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Schetsadvies landschappelijke inrichting Hofstede Rimmigen 
  
Opgesteld door : W.J.J. Jaaltink 
Onderwerp : schetsadvies terreininrichting voormalige hofstede Rimmegen Rijndijk 1a - 1b te Wijk bij Duurstede 
Datum : 27 april 2011, concept 2 
 
 
 
Aanleiding: 
Hofstede Rimmigen is een voormalige boerderij met een grote historie. De familie Wortman heeft de boer-
derij gekocht en is deze aan het restaureren met het doel om er zelf te gaan wonen. De voormalig agrari-
sche bijgebouwen worden gesloopt, nieuwe schuren worden opgericht en het terrein zal op een landschap-
pelijke cultuurhistorische manier worden ingericht.  
De familie wil graag streekeigen landschappelijke elementen op het terrein hebben. 
Bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen in oude rassen en een moestuin met groenten van vroeger. De graslan-
den langs de dijk gebruiken voor begrazing of hooi. Of brandhout uit de houtsingel waar ook de vogels een 
plek mogen hebben en landschappelijke heggen.  
Om de familie Wortman hierin te ondersteunen is aan de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap gevraagd om 
uitgangspunten op te stellen en een schets met inrichtingsvoorstellen. 
 
Landschap: 
Het type landschap waar het perceel in ligt is een cultuurlandschap; het krommerijnlandschap. Dit is een 
vrij open landschap met onregelmatige blokverkaveling en afwisselend grondgebruik van graslanden, ak-
kers en fruitboomgaarden. De boerderijen, vaak T – boerderijen, zijn veel groter dan bijv in de langbroe-
kerwetering. De oorspronkelijke verkaveling gaat met de dijk mee, richting wijk bij duurstede en is dus niet 
haaks op de dijk wat verderop in de cope-ontginning wel zo is. Het is een zeer oud landschap. Al heel 
vroeg werd hier op verbouwd. Dat klopt ook wel gezien de historie van de boerderij met resten van nog ou-
der bebouwing van een hofstede of ridderhofstad. 
Forse beplantingen op het erf zijn gebruikelijk op dit soort erven. De bijgebouwen staan vaak achter de 
boerderij , maar soms er ook naast. De erven zijn vaak wel compact van opzet. 
Typische beplantingen in dit soort landschap zijn boomgaarden, leibomen bij de gevels, kavelgrensbeplan-
tingen bestaande uit houtsingels of heggen, moestuinen en solitaire bomen. 
 
Uitgangspunten:  
Belangrijk is om het inrichtingsplan zo op te stellen dat het klopt. Dat klinkt simpel en dat is het is het ook 
wel een beetje als je de typische landschapselementen en hun toepassing kent van deze streek. Daarbij 
hoort niet alleen de beplanting, maar ook het erf, de verhardingen en de gebouwen. Het complete plaatje. 
In de inrichtingsvoorstellen is hier dus rekening mee gehouden.  
 
Er zijn twee inrichtingsvoorstellen gemaakt waarbij onderscheid is gemaakt tussen wel of niet de bestaande 
fruitloods laten staan. Bij de variant waarbij dat niet wordt gedaan is een hooiberg of schuurberg opgeno-
men om te kunnen voorzien in extra schuurruimte voor de boerderijdieren. Dit kan maar op één plek omdat 
het perceel bij een waterkering ligt en daar dus alleen buiten de veilige zone van de dijk nieuw gebouwd 
mag worden.  
  
Gaande het proces kwam al snel de vraag naar boven waarom de karakteristieke fruitloods gesloopt zou 
moeten worden. Er zijn namelijk meerdere redenen te benoemen om deze schuur te laten staan.  
Cultuurhistorisch is het zeer interessant om deze schuur te behouden. Het is echt een schuur van deze 
streek. De meeste van dit soort schuren zijn bijna allemaal verdwenen of vervangen voor koelcellen.  
 
