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voorwoord

Voor u ligt het inspiratieboek voor de landschappelijke 
inpassing van agrarische bedrijven in het Rivierenland.

Dit boekwerk is tot stand gekomen door de medewerking 
van diverse bedrijven uit de regio, waarvoor wij hierbij 
onze dank voor uitspreken.

Wij hopen de lezers, waaronder collega´s van de voor-
beeldprojecten en hun adviseurs, maar ook de beoorde-
laars van bouwplannen en de beleidsmedewerkers van 
de locale en regionale overheden te inspireren om op een 
zorgvuldige wijze bestaande en nieuwe ontwikkelingen in 
ons fraaie Rivierenlandschap in te passen.

oktober 2014

Frank Engelbart,
Fruitpact
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InleIdIng / leeswIjzer

Dit inspiratieboek wil bestuurders, ondernemers en 
(landschaps)architecten helpen bij het opstellen van een 
verantwoorde landschappelijke inpassing van agrarische 
bedrijven. De huidige schaalvergroting in de agrarische 
sector van Rivierenland vraagt om een nieuwe aanpak in 
de planvorming. 
Dit inspiratieboek is niet opgesteld om schaalvergroting te 
promoten, maar  dienst juist om de agrarische activiteiten 
in de regio handvatten te geven hoe zich te voegen in het 
landschap. Doelstelling is een kwaliteitsverhoging van 
zowel de branche als het landschap te bwerkstelligen.

In de volgende hoofdstukken krijgt u de handvatten 
aangereikt om verantwoorde keuzes te maken.

Hoofstuk 1 beschrijft algemene aandachtspunten die 
resulteren in een programma van eisen (PvE) voor de 
voorgenomen bouwplannen.

Hoofdstuk 2 biedt een aantal bouwstenen aan waarmee 
dit programma van eisen vormgegeven kan worden.

Hoofdstuk 3 tenslotte toont een vijftal voorbeeldprojecten 
uit de regio waarbij op een heldere wijze gebruik gemaakt 
wordt van de bouwstenen zoals beschreven in 
hoofdstuk 2.
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  Aandachtspunten
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het landschap

Om tot een goede gebiedsvisie of landschapsontwerp 
in een bepaalde regio te komen is het van belang om 
bekend te zijn met de ontstaansgeschiedenis van het 
gebied. Kennis van de opbouw, ontstaanswijze en 
betekenis van het landschap geeft inzicht in de ruimtelijke 
ordening, veranderende inrichting en het gebruik in de 
afgelopen eeuwen. Een nieuw ontwerp is een voortzetting 
van de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap.

Het landschap van het Rivierenland is voor een belangrijk 
deel gevormd door de rivieren Rijn, Waal, Maas en Linge.
De huidige landschapsstructuur is een gevolg van de 
vroegere gletsjer- en regenrivieren, die aan het einde van 
de ijstijd Salien tot in het begin van het Holoceen dikke 
pakketten grindrijke, grove zanden hebben afgezet. Aan 
beide zijden van de rivier ontstonden zo de oeverwallen. 
Verder van de rivier af konden de lichtere (klei)deeltjes 
bezinken waardoor komkleigebieden ontstonden.
Door het dichtslibben van de rivierbeddingen zochten de 
rivieren telkens een nieuwe route, waardoor een patroon 
van stroomruggen en kommen is ontstaan. Aan het begin 
van het Holoceen, toen een kouder klimaat zijn intrede 
deed, nam vanzelfsprekend de hoeveelheid smeltwater af. 

Dit had tot gevolg dat de rivierlopen zich versmalden en 
het vlechtende systeem van vertakkende en weer samen-
komende geulen verdween.

