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Aanleiding 
Op 12 mei 2011 bij dhr. J.C.M. Schoonderwoerd  geweest om uitleg te krijgen over het ruimte 
voor ruimte plan dat is opgesteld voor  de Spiegelweg 3 te Cothen. 
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft aan initiatiefnemer gevraagd om een landschappelijk in-
passingsplan op te stellen voor het terrein waar de ruimte voor ruimteregeling wordt uitgevoerd.  
 
Uitgangspunten 
Ten behoeve van de voorgenomen locatie is gevraagd om een zorgvuldige landschappelijke in-
passing, van de nieuwe bebouwing en de nieuwe inrichting. Juist dan kan landschappelijke kwali-
teit worden toegevoegd aan bovengenoemd perceel.  
  
Essentieel is dat het huidige landschap in kwaliteit niet achteruitgaat, maar toeneemt. Dit wordt 
door initiatiefnemer onderschreven. Daarbij dient men rekening te houden met onderliggend 
landschap en de cultuurhistorische ontwikkeling van het gebied, nu en in het verleden. 
 
Het onderliggend landschap ligt in een onregelmatige blokverkaveling. Het gebied heeft een open 
karakter. Kenmerkend is het vele grondgebruik van fruitboomgaarden, akkers en wat meer naar 
het zuiden de weilanden. Langs doorgaande wegen en op de stroomruggen ligt verspreid woon- 
en agrarische bebouwing  
De spiegelweg kent verspreide bebouwing aan één zijde van de weg (westzijde) welke hoofdza-
kelijk bestaat uit agrarische bebouwing.  
 
Er wordt getoetst aan een aantal beleidstukken. Dat is hier het Landschapsontwikkelingsplan 
Krommerijngebied + , Het beeldkwaliteitplan Krommerijngebied+,  kenmerken van Nationaal 
Landschap Rivierengebied en de welstandcriteria van de welstandsnota Wijk bij Duurstede. 
 
algemeen 
De positie van de nieuwe bebouwing dient aan te sluiten bij de bestaande bebouwingsstructuur. 
Dit betekent  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 land-
schappelijke waarden zoals sloten, streekeigen beplanting of zichtlijnen.  
 
Een ruime inpassing met landschappelijke beplanting is gewenst. Bebouwing dient qua massa en 
morfologie aan te sluiten op bestaande veelal historische bebouwing en qua architectuur te pas-
sen 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 brede houtsingels, bomenrijen en solitaire bomen om het zicht op grote massa te 
breken.  
 
Bovenstaande uitgangspunten zijn algemene uitgangspunten zoals die in de nieuwe beeldkwali-
teitgids zijn opgenomen. Dit beeldkwaliteitplan is in 2010 vastgesteld.  
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Specifieke landschappelijke uitgangspunten: 
- Uitgangspunt is de richting van het onderliggend landschap te respecteren. De kavelrich-

ting op deze locatie is noordoost – zuidwest. Invulling op en om het erf wordt hierop afge-
stemd. 

- Bestaande elementen als een aantal grotere bomen en landelijke beplanting die reeds 
aanwezig is wordt zoveel mogelijk gehandhaafd en / of aangevuld. 

- De beplantingen op het erf en in de tuinen worden afgestemd op wat hier gebruikelijk is. 
Landelijke uitstraling is belangrijk. Coniferen en veel sierbeplanting zijn dan ook niet ge-
past. De wat meer “boerenplanten” zijn beter op hun plaats. Bijvoorbeeld: seringen, pioen-
rozen, bessenstruiken etc. 

- Heggen zijn elementen die hier veel voorkomen. Als geschikte soorten kunnen zijn: mei-
doorn, sleedoorn, veldesdoorn of haagbeuk. De heg wordt niet hoger dan 1.00 - 1.10m 
zodat men het landschap kan waarnemen. Meidoorns in fruitteeltgebieden direct nabij pe-
ren ligt gevoelig. Stem dit af met betrokkenen.  

- Hoogstamfruitbomen zijn hier al vanouds aanwezig en zijn zeer kenmerkend voor dit ge-
bied. Vandaar dat hier de mogelijkheid is dit toe te passen. Indien er ruimte is zou een 
huisboomgaard kunnen volstaan. Maar enkele hoogstambomen  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 worden toegepast. Het vraagt 
wel veel inspanning om de moestuin goed bij te houden. Neem dit mee in de overweging. 

- In de toe- en oprit is het goed om te kijken of deze weg kan vallen in het landschap. Sober 
en eenvoudig is het credo. 

- Verhardingen dienen een landelijke uitstraling te hebben. Hierbij valt te denken aan ge-
bakken klinkers of grind. Felle kleuren en gebruik van betonstraatsteen of betontegels 
wordt niet aanbevolen. 

 
Het schetsplan zelf: 

- Hagen als perceelscheiding tussen de naastgelegen fruitpercelen en het perceel bestaan-
de uit bijvoorbeeld sleedoorn, meidoorn of veldesdoorn. 

-  Aanleg van weide voor bijvoorbeeld geiten of schapen. 
-  Aanvullen en verlengen van aanwezige houtsingel met gebiedseigen soorten als els, es, 

wilg en sleedoorn. 
- De aanwezige berken, die hier niet thuishoren, kunnen worden vervangen als ze kaprijp 

zijn voor soorten die hier wel thuishoren. Te denken valt aan linde, zomereik of walnoot. 
- Terrein waar de bestaande erfverharding en loods worden gesloopt, invullen met weide. 

Het kan ook deels worden ingevuld voor bijv een moestuin, zachtfruit, hoogstamfruit of no-
tenbomen. Let wel op, dit vraagt wel veel inspanning  

- Mogelijk kan in de toekomst met een landschappelijke heg (hoogte ca 1,00m) tussen wei-
de en tuin een scheiding worden gemaakt tussen erf als grens van de “landerijen”.  

-  Direct achter de bestaande woning het terrein inrichten als gebruiksruimte voor (sier)tuin, 
terras etc. Dit deel ligt nl. ook uit het zicht van de weg. 

- De voortuinen landelijk formeel inrichten wat vaak bij boerderijen en huizen in het buiten-
gebied in deze streek wordt gezien. Te denken valt aan: heggetjes struiken en bomen in 
soorten die hier passen. Gebruik van coniferen zoveel mogelijk tegengaan. Deze horen 
niet in deze streek. Gebruik “boerensoorten” zoals sering, ribes, pioenroos, etc. 

 
 
Bunnik  08 juni  2011 


