkte tuin. Tuinen zijn verzorgd en bijzonder;
- Tuinen met cultuurlijke beplantingen:
 - bomen en struiken met hoge sierwaarde, arboretumprincipe;
 - moes- en nutstuinen met groenten en boomgaarden;
- Tuinstijl en -inrichting komt sterk voort uit smaak eigenaar en 

modes. Dit in tegenstelling tot de inrichting van de kamers en 
het landschap, dat universeler is.

- Tuin is gebruiksruimte rondom het huis: terrassen, 
parkeerplaatsen etc.;

 

Ontwerpuitgangspunten

-  Inrichting tuin: eigentijds;
- Inrichting tuin: mooi vormgegeven, bijzondere beplantingen;
- Inrichting van de tuin in samenspraak met toekomstige eigenaar. 

In visie richtlijnen over ruimtes en sferen aangeven;
- Functies als parkeren ten behoeve van bezoek van de eigenaren 

en terrassen krijgen een plek in de tuin of worden inpandig 
opgelost, niet daarbuiten. Bergingen worden inpandig opgelost;

- Parkeerplaatsen voor recreanten worden buiten de hoofd- en 
voorburcht gepositioneerd.
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Natuur

EHS

particulier batuurbeheer
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Natuur 
 
-  NSW: minimaal 30% natuur of houtopstanden;
- Plangebied grenst aan EHS (oostzijde), aan westzijde biologische 

boer;
- Natuur in EHS (reeds aanwezig): 
 - essenhakhout en landgoedbossen (eik-beuk);
 - natte graslanden en moerasvegetaties;
-  Uitgangssituatie: verstoorde reliëfopbbouw met verhoogde 

maaiveldligging langs Langbroekerdijk.
-  Waterstanden: 
  - gemiddeld laagste grondwaterstand: 0,5-1,0m - mv
  - gemiddeld hoogste grondwaterstand: 0,2-0,5m -mv

Ontwerpuitgangspunten

- Buiten hoofdburcht/voorburcht landgoed inrichten als 
natuurgebied (80-90% natuur), conform ruimtelijke opbouw 
landgoederen - dit levert een kleinschalig open landschap op;

- Natuurtypen: nat grasland, vochtige landgoedbossen met lanen, 
houtsingels, moerasvegetaties;

- Oorspronkelijke gradiënten zichtbaar maken (dus ligging 
dekzandrug);

- Vormgeven met natuur als eigentijdse opgave (aansluitend op 
traditie in landgoederen natuurideaal te verbeelden). 

 

voorbeeld van vormgeven met nieuw natuur: Leemvallei in Leek 

nieuwe natuur bij Hindersteyn

Uitgangspunten nieuwe natuur

3. IN EEN EIGENTIJDSE CONTEXT

Blauw Wensbeeld
- tegengaan verdroging
- natte natuur
- vasthouden/bergen en schoonhouden van kwelwater
- vergroten waterkwaliteit

Groen Wensbeeld:
- samenhangend ecologisch netwerk
- kleinschalig, halfopen landschap
- benutten kwel
- vochtig loofbos, grienden en houtsingels

Wensbeelden uit de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020



NIEUW LANDGOED LANGBROEKERDIJK

22

Wandelroutes

bestaande doorgaande route

bestaande route, kortsluiting

geplande route
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Publieke toegankelijkheid
 
-  Regeling Nieuwe Landgoederen: maximaal 10% privaat, 90% 

openbaar;
- aansluiten op recreatieve routes in omgeving:
 - Langbroekerdijk (bestaand);
 - Gerrit Achterbergpad/Klompenpaden (bestaand);
 - route langs Cothergrift (in de planning);
 - Rondje Langbroek (in de planning);
 - route naar Weerdesteyn (in de planning).

Ontwerpuitgangspunten

- Privé-gedeelte concentreren rond woontoren en voorburcht; 
maximaal 1,1ha.