Bewoning in het rivierengebied begon reeds voor de 
jaartelling op de hogere delen van het land, zoals op de 
oeverwallen en stroomruggen. Hier zijn de allereerste 
boerderijen en dorpen ontstaan, die verbonden werden 
door oude wegen die zich op de oeverwal bevonden. 
Tijdens de IJzertijd (700 vóór Chr. tot ±50 vóór Chr.) kwam 
er meer permanente bewoning in het gebied, waarbij 
de komgronden als weidegebied voor het vee gebruikt 
werden. Deze gronden waren te nat voor andere activi-
teiten; ze stonden een groot deel van het jaar onder water.
Na de Romeinse tijd namen Germaanse volkeren de 
macht over. Hierdoor liep vanaf 350 na Chr. de bevolking 
sterk terug. Hele streken raakten zelfs ontvolkt en de 
braakliggende akkers raakten in deze tijd weer bebost. 
Een andere oorzaak voor afname van de bevolkingsgroei 
was een natter wordend klimaat en de grotere toevoer 
van water vanuit Duitsland, omdat daar op grote schaal 
ontbossing plaatsvond en het water niet meer werd vast-
gehouden. In de Merovingische tijd verbeterde de situatie 
en nam de bevolking langzaam toe. De eerste dorps-
gemeenschappen ontstonden en men begon met het 
ontginnen van grond voor de landbouw. Op de stroom-
ruggen vond landbouw plaats door een veelal strookvor-
mige verkaveling haaks op de hoogterichting, zodat er 
een goede afwatering was. 
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bodemkaart

geomorfologie

kaartmaterIaal

Om een goed beeld van het landschap en de ontwikke-
ling ervan te verkrijgen is het naast veldbezoek goed om 
de historie van de plek te onderzoeken. Kaartmateriaal is 
hierbij een goed hulpmiddel. 

Archeologische waardekaarten en bodemkaarten 
vertellen ons iets over de ondergrond van het gebied. 
Plattegronden en vooral de topografische kaarten vanaf 
1850 tot nu laten ons de ontwikkeling van het landschap 
zien van de laatste 150 jaar.
Bestemmingsplankaarten geven de huidige (ontwikke-
lings)mogelijkheden van de locatie aan.
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IdentIteIt regIo

De fruitteelt van Rivierenland en met name de bloesem 
in het voorjaar en de oogst in het najaar vormen op 
nationaal niveau het beeldmerk van de regio.
De agrarische activiteiten zijn landschaps- en grondge-
bonden en veel bedrijven zijn familiebedrijven met hun 
wortels in de streek. Een economisch verantwoorde voort-
zetting van hun bedrijf met respect voor de landschap-
pelijke en cultuurhistorische waarden zorgen voor het 
behoud van de kwaliteit en identiteit van de regio.

De collectieve identiteit wordt versterkt door de inrichting 
en vormgeving van terrein en gebouwen kenmerkende 
overeenkomsten te geven, bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van overeenkomende streekeigen landschapsele-
menten en reclame-uitingen. In de architectuur kunnen 
deze overeenkomsten bereikt worden door vormentaal en 
materiaal gebruik.

De individuele identiteit kan bestaan uit gerichte infor-
matie en presentatie van de agrarische producten en 
reclameuitingen. 

“Vissers Fruit is een echt familiebedrijf. Het fruit 
stroomt zogezegd door ons bloed.” 
Vissers Fruit is sinds 1920 actief. Eerst als gemengd 
bedrijf, maar vanaf 1990 is zij zich gaan specialiseren 
in de fruitteelt. In deze jaren is het bedrijf blijven 
groeien en in 1996 is gestart met de bouw van een 
nieuw pand. Daarna is er nog in 4 fasen uitgebreid tot 
de huidige oppervlakte van 6300 m2 met daarin 3750 
ton ULO koelruimte. 
“Ons bedrijf ligt midden in het hart van fruittelend 
Nederland en ondanks de huidige economische tijden 
zijn wij nog steeds groeiende.”

