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-  Aanleiding  
 
Dit beeldkwaliteitplan is opgesteld in opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede. 
Aanleiding vormde een gebiedsontwikkeling, waarbij de agrarische functie van de 
betreffende locatie, transformeert naar de functie wonen en natuur,  een zogenaamde 
‘ruimte voor ruimte regeling’ in combinatie met een landgoederenregeling.  
De locatie ligt ten oosten van Langbroek en ten zuiden van de Langbroekerwetering, achter 
Langbroekerdijk A39, in het fraaie coulisselandschap met vele landgoederen. 
 
Het initiatief voor deze  ‘ruimte voor ruimte regeling’ is in 2008 gestart. Een aanwezig 
agrarisch bedrijf wordt verplaatst en een ander  gesaneerd. Hierdoor ontstaat ruimte voor 
een nieuwe ontwikkeling, in de vorm van een landgoed, passend in het gemeentelijke en 
provinciale landgoederenbeleid.  Het nieuwe landgoed is een toevoeging aan het parelsnoer 
van landgoederen in het Langbroekerweteringgebied.  Landgoed Nieuw Domensteyn zal uit 
een viertal woningen en een deels openbaar toegankelijke natuurontwikkeling bestaan. In 
2011 is de  ‘verkenning en ontwerpuitgangspunten’ van landschapsbureau Copijn opgesteld. 
Het uitgangspunt in deze visie is een nieuw landgoed in aansluiting op de traditie van oude 
landgoederen, maar met een eigentijdse benadering. 
 
 
 

- Opzet Beeldkwaliteit en Doel 
 
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een welstandsnota vastgesteld. Deze nota bevat 
toetsingscriteria, ondermeer voor nieuw op te richten bebouwing. Naast de welstandsnota 
vormt voor dit gebied het beeldkwaliteitplan ‘Kromme Rijn-gebied’, opgesteld door Brons 
en Partners landschapsarchitecten, het toetsingskader. Voor dit gebied geldt ook het 
gebiedskatern ‘Rivieren’, onderdeel uitmakend van de ‘Kwaliteitgids Utrechtse 
Landschappen’ uitgegeven in opdracht van de Provincie Utrecht. 
 
Het door de gemeenteraad vastgestelde welstandbeleid heeft een beheersfunctie en is 
vooral gericht op nieuwe en bestaande bebouwing passend binnen bestaande 
bestemmingen. Het beeldkwaliteitplan ‘Kromme Rijn gebied’ en het gebiedskatern richten 
zich meer op het landschap. In geval van nieuwe ontwikkelingen, zoals een nieuw landgoed, 
biedt de welstandsnota onvoldoende handvatten voor de ambitie en architectuur. 
 
De ‘verkenning en ontwerpuitgangspunten’ van Copijn bevat een analyse van het landschap 
en enkele aanwezige landgoederen zoals Weerdesteyn en Hindersteyn. De visieschets van 
Studio Ronald van der Heide is een verdere uitwerking van de visie van  Copijn. Het 
beeldkwaliteitplan geeft de gewenste ambitie en de randvoorwaarden weer voor de 
bebouwing op het nieuwe landgoed. 
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Het beeldkwaliteitplan streeft de volgende doelen na: 
 

- Een richting aangeven aan de ontwerpopgave, waarbij gestreefd wordt naar 
architectonisch hoogwaardige en in de context passende ontwerpen.  

- Duidelijkheid scheppen voor de betrokkenen, zoals gemeente, architect en 
opdrachtgever, vooraan het ontwerpproces over de uitgangspunten en het 
wenselijke architectonisch beeld.  

- Het beeldkwaliteitplan vervangt voor dit plangebied de gebiedsgerichte criteria uit 
de welstandsnota. Het beeldkwaliteitplan wordt als wijziging op de welstandsnota in 
procedure gebracht en zal op grond van artikel 12a van de Woningwet worden 
vastgesteld door de gemeenteraad.   

- Als laatste dient het plan als een stimulans voor een bijzondere invulling op deze 
unieke locatie. 

 
Het beeldkwaliteitplan is opgezet als een samenhangend pakket van uitgangspunten en 
spelregels voor de architectuur van de bebouwing. De impressiebeelden zijn niet bedoeld 
als letterlijk voorbeeld maar als inspiratiebron. 
   
 

- Proces = Kwaliteit 
 
Er zijn twee opties mogelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe landgoed: Door één 
opdrachtgever of het uitgeven van de kavels aan verschillende opdrachtgevers. 
Bij één opdrachtgever ligt het voor de hand dat er één architect ingeschakeld wordt. Bij het 
uitgeven van de kavels aan particulieren zullen er wellicht meerdere architecten 
ingeschakeld worden.  
Duidelijke afspraken over het proces zijn daarbij zeer belangrijk. Dit geldt voor beide opties, 
vooral wanneer gekozen wordt om de kavels uit te geven. Een sturing op kwaliteit en 
samenhang is dan veel lastiger. 
 
