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inleiding & onderbouwing

OukOOpsedijk 10

in reeuwijk zijn vele typische lintbebou-
wingen te vinden die in de oorspronkelijke 
landschappelijke structuur van de middel-
eeuwse veenontginningen hun oorsprong 
hebben� waar een aantal linten door de ja-
ren heen intensiever bebouwd zijn geraakt 
kenmerkt de oukoopsedijk zich als een 
open lint in het landschap� de bebouwing 
bestaat veelal uit (oude) boerderijen welke 
van elkaar variëren in grootte en cluster-
vorm�

in dit document word het inrichitingsplan 
voor de nieuwe ontwikkelingen aan ou-
koopsedijk 10 behandeld om de bestaande 
kwaliteiten van dit gebied te waarborgen�



Situatie schetsen van Ben Kraan architecten (24-05-2017)
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OukOOpsedijk 10

onderbouwing

de bebouwing ligt meestal op een afstand van elkaar, zodat vanaf de weg op 
veel plekken zicht is op het landschap� de percelen worden in het algemeen 
onderling door water gescheiden� de ontsluiting vanaf de oukoopsedijk vindt 
plaats via een brug of via een toegang over een duiker� de bebouwing bestaat 
veelal uit (oude) boerderijen welke van elkaar variëren in grootte en cluster-
vorm� 

•	 Toch vallen er binnen deze variatie overeenkomsten te ontdekken.
•	 De bebouwing staat vrij op het perceel (dus niet aan de randen).
•	 Meestal is er sprake van een hoofdgebouw (de boerderijwoning) welke is 

gericht naar het lint. Deze is dominant over de andere gebouwen welke 
gericht zijn naar het erf. Samen vormen zij een cluster met een logische 
samenhang.

•	 Bomen spelen een belangrijke rol bij het afbakenen van het terrein.
•	 Er is altijd een verhouding tussen verhard en onverhard terrein.
•	 Het erf grenst met een harde of zachte overgang aan het land

de huidige indeling van de kavel laat een vrij typische situatie zien van een 
boerderij met een hoofdgebouw, een erf en bijgebouwen� de bijgebouwen lo-
pen door tot de achterzijde van het perceel waardoor een ongebruikelijke ver-
houding tussen erf en land is ontstaan� opmerkelijk is de ligboxenstal welke aan 
de voorzijde van de kavel gesitueerd is� deze zorgt tevens voor een afscheiding 
tussen het erf en de buren, want de percelen zijn niet gescheiden door water� 
aan de achterzijde grenst het perceel aan het water om een oude veenput wel-
ke voor een ronde vorm in het landschap zorgt�
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een historische 
boomgaard  is omgensd 
met een haag en/of hek 

zodat vroeger het vee niet 
bij de fruitbomen konden.

doordat het erf in zijn geheel 
bestraat is door één soort 

bestrating wordt er samenhang 
tussen de bebouwing gecreerd.

de hooistal wordt bij 
het erf betrokken door 

de inrichting van de 
bestrating en is zichtbaar 

vanaf de entree.

de parkeermogelijkheden liggen 
verscholen achter de boomgaard 
zodat ze niet direct dominant in 

het zicht liggen. Verder is het 
mogelijk om het erf te splitsen 

door het plaatsen van een haag als 
scheiding. 

de historiche koebocht biedt 
schaduw en is windwerend. 

een historische siertuin is 
kenmerkend voor een boerenerf, 

deze moet behouden worden

eenvoudig hek bij de 
zuidelijke ingang, in 
combinatie met een 

karrespoor verharding om 
onderscheid tussen de 
entrees te versterken

Bouwvlak waarin het 
bouwen van een carport 
(met asymmetrische kap) 

is toegestaan.

grindvlak in het midden 
van het erf voor beter 

waterdoorlaatbaarheid.
en kan eventueel gekruikt worden 

als (gezamelijke)moestuin.

centrale bomen 
in het erf met 

eventuele 
zitmogelijkheden

smeedijzeren hek bij de 
noordelijke ingang, die de 
centrale entree markeert.
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Bestrating erf

•	 straatstenen grijs, zandgeel en forresta
•	 met aluminium borderrand

grindperken 

•	 aan de voorzijde van de woningen

VOOrstel afwatering

•	 Afwatering via een lijngoot en in het grind
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hagen en struiken

•	 Hagen: haagbeuk, of liguster
•	 Siertuin: omringt met busxesheggetjes
•	 Struiken: sering, boerenjasmijn, bessen

BOMen

•	 groen: bestaande beplanting behouden
•	 blauw: boomgaard met appel-, peer-, pruim- of kersenbo-

men omdat deze typerend zijn voor een boerenerf� echter 
is er nog verder onderzoek nodig welk type beplanting mo-
gelijk is op de bestaande ondergrond.

•	 geel: nieuwe, gebiedseigen beplanting
•	 langs de sloten: zwarte els of knotwilgen, zo regelmatig 

mogelijk in rijen geplant.
•	 Grote dominante bomen: Eik of kastanjeboom

knotwilgen Zwarte elshaagbeuk liguster

kastanjeboomeik
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BeschOeiing

•	 type: houten beschoeiing
•	 een houten beschoeiing oogt het meest natuurlijk en heeft 

een warme uitstraling�

oever met beschoeiing

natuurlijke oever

regels VlOnders

•	 Breedte minimaal 2 meter, maximaal 5 meter
•	 Lengte minimaal 3 meter, maximaal 8 meter
•	 In totaal mogen er drie vlonders gerealiseerd worden
•	 De vlonder mag maximaal 2,5 meter uitsteken aan het 

water en heeft een maximaal hoogte van 50 centimeter 
boven het waterpeil.
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boomgaard met  een houten hek of hagen als omheining
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smeedijzeren hek bij de noordelijke entree

terras onder historische hooistal 

historische koebocht

eventuele zitmogelijkheden bij centrale boom

carport met kap centrale boom in het grind

eenvoudig hek bij de zuidelijke entree karrespoor bij zuidelijke oprit
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