- Nieuw landgoed ontsluiten, aantakken op bestaande en 
anticiperen op geplande routes;

- Het landgoed krijgt maatschappelijke betekenis door het te 
plaatsen in de recreatieve structuur. Het landgoed dient een 
herkenbare plek te zijn, een plek om naar toe te gaan en om te 
verblijven. Meerwaarde wordt bereikt door het uitbreiden van 
routenetwerk met directe verbindingen naar Langbroek en het 
zuiden. Vraagt overeenstemming met eigenaren;

-  Levend landgoed: het landgoed wordt geplaatst in de huidige 
tijd door op een eigentijdse manier te spelen met de historische 
ordeningsprincipes en vormentaal. 

- Inrichting van de paden is informeel. Kleine kunstzinnige 
elementen, bijvoorbeeld geinspireerd op follies, nodigen uit tot 
verblijf en markeren (samen met de bebouwing)het landgoed. 
Landschapselementen en beplanting, zoals fruitbomen, nodigen 
uit tot gebruik;

- Op het landgoed wordt een aantal parkeerplaatsen ten behoeve 
van recreatief gebruik aangelegd.

-  Het plangebied grenst aan de noordoostzijde met een pad 
aan de Langbroekerdijk. Hier bestaat de mogelijkheid voor een 
achteringang van het nieuwe landgoed. Daar tegenover staat 
dat een soortgelijke ingang iets verderop reeds aanwezig is 
(het voormalige trace van de trambaan), en met een brug over 
de watergang aan de oostzijde van het plangebied ook een 
achteringang vanaf de Langbroekerdijk te realiseren is. Deze 
optie is weliswaar minder expliciet, maar sluit beter aan op het 
bestaande wandelroutenetwerk.

Uitgangspunten openbaar-privé en nieuwe routestructurenkleine follies die uitnodigen tot spel: trap in boomgaard

eigentijdse follie die uitnodigd tot verblijf: Charlie Winnie’s Choral Arbour

aansluiten op informele routestructuren
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4. MET OOG OP DE TOEKOMST

Het huidige beleid is gericht op een behouden toekomst voor de 
Langbroekerwetering. Bestaande waarden en potenties worden 
benut en tot ontwikkeling gebracht.

Met een nieuw landgoed wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd 
aan het Langbroekerweteringgebied. De traditie van het stichten 
van landgoederen gaat uit van een ontwikkeling voor lange tijd; 
een beeldbepalende ingreep in het landschap. Vanuit dit bewustzijn 
is het volgende ontwerpuitgangspunt geformuleerd:

Ontwerpuitgangspunten

Duurzaamheidsprincipes vormen een integraal onderdeel van het 
ontwerpproces. Het ontwerp dient benaderd te worden vanuit 
denken in, en vormgeven aan duurzaamheid. 

Daarbij wordt gedacht aan onder meer de volgende aspecten:
- zoveel mogelijk energieopwekking ter plaatse: zonnecellen, 

energieteelten (biomassa) indien mogelijk en rendabel;
- werken met gesloten grondbalans;
- zuinig omgaan met water: afvangen hemelwater en 

waterzuivering door middel van helofytenfilters. Neveneffect is 
verhoogde natuurwaarden;

- bij uitvoering uitgaan van beperkt energiegebruik, bijvoorbeeld 
door bij de aanleg van groen uit te gaan van kleiner (handmatige 
te planten) plantmateriaal waar mogelijk, waar nodig grotere 
bomen (solitairen bijvoorbeeld);

- zo duurzaam mogelijke materialen zoals baksteen/beton en 
inlands hout;

- duurzaam bouwen (dubo).

In de vormentaal van het ontwerp dienen deze principes tot 
uitdrukking te komen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan 
helofytenfilters ten behoeve van waterzuivering. 

helofytenfilters toegepast als ordenend principe (park Leemvallei, Leek)
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