 “Wij zijn trots op wie we zijn en wat we doen, het fruit 
stroomt door ons bloed en het bedrijf is overgedragen 
van generatie op generatie. Als men spreekt over 
Rivierenland dan denkt met aan Flipje, kersen, appels 
en peren.” 
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BedrIjfstype

Aard, soort en schaalgrootte van het bedrijf vormen de 
uitgangspunten van de bedrijfsvoering. Het bedrijfstype 
is daarmee één van de randvoorwaarden voor de land-
schappelijke inpassing.
Een fruitbedrijf veroorzaakt een duidelijke andere 
landschappelijke en ruimtelijke beleving dan een 
veeteeltbedrijf.  

Het inpassen van grote bouwvolumes staat min of meer 
los van het bedrijfstype, maar vraagt juist extra aandacht 
voor de landschappelijke inpassing.  Verstoppen is niet 
mogelijk maar deze grote bouwvolumes zijn wel goed 
te integreren in de bestaande structuur en/ofof door het 
toepassen van goed gepositioneerde groenelementen.
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regelgevIng

Ondernemers voelen zich vaak gehinderd door de wet- en 
regelgeving. Bij het opstellen van bestemmingsplannen 
moet aandacht zijn voor moderne, economisch verant-
woorde agrarische activiteiten in combinatie met rand-
voorwaarden die extra kwaliteiten kunnen geven aan de 
recreatieve en landschappelijke waarden van de regio.

Overheid, ondernemer en ontwerper kunnen deze regel-
geving zien als een creatieve uitdaging om tot een hoger 
plan te komen, in plaats van als een belemmering.

natuurvriendelijke oever in combinatie met waterberging
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Infrastructuur

De ontsluiting van de hedendaagse bedrijven stelt veel 
eisen aan de infrastructuur. De combinatie van de schaal-
vergroting en de verplaatsing van het initiatief van het 
vervoer van de teler (trekker) naar de afnemer (vrachtwa-
gens) heeft er toe geleid dat transporteenheden groter 
en zwaarder worden. Hier ligt een taak voor de regionale 
overheid om er voor te zorgen dat het wegennet voorbe-
reid is op de toekomst. 

De nu vaak kleinere, al dan niet slingerende landwegen 
vormen een duidelijke recreatieve en landschappelijke 
meerwaarde. Deze meerwaarde wordt bedreigd door 
verbredingen van het wegprofiel en de vaak zeer ruime in- 
en uitritten van de bedrijven. 
   
Door te zoeken naar een combinatie van verbetering van 
de infrastructuur in het openbaar gebied en de aanleg 
van een deels gescheiden recreatief netwerk op zowel 
openbaar als particulier terrein kan de veiligheid en 
aantrekkelijkheid verbeterd worden. 
Ieder dorp of buurtschap krijgt een eigen ‘ommetje’ dat 
aansluit op bestaande wandelnetwerken.
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duurzaamheId

Naast alle minder opvallende maatregelen in architectuur 
en installaties (WKO/isolatie/luchtbehandeling enz.) zijn er 
ook meer in het oog springende vormen die een bijdrage 
kunnen leveren aan de duurzaamheid van een bedrijf.
Doelstelling kan zijn te trachten de gebouwen voor een 
belangrijk deel energieneutraal te maken en dit ook 
zichtbaar laten zijn.

Zonne-energie
Door de afmetingen van de agrarische bebouwing is er 
vaak een enorme potentie voor de opvang van zonne-
energie op de daken door middel van collectoren.

Windenergie
Een praktische en haalbare oplossing is de zogenaamde 
Mighty Mill, een verplaatsbare molen met een rendement 
van ca. 1300 kWh/jaar bij een gemiddelde windsnelheid.
Door een beeldmerk of logo op te nemen kan zowel 
een individuele als collectieve herkenning gerealiseerd 
worden.

Watermanagement
Waterbeheersing, waterkwaliteit en waterberging zijn, 
zeker voor de komende decennia, belangrijke thema’s. 
Deze zullen een duidelijke visuele invloed op het 
landschap krijgen.

recreatief kanoën door het landschap over de Linge
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 Bouwstenen
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water

Wadi’s en natuurvriendelijke oevers
De grote dakvlakken zorgen bij een regenbui voor een 
groot aanbod van water in een kort tijdsbestek. Door het 
realiseren van wadi’s als buffer of infiltratievoorziening 
in de nabijheid van bebouwing en verharding kan een 
vertraging van de uitlevering van het water aan de polder 
worden bereikt. 