Wij adviseren in beide opties in een zo vroeg mogelijk stadium de schetsontwerpen 
gezamenlijk voor te leggen. Bij voorkeur aan een supervisieteam waarin de gemeente, de 
landschapsarchitect en de welstandscommissie zitting hebben. 
Op deze wijze kan met het beeldkwaliteitplan gestuurd worden op de totale samenhang en 
kwaliteit. Wij doen de suggestie voorafgaand aan het ontwerpproces de keuze van de 
architect ter goedkeuring voor te leggen aan het supervisieteam. 
Wij stellen voor over de schetsplannen door het supervisieteam een advies te geven, voor 
de verdere ontwikkeling of aanpassing van de plannen tot aan D.O.. 
 
Zoals gezegd vormt dit beeldkwaliteitplan ook een inspiratiebron. In principe dienen de 
ontwerpen aan de voorwaarden te voldoen. Indien een ontwerp afwijkt van de 
voorwaarden maar van een bijzonder hoogwaardige architectuur is en bijdraagt aan de 
kwaliteit van het geheel, kan er een uitzondering gemaakt worden. 
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- Visie Copijn en Visieschets Studio Ronald van der Heide 
 
De visie van Landschapsarchitecten Copijn vormt voor dit beeldkwaliteitplan samen met de 
visieschets van Studio Ronald van der Heide de basis. 
Uit de  analyse van het landschap en de landgoederen is een opzet naar voren gekomen 
bestaande uit een hoofdburcht en voorburcht met totaal vier woningen.  De hoofdburcht 
vormt het hoofdmoment en een eiland waarop de grootste bouwmassa, de donjon, wordt 
gesitueerd. Om de hoofdburcht heen ligt het tweede ‘eiland’, de voorburcht. Hierop liggen 
de drie andere woningen in de vorm van ‘bijgebouwen’:  de oranjerie, het koetshuis en de 
portierswoning. 
 
Bij het  landgoed speelt de  integratie van het landschap en de bebouwing een zeer 
essentiële rol. Het groen en het rood (de bebouwing) dienen integraal één samenhangend  
geheel te vormen.  
 
De visie van Copijn is verder uitgewerkt in de visieschets van Studio Ronald van der Heide. 
Voor de ontwikkeling van landgoed ‘Nieuw Domensteyn’ vormen beide visies een goed 
uitgangspunt. 
De visieschets vormt een verfijning van de visie van Copijn. De omgrachting en het beeld van 
een eiland zijn versterkt en de landschappelijke inpassing, de benadering van het landgoed 
en de situering van de bebouwing  zijn in dit plan verder uitgewerkt. Het totaalplan voegt 
zich daardoor op harmonische wijze in het landschap.  
 

        
 

een nieuw landgoed ‘Het Beloofde Land’ te Klarenbeek 
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Visieschets Studio Ronald van der Heide 
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- Beeldkwaliteit algemeen.  
 
Het belangrijkste uitgangspunt is het realiseren van nieuw landgoed gebaseerd op de 
traditie en opzet van oude landgoederen maar met een eigentijdse benadering. Dit betekent 
dat de volumes gebaseerd dienen te worden op de vorm van de bebouwing van de oude 
landgoederen, maar dat er qua vormgeving gekozen wordt voor een meer of minder 
eigentijdse vertaling. Een hedendaags beeld past ook goed in de traditie van landgoederen. 
De oude landgoederen werden immers uitgebreid en omgevormd naar de stijl van de tijd. 
Sandenburg is hier een goed voorbeeld van. 
 
Een andere belangrijk criterium vormt de eenheid van het landgoed. De bebouwing dient 
niet allen samen een eenheid te vormen maar ook met het landschap. 
 
In de uitwerking zijn er twee mogelijke richtingen qua vormentaal : 
Een meer traditioneel beeld waarbij sprake is van een hedendaagse vertaling van 
bijvoorbeeld het detail of een meer moderne benadering in de vorm van een abstracte 
vormentaal met daarbij een meer eigenzinnig materiaalgebruik. Vanwege de gewenste 
samenhang binnen het landgoed is een consistente uitwerking van deze keuzemogelijk voor 
de vier woningen wel van belang. 
 