Dit type schuren, die vroeger veel werden gebruikt om fruit en kisten op te slaan, hebben een karakteristie-
ke manier van beplanking. De latten zijn verticaal geplaatst en hebben een tussenruimte zodat de wind er 
goed tussendoor kan.  
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Ook sluit de schaal en maat van de fruitschuur heel goed aan bij de maat en schaal van de boerderij en het 
erf. Daar komt nog bij dat de schuur dicht tegen de dijk aan staat en daardoor ook goed is waar te nemen 
voor bijvoorbeeld recreanten. 
  
 
Uitleg behorende bij advies inrichtingschetsen. 
 
Huisboomgaard:  
boomgaard bestaande uit verschillende soorten fruit geteeld als hoogstamfruit. 
Er zijn 6 rijen afgebeeld waarbij de oost–west richting  de vroegere kavelrichting aangeeft die richting de 
stad liep.  
Omdat appels en kersen meer ruimte nodig hebben dan peren en pruimen is een uitwaaierende plantaf-
stand gekozen. In het sortiment is gekeken naar soorten die goed zijn voor elkaars bestuiving. 
Per rij zijn soorten weergegeven die hier goed kunnen staan, weinig last hebben van ziekten en goede 
vruchten geven. Als het te veel bomen zijn dan bijvoorbeeld een rij minder planten.  
Er is gekozen voor soorten die zo veel mogelijk variatie in pluktijd als verwerking hebben. Dus vroege ker-
sen tot late peren van hand tot moesappel, droogappel en peren voor de hand, sap en stoof- en vroege 
middel en late pruimen. Van beneden naar boven is de verdeling van de lagere soorten naar de hogere. 
Dus pruimen blijven het kleinst en de kersen worden het hoogst. Zo heb je mooi overzicht op de boom-
gaard vanaf het erf of de dijk. 
 
Soorten:  
Rij 1 kersen: 1Wijnkers, 1Bigareau Napoleon, 1Early Rivers en 1 Meikers, totaal 4 bomen 
Rij 2 appels: 1Dijkmans zoet (wijkse fruitteler), 1Ossekop, 2 Sterappel, 1Groninger Kroon,  
Rij 3 appels: 1Notarisappel, 1Zoete Ermgaard, 1Bramley Seedling,  2 Schone van Boskoop (is goudreinet), 
1May Queen. 
Rij 4 peren: 1 Legipont, 2 Pondspeer, 2 Gieser Wildeman,  
Rij 5 peren: 2 Heerepeer, 1 Franse wijnpeer en  1 Winterrietpeer. 
Rij 6 pruimen: 1Wijnpruim Monsieur Hatif,  1Italiaanse Kwets, 1Reine Claude  d’ allains en 1Jeffersons. 
Bomen planten en voorzien van twee boompalen. Indien er groot- of kleinvee tussen de bomen gaan lopen, 
dan ook boomkorven toepassen zodat de bast van de stam niet beschadigd raakt. 
 
Eventueel kan een poel aan de rand van de greppel bij de hoek, dan een paar bomen minder planten. Let 
dan wel op met archeologie in de grond. En of daar dan nog extra naar gekeken moet worden. Voor een 
poel is licht nodig dus midden in de boomgaard is op termijn als de bomen groter zijn niet zo geschikt, Dan  
moet je later een aantal bomen weer weghalen. 
 
Het weiland links van het erf als hooiland of paardenweide inrichten. Een paar zoogkoeien kan ook goed, 
heb je meteen (h)eerlijk krommerijn vlees. De bolling van de kavels geven de oorspronkelijke kavelrichting 
aan. Deze zo laten. De grepels aansluiten op de grotere greppels voor goede ontwatering. 
 