Door de wadi’s en de watergangen waar mogelijk uit te 
voeren met natuurvriendelijke oevers wordt ook gewerkt 
aan een vorm van biodiversiteit in de regio. Gevarieerde 
bloeiende oevers en bermen bieden kansen voor een 
rijkere fauna. 
Zo krijgt de in Nederland bedreigde bijenpopulatie een 
grotere leefwereld waardoor hun onmisbare bijdrage aan 
de bestuiving van het fruit gewaarborgd blijft.

Het aanbrengen van een (wandel)pad over een natuur-
vriendelijke oever geeft tevens een meerwaarde voor 
wandelaars.

Verbreden van watergangen zorgt voor een betere 
waterafvoer. Daarnaast kunnen deze watergangen een 
functie krijgen voor de recreatie, zoals kanoën door de 
boomgaarden.

Waterberging
Wellicht zullen ook gebieden verlaagd aangelegd moeten 
worden zodat deze in een geval van extreme neerslag 
kunnen dienen als tijdelijke waterberging. 

Helofytenfilters
Met behulp van helofytenfilters kan ook een deel van het 
‘grijze’ water van de bedrijven op natuurlijke wijze worden 
gefilterd.
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archItectuur 
Nieuwe werkmethodes in de agrarische sector vragen om 
een nieuwe kijk op de indeling en architectonische uitstra-
ling van de bedrijfsgebouwen.
In de fruitsector spelen sorteer- en opslagfuncties een 
grote rol. Dat betekent dat het volume van het bedrijfs-
gebouw mede bepaald wordt door het formaat van de 
toegepaste kratten (ca. 1x1x1m) en door de interne trans-
portmogelijkheden cq. laad- en losmogelijkheden.
In de veeteeltsector is de ontwikkeling van open loop-
stallen een nieuwe kans voor verbetering van de uitstra-
ling en vormgeving van het bedrijf.  

De grootte van de gebouwen vraagt om een zorgvuldige 
detaillering zonder overmaat. Eenvoudige en duidelijke 
vlakken versterken het concept. 
Het kleur- en materiaalgebruik kan verwijzen naar de 
historie door bijvoorbeeld de toepassing van hout en de 
belijning van het hout te volgen in donkere kleuren. Dit 
betekent niet dat als iets groen geschilderd wordt dat ook 
past in het landschap.

Bij nieuwbouw kunnen duurzame technieken als het 
toepassen van zonnecollectoren geïntegreerd worden.
Bij het opzetten van een nieuw bedrijf in combinatie 
met een woonfunctie kan in een optimaal scenario het 
woonhuis en de bedrijfsbebouwing als een eenheid 
worden ontworpen.  Hierbij gaat het niet alleen over 
het materiaalgebruik, maar vooral over de oriëntatie en 
compositie van de gebouwen onderling.

woonhuis en bedrijfsbebouwing vormen een architectonische eenheid

voorbeelden van bedrijfsbebouwing
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marketIng

Streven naar streek- en productherkenbaarheid en 
kwaliteit.
De vormgeving en uitstraling van de gevel aan de straat-
zijde biedt mogelijkheden de streekeigenheid en de iden-
titeit van het bedrijf te presenteren.
Een mogelijke oplossing is het plaatsen van een los 
element voor de gevel met hierop de geteelde producten 
in combinatie met de naamsvermelding.