Baksteen vormt als materiaal de basis voor het landgoed. De oranjerie en het koetshuis 
kunnen zich binnen deze basis meer verbijzonderen.  
De materialen dienen natuurlijk en duurzaam te zijn. Dat wil zeggen dat zij mooier worden 
naarmate zij ouder worden. Materialen als kunststof, (volkern)beplating en  beton worden 
niet toegestaan. 
De kleurstelling dient terughoudend en natuurlijk te zijn. Glimmende materialen 
(bijvoorbeeld geglazuurde dakpannen) zijn niet toegestaan. 
 
De donjon speelt de hoofdrol. Deze toren zal zich ten opzichte van de andere bebouwing 
duidelijk manifesteren, maar vanaf een grotere afstand toch enigszins verscholen liggen 
door het omringende groen. 
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Het poortgebouw, waarin bijgebouw, versterkt het ‘eilandgevoel’ en het bijzondere karakter 
van de donjon. 
Als enige van de vier woningen staat bij de donjon het bijgebouw los van de hoofdmassa. De 
functie van bijgebouw leent zich niet om opgenomen te worden in de bouwmassa van de 
donjon. 
 
De drie andere woningen zijn bescheidener qua maat, inhoud en hoogte. Deze woningen 
dienen in opzet en uitstraling te refereren aan een portierswoning, een oranjerie en een 
koetshuis. Door  de verwijzing naar deze vroegere functies ontstaat er voor deze woningen, 
binnen de samenhang van het landgoed,  toch een eigen identiteit. Als algemene 
inspiratiebron kan wellicht de ‘schuurwoning’ dienen. 
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- Beeldkwaliteit bebouwing  

Donjon         

 
In het landgoed speelt dit volume figuurlijk en letterlijk de hoofdrol. Door de omgrachting 
wordt het beeld van de donjon en het ‘eiland’ versterkt en verbijzonderd. Via een brug, 
gecombineerd met een poortgebouw wordt het ‘eiland’ bereikt. Het poortgebouw, waarin 
het bijgebouw, speelt een belangrijke rol in de verbijzondering van de donjon. 
 

- Plaatsing: toren op het ‘eiland’, kan deels tegen of in de omgrachting staan. 
- Massavorm: toren met een ondergeschikte, lagere  aanbouw. Uitgaan van 

eenvoudige volumes. 
- De aanbouw vormt een sterke eenheid met de toren, maar kan een meer eigen, iets 

opener karakter krijgen. 
- Dak: zadeldak, schilddak. Omloop is mogelijk.  
- Bijgebouw opnemen in poortgebouw. Dit gebouw vormt samen met brug en donjon 

een eenheid. Het bijgebouw rijst in de vorm van een kademuur uit de gracht. 
- In het poortgebouw vormt de poort het accent. In het bijgebouw vinden auto’s en de 

berging hun plek. Ten opzichte van de poort is het bijgebouw lager  en bescheidener 
van aard (bijvoorbeeld een lagere kap).  

- Brug, oever: een bij voorkeur steenachtige brug en een deels steenachtige 
omgrachting.  In samenhang ontworpen met de donjon.  

- Uitstraling: robuust, krachtig, verticaal, gesloten van karakter.  
- Gevelopeningen:  een schijnbare willekeurige plaatsing van de gevelopeningen, 

gericht op de zichtlijnen in het landschap. Aandacht voor de entree. 
- Materiaal en kleur: natuurlijke materialen in een donkere tint, passend bij het stoere 

en robuuste karakter van de toren. In principe uitgaan van baksteen, bijvoorbeeld in 
een dikformaat. Een afwijkend materiaal kan overwogen worden, mits dit een 
duidelijke meerwaarde betekent voor de architectonische kwaliteit en samenhang 
van het landgoed.  

- Het dak wordt in principe uitgevoerd in donkere dakpannen. 
- Details: eenvoudig, abstract, verfijnd, passend bij de gekozen vormentaal en 

materialisering. Niet historiserend. Spelen met negge.  
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  Impressiebeelden donjon 
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Portierswoning          

 
 
 
De portierswoning bevindt zich bij de entree van het niet publieke deel van het landgoed. 
De woning is duidelijk ondergeschikt vormgeven, gebaseerd op de woningen die men vaak 
aantrof op een landgoed. Een relatie met de toren achten wij wenselijk bijvoorbeeld in 
materiaal.  
 

- Plaatsing: evenwijdig aan de toegangsas gesitueerd nabij de entree tot het niet 
publieke deel van het landgoed. 

- Massa: een eenvoudig, langgerekt volume eventueel met een bescheiden accent in 
de kapvorm of een samengestelde kap. 

- Bijgebouw opnemen in hoofdvolume. 
- Dak: zadel- of schilddak. Tuitgevel is mogelijk. Geen afgeknot, plat dak. 