De greppel die als restant van de oude gracht met houtsingel het erf omzoomt in stand houden en liefst 
weer wat uitdiepen / opschonen. De houtsingel die nu vooral bestaat uit es, verjongen door elk jaar een 
paar oude stammen er tussen uit te zagen. Die lopen dan weer vanzelf uit. Daarnaast aanvullen met ande-
re soorten als zomereik, els en bijv. wilg , of struikvormers als sleedoorn. Zo blijft de singel van onder tot 
boven mooi gesloten. Takken kunnen er tussen verwerkt worden en het zwaardere hout kan in de kachel. 
 
De bestaande bomenrij van essen in het weiland handhaven. Deze geeft ook de oude kavelrichting aan. 
 
Op het erf kan binnen de singel een “ziekenweitje” of grasveld voor bijvoorbeeld geiten of speelweide voor 
de kinderen. Een ziekenweitje was vroeger een weitje dicht bij de boerderij waar zieke koeien of koeien die 
bijna moesten bevallen werden neergezet zodat ze goed in de gaten konden worden gehouden. Vaak wa-
ren dit kleine weitjes op of dichtbij het erf. 
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Daarnaast ruimte voor een moestuin. De moestuin kan omzoomd met een geschoren heg van bijvoorbeeld 
sleedoorn, veldesdoorn, of haagbeuk (Carpinus en geen echte beuk!).  
Plantafstanden van 5st per strekkende meter in dubbele rij geeft een stevige heg. 
 
De bedden in de moestuin zorgen voor een verdeling zodat je wisselteelten kan uitvoeren (aardappels mo-
gen maar 1x per drie jaar op zelfde stuk ivm ziekten). Leuke authentieke veldhekken er bij, maakt het 
plaatje compleet. De grasstrook tussen moestuin en boomgaard dient als onderhoudspad. Door twee 
moestuinpercelen te hebben wordt de nieuwe schuur ingepast tussen moestuinen en weitje. Daardoor is 
het ook logisch dat de schuur op die plek ligt. De schuur in het “veld” tussen de akkers en percelen 
 
Het erf zelf zal wel grotendeels verhard blijven om comfortabel de woningen te kunnen bereiken. Vaak zag 
je ook vroeger al dat erven functioneel verhard waren  
 
 
De voormalige stal en melkstal, zo heb ik begrepen zullen worden gesloopt.  De staat van beide stallen is 
zeer slecht. Het is ook heel raar dat de melkstal deels binnen de contour van de fruitloods is gebouwd. Dat 
geeft aan dat er in het verleden een functieverandering heeft plaatsgevonden van fruitteelt naar veeteelt. 
Inmiddels zijn omliggende percelen weer grootschalig ingeplant met fruit en is de veeteelt verleden tijd. 
 
Onder aan de dijkafrit zou het goed kunnen om aan weerszijde een walnotenboom neer te zetten. Het mar-
keert de inrit en het worden op den duur grote bomen die mooi bij het erf passen. Je ziet dit vaker bij  oude-
re boerderijen of buitenplaatsen in de streek. 
 
Bij het bakhuis kan ook een geschoren heg om de inkijk tegen te gaan. Wellicht leuk om er een poortje rich-
ting de dijk in te maken zodat je gemakkelijk om het huis kan lopen.  Om het huis kan grind goed als ver-
harding. Het opspattende regenwater met daarin zand heb je dan niet en het houdt ongeoorloofde bezoe-
kers weg omdat grind altijd geluid maakt als je er over loopt.  
Naast een functioneel terras in liefst gebakken klinkers en een ruimte om te parkeren is er ook nog ruimte 
om bijv. een kippenren te maken. Naast het leggen van eieren zijn kippen ook goede verwerkers van 
groente en fruit dat na een maaltijd overgebleven is. 
 
 
 Mocht het zo zijn dat de fruitloods blijft staan, dan kan deze gebruikt worden om de auto’s die nu op het erf 
staan hierin te stallen. Zo wordt verrommeling tegen gegaan en staat het erf niet vol met blik.  
 
 
 
Bunnik,  April 2011,  
Walter Jaaltink,  
Landschapscoordinator  
Stuurgroep Kromme Rijnlandschap 
 