Door te kiezen voor een standaardisering van de verkoop-
punten kan de identiteit van de regio en bekendheid van 
de producten worden verhoogd.
Eventueel kan ook worden gedacht aan een bord met 
informatie zoals bedrijfsgrootte, soorten fruit, mogelijke 
rondleidingen enz.
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Infrastructuur 
Verhardingen en routes
De keuze van het materiaaltype van de verhardingen 
heeft een directe relatie met het gebruik.
Terreinen nodig voor transport en opslag worden vaak 
uitgevoerd in asfalt of beton(straatsteen).
Parkeerterreinen die niet intensief gebruikt worden 
kunnen meestal in een open (groene) verharding worden 
uitgevoerd. Hiermee wordt de infiltratie van regenwater 
bevorderd en krijgt het geheel een groene uitstraling.

Fietspaden
Asfalt of klinkers.

Wandelroutes
Halfverharding of graspaden.
Door delen van de percelen open te stellen voor het 
publiek kan het positieve imago van de bedrijven worden 
versterkt en wordt een bijdrage geleverd aan recrea-
tieve wandelroutes (ommetjes) in de buurschappen en 
dorpskernen.

relIëf 
Door bewust terreingedeeltes te verhogen of te verlagen 
kan de beoogde vegetatie beïnvloed worden (gradiënten 
nat/droog).

Tevens kunnen “grondwallen en terpen” toegepast worden 
als landschapselementen om iets te camoufleren of juist 
te versterken.

graswandelpad tussen de boomgaarden

grondwal met struweel tussen Linge en bedrijfsbebouwing
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groen 
Solitaire bomen
Op markante plaatsen, bijvoorbeeld op en nabij een erf, 
kan een individueel geplaatste boom de herkenbaarheid 
verhogen. In deze gevallen wordt vaak gekozen voor een 
bijzondere cultivar, bijvoorbeeld een bruine beuk, een 
gele es, notenboom of treurwilg.

Laanbomen
Langs wegen en paden aangeplante bomen vormen 
lanen. Hiervoor komen streekeigen bomen als eik, linde 
en es in aanmerking. In natte situaties zijn populier (abeel) 
en wilg goed toepasbare soorten.
 

Open en gesloten bos
Groepsgewijs aangeplante bomen kunnen uitgroeien tot 
een open of gesloten ‘bos’. Deze beplanting kan uit één 
of meerdere soorten bestaan. Voor deze aanplant komen 
ook streekeigen soorten als es, els, noot, abeel en eik in 
aanmerking.

Boomgaarden
Onderscheid kan gemaakt worden tussen hoogstam en 
laagstam boomgaarden. De moderne boomgaarden 
bestaan vaak uit een soort hagen van laagstam fruit-
bomen.  Deze productiegerichte aanplant bestaat uit 
moderne soorten, zorgvuldig geselecteerd op houdbaar-
heid, smaak en vorm.  Zeker in bloesem- en oogsttijd zijn 
dit de nieuwe herkenbare elementen in het landschap.

Door behoud en nieuwe aanplant van hoogstamboom-
gaarden met traditionele soorten wordt het beeld van 
het cultuurhistorische landschap in stand gehouden. 
Tevens blijft hierdoor een biologische ‘databank’ van deze 
soorten bestaan en blijft de kennis van het beheer van 
deze landschapselementen behouden. Aanplant vooral in 
de directe omgeving van bebouwing draagt er toe bij dat 
de recreatieve waarde en de herkenbaarheid van de streek 
behouden blijft. 
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Vormbomen
Om ‘s zomers de koelte in huis te bewaren werden er van 
oudsher leilinden langs de zuidgevels van de boerderijen 
aangeplant.  

Knotbomen
Knotwilgen en -essen zijn streekeigen bomen die regel-
matig geknot moeten worden. Vroeger werd het vrij-
komende hout gebruikt als geriefhout, bijvoorbeeld als 
bonenstaken in de moestuinen.  Een voordeel van deze 
bomen is dat ze relatief laag blijven waardoor ze geen 
negatieve schaduwwerking veroorzaken bij aangrenzende 
agrarische productiepercelen.  Oude exemplaren bieden 
beschutting voor vogels en insecten.