Een dakdoorbreking zoals een dakkapel in een bescheiden uitstraling en 
maatvoering, passend bij de architectuur van de poortwachterswoning.  

- Uitstraling: bescheiden. 
- Materiaal en kleur: afstemmen op de donjon. Baksteen, keramische dakpannen, 

donkere natuurlijke tinten voor gevel en dak passend bij het materiaal. 
- Details: eenvoudig, abstract, verfijnd, passend bij de gekozen vormentaal en 

materialisering. Niet historiserend. Spelen met negge.  
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Impressiebeelden portierswoning
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Oranjerie        

 
 
 
De oranjerie heeft een meer open karakter, vanwege de verwijzingen naar de vroegere 
functie  en kan in de totaalopzet van het landgoed qua verschijning sterker verbijzonderd 
worden. 
 

- Plaatsing: dwars op toegangsas nabij entree donjon. Lange gevel gericht op het 
zuiden. 

- Massa: een eenvoudig, langgerekt volume. Schuurachtige vorm. 
- Bijgebouw opnemen in hoofdvolume. 
- Dak: zadel- of schilddak. Voorkeur voor geen dakdoorbrekingen. Lage goot. Geen 

afgeknot, plat dak. 
- Uitstraling: een open en verfijnde uitstraling. 
- Gevelopeningen: veel glas is mogelijk vooral op de zuidkant. 
- Materiaal en kleur:  baksteen, staal, hout, stucwerk dakpannen, zink. Natuurlijke, 

donkere tinten voor gevel en dak passend bij het materiaal. 
- Details: eenvoudig, abstract, verfijnd, passend bij de gekozen vormentaal en 

materialisering. Niet historiserend. Spelen met negge. 
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                   Impressiebeelden oranjerie 



16 

 

Koetshuis        

 
 
 
Het koetshuis vormde vroeger de ‘garage’ voor de koetsen op het landgoed. Kenmerkend is 
een iets hogere goot en voor een deel de grote opslaande deuren. 
  

- Plaatsing: dwars geplaatst aan het einde van de lange toegangsweg vanaf de 
Langbroekerwetering.  

- Massa: een eenvoudig, langgerekt volume met eventueel een accent in de kapvorm. 
Schuurachtige massavorm. 

- Bijgebouw: opnemen in hoofdvolume. 
- Kap: zadel- of schilddak. Voorkeur voor een dak met een nok. Tuitgevels zijn 

mogelijk. Een eventuele dakdoorbreking, zoals een dakkapel, een bescheiden 
uitstraling en maatvoering geven, passend bij de architectuur van het koetshuis.  

- Uitstraling: meer gesloten dan de oranjerie. Robuust volume. 
- Gevelopeningen: refereren aan de functie van koetshuis met enkele grotere 

openingen met glas en deuren. 
- Materiaal en kleur: baksteen,  hout, stucwerk. In principe uitgaan van keramische 

dakpannen. Natuurlijke, donkere tinten voor gevel en dak passend bij het materiaal. 
- Details: eenvoudig, abstract, verfijnd, passend bij de gekozen vormentaal en 

materialisering. Niet historiserend. Spelen met negge. 
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          Impressiebeelden koetshuis
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Beeldkwaliteit overig 
 

Erfafscheidingen en hekken bij de woningen 

 

Vanwege de gewenste privacy zullen op bepaalde plekken bij de woningen erfafscheidingen 
wellicht wenselijk zijn. In de opzet speelt de lange haag langs de toegangsweg een 
belangrijke en bindende rol. Wij stellen voor de overige scheidingen hoofdzakelijk uit te 
voeren in de vorm van beplanting of hagen. 
Indien passend in de totaalopzet kan incidenteel een bakstenen muur voor kunnen komen 
(als referentie bijvoorbeeld een slangenmuur).  
In principe zijn toegangshekken bij de woningen niet wenselijk, vanwege het open karakter 
van een landgoed en de relatie tussen de bebouwing.  
 

Entree 

 
Aan de Langbroekerwetering is een duidelijk herkenbare entree tot het landgoed wenselijk. 
Gedacht kan worden aan een eenvoudig, houten toegangshek met een ingetogen, sobere 
vormgeving, passend in het gebied. In dit hek kan de naam landgoed Nieuw Domensteyn 
integraal worden opgenomen.  
Indien staal wordt toegepast dient dit een donkere of natuurlijke kleur te krijgen 
(bijvoorbeeld Cortenstaal). Het hek heeft een open karakter. 
 
Bij de entree tot het privé gedeelte bevindt zich een tweede hek. 
Qua vormgeving zijn de toegangen verwant aan het landgoed en aan elkaar. 
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