Windsingels
Een gemengde beplanting van inheemse heesters al dan 
niet in combinatie met enkele boomvormers kan zorgen 
voor beschutting. Toegepast in windsingels zijn ze vooral 
geschikt als beplanting om landschappelijk ongewenste 
elementen te camoufleren.   
Soorten als hazelaar, sleedoorn, gelderse roos, vuilboom, 
struikwilg, els en es komen hiervoor in aanmerking.

Grienden
Lagere, vooral natte, terreindelen (met name voor-
komend in het westelijke deel van de regio) zijn van 
oudsher beplant met een gemengde wilgenbeplanting, 
de grienden. Deze werden regelmatig volledig terug 
gezet om zo de wilgentenen te oogsten. De wilgentenen 
werden gebruikt in de waterbouw,  als (tuin)afscheidingen 
en om manden, stoelen en dergeljke van te vlechten.
Soortgelijke beplantingen werden vaak toegepast bij 
eendenkooien. Mooie voorbeelden hiervan vinden we bij 
Culemborg.
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Solitaire heesters en sierheesters
In de tuinen van de (bedrijfs)woningen is ruimte voor een 
meer sierlijke beplanting. Door te kiezen voor traditionele 
soorten als sering, jasmijn en hortensia wordt enigszins 
het oorspronkelijke landschap gerespecteerd.
Aandacht kan hierbij ook besteed worden aan bijzondere 
vruchtdragende soorten zoals kweepeer en mispel.

Grassen, bermen en weilanden
Gras is vooral bekend als gazon of weide, maar heeft veel 
meer mogelijkheden.  Door beheermaatregelen gericht 
op een meer ecologische insteek kunnen ‘rijkere’  bermen 
en graslanden ontstaan met een veelheid aan bloeiende 
planten. 
Het assortiment wordt bepaald door de terreinomstandig-
heden (nat/droog) en grondsoort (klei/zand) etc.
Bij het inzaaien van nieuwe kruidenrijke graslanden 
kunnen ook speciale “bijenmengsels” gekozen worden, 
waarbij ondersteuning wordt geboden aan de bestuiving 
van het fruit. 

Ongewenste beplantingen
Bij de keuze van een assortiment voor landschappelijke en 
sierbeplantingen moet zeker rekening gehouden worden 
met het belang van de fruitteelt. Soorten die de fruitteelt 
negatief kunnen beïnvloeden moeten worden vermeden. 
Voorbeelden hiervan zijn meidoorn en cotoneaster, welke 
gevoelig zijn voor bacterievuur.

Zoals uit deze opstelling blijkt verdienen vooral inheemse 
en streekeigen soorten de voorkeur. Dit betekent dat 
assortimenten van coniferen en laurierhagen en hieraan 
verwante soorten niet het gewenste beeld opleveren.
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 Voorbeeldprojecten
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Fruitbedrijf 
ophemert

Fruitbedrijf
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buxuskwekerij
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Fruitbedrijf
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vuren
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Fruitbedrijf, Ophemert
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aandachtspunten

Kwaliteiten en historie van het landschap
Zoals ook elders in Rivierenland, wordt het landschap al 
ruim 150 jaar bepaald door de aanwezigheid van boom-
gaarden. Het oorspronkelijke landschap, de verkaveling en 
het grondgebruik zijn gedurende een periode van bijna 
200 jaar onveranderd gebleven. 

Kenmerken van het oorspronkelijke landschap zijn onder 
andere duidelijk terug te vinden in en langs de ontslui-
tingswegen. De smalle wegen met aan weerszijden een 
bermsloot, vaak schaars beplant met enkele knotwilgen, 
zijn beeldbepalend voor het gebied.
Op een groter schaalniveau kan bekeken worden hoe 
bedrijven beter (en gericht op de huidige transportmid-
delen) ontsloten kunnen worden, met behoud van de 
kwaliteit en het karakter van de oude landwegen.

De watergangen, vaak een stelsel van kavelsloten 
gekoppeld aan een hoofdwatergang (wetering), vormen 
nog een gaaf onderdeel van het oorspronkelijke 
landschap.
Overwogen kan worden om de aanwezige onder-
houdspaden lans de weteringen open te stellen voor 
recreatief medegebruik. Dit geeft de recreant (wandelaar) 
inzicht in de grote kwaliteit van het landschap en de acti-
viteiten van de agrariër. 
Deze routes kunnen ook als ontlasting dienen voor aan te 
passen of nieuw aan te leggen bedrijfsontsluitingswegen.
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Huidige ontwikkelingen
In de loop der jaren zijn de hoogstamfruitbomen 
vervangen door de nu algemeen gebruikte lagere 
vormen. 

Schaalvergrotingen en teeltwijze zijn zichtbaar op de 
agrarische bedrijven. Zo zijn de bedrijfsgebouwen 
gegroeid om de nodige sorteertechnieken en de koel- en 
opslagruimten te huisvesten.
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HuidiGe SituAtie 25



iNPASSiNG iN de OMGeViNG26



iNPASSiNG iN de OMGeViNG Bij OPtiMALe BedRijFSSituAtie 27



PROFieLeN A eN B

AB

28



PROFieLeN C eN d
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toegepaste Bouwstenen

groen (open bos, soitaire bomen, hagen)•	
water (wadi, natuurvriendelijke oever)•	
marketing (verkooppunt)•	

Verharding, groen en water
Door middel van een open elementenverharding of een 
anderszins afwijkende bestrating wordt het oorspronke-
lijke profiel van de bermsloot zichtbaar gemaakt over de 
volle breedte van het voorplein. 
Waar mogelijk (rekening houdend met de draaicirkels van 
de transportmiddelen) enkele knotwilgen aanplanten.

Waar mogelijk worden langs de bestaande watergangen 
natuurvriendelijke oevers aangebracht. Deze oplossing 
wordt ook voorlangs de bedrijfswoning voorgesteld.

Groen
Het in een willekeurig verband aanplanten van bomen 
van de 1e grootte.

Opties:
Abeel (Populus canescens) hoogte 20-25m,  •	
snelgroeiend.
Kersen hoogstam (Prunus avium) hoogte 15-20m,  •	
verwijst naar de fruitteelt.  
Notenboom (Juglans regia) hoogte 25m, streekeigen.•	
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Verkooppunt
Het entreegebied biedt ruimte voor de presentatie van 
het bedrijf.
In een nieuw te bouwen object komen deels kantoor-
functies, maar de ruimte biedt ook mogelijkheden voor 
de verkoop van streekproducten. Deze voorziening wordt 
uitgevoerd als een kleurrijk element, bijvoorbeeld onder 
een robuust houten frame, en sluit aan op een eenvou-
dige picknickweide.
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Buxuskwekerij, Waardenburg
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aandachtspunten

Waardenburg is ontstaan op een oeverwal (een hoger 
gelegen zandrug) langs de Waal. Aan de rivierkant liggen 
de uiterwaarden en binnendijks liggen de lager gelegen 
komgronden en stroomruggen.
De oorspronkelijke bos- en ruigtegebieden op de stroom-
ruggen zijn ontgonnen en later beplant met boom-
gaarden. De lagere, natte komgronden zijn voor een 
belangrijk deel in gebruik als grasland.
Op de hoger gelegen gebieden treffen we grotere 
percelen aan in een traditionele blokverkaveling, terwijl in 
de natte, lage delen meer smalle en langwerpige kavels te 
vinden zijn.

Het projectgebied ligt op de overgang van oeverwal naar 
komgronden. Door de aanleg van nieuwe infrastruc-
tuur is de oorspronkelijke structuur van het landschap 
veranderd. De spoorlijn Utrecht-‘s-Hertogenbosch en de 
A2 Amsterdam-Maastricht met de bijbehorende laan-
beplanting doorsnijden het landschap. Nieuwe ontslui-
tingswegen werden aangelegd om de gewenste verbin-
dingen tot stand te brengen in het buitengebied (o.a. de 
Heideweg). Deze vormen de basis voor de ontwikkeling 
van nieuwe agrarische bedrijfsbebouwingen.

De uitbreiding van de kern van Waardenburg in noorde-
lijke richting, in combinatie met de aanleg van de sport-
velden en de bedrijfsontwikkelingen langs de Heideweg, 
geeft het gebied het karakter van een meer bebouwd en 
industrieel agrarisch landschap.
De invulling van de betreffende kavel aan de Heideweg 
oriënteert zich op de oorspronkelijke verkavelingsrichting 
en sluit aan op de huidige ontwikkelingen langs deze weg.

De kaarten op de volgende pagina´s laten de ontwikke-
ling van de laatste 150 jaar zien.
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Kaart ca. 1850
Op deze kaart zijn duidelijk de oorspronkelijke verkave-
lingspatronen te zien. Zichtbaar is de lichte kleur van de 
stroomrug aansluitend op de dorpskern met de landin-
waarts gelegen (groenere) komgronden.

kasteel

dorpskern

s
p

o
o

r

Kaart ca. 1894 
De eerste doorsnijding van het gebied door de spoorlijn 
is zichtbaar. De verbinding tussen het kasteel en de 
dorpskern wordt verbroken.
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a2

Kaart ca. 2013
De wig tussen de A2 en de spoorlijn is ingevuld met 
dorpsuitbreiding, de nieuw aangelegde Heideweg met 
aanliggende agrarische (fruitteelt)bedrijven.

heid
eweg

Kaart ca. 1957
De tweede doorsnijding door de A2 is duidelijk zichtbaar. 
Er is een wigvorm in het landschap ontstaan tussen de A2 
en de spoorlijn.
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SCHANSKORF

RETENTIEwater MET
OEVERBEPLANTING

GRIEND

GELUIDSWAL

WOONHUIS

LOODS

PLEIN

toegepaste Bouwstenen

groen (laan, griend, struweel)•	
architectuur (in kavelrichting)•	
water (wadi, natuurvriendelijke oever)•	
reliëf (geluidswal)•	

Landschappelijke inpassing
Het bedrijf presenteert zich naar de Heideweg met een 
meer open karakter. De toegangsweg naar de woning 
en het bedrijf wordt begeleid door een bomenlaan van 
bijvoorbeeld linde. Een beukenhaag begrenst het privé- 
en bedrijfsterrein.

De bestaande watergang langs de Heideweg verbreedt 
zich aan de westzijde van het perceel. Hierdoor ontstaat 
een gebied met een natuurlijke oeverbeplanting en extra 
waterberging (retentiewater). Twee schanskorven langs de 
toegangsweg accentueren de entree.

Het perceel wordt aan de oostzijde afgeschermd met 
een hakhoutwal: een gemengde opgaande beplanting 
bestaande uit onder andere hazelaar, vuilboom, eik en 
berk.

Aan de westzijde wordt een geluidswal gerealiseerd, 
waardoor de toekomstige woning in een geluidsluwe 
zone gebouwd kan worden.
De geluidswal bestaat uit een harde kern (betonelement) 
die aan weerszijden met grond wordt aangevuld. De 
landschapzijde, georiënteerd op de A2, wordt voorzien 
van een streekeigen beplanting van hazelaar, vuilboom, 
gelderse roos etc, in combinatie met enkele boomvormers 
zoals es, eik en els.

Met het beoogde plan wordt gestreefd naar een passende 
eenheid tussen bedrijf en woongebied in het nu 
bestaande semi-agrarische landschap.
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STREEKEIGEN BEPLANTING

BEPLANTING met tuinkarakter

standaard keerelement 2 zijdig

talud ≥ 1:2

5.00+

0.00

3.25+

3.75+

landschap woning
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Fruitbedrijf, ingen
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aandachtspunten

Een goede landschappelijke inpassing is hier zeker niet de 
bebouwing te camoufleren achter een groen decor. Hier 
komt het vooral neer op het verleiden en afleiden van de 
passant en bezoeker, in combinatie met het presenteren 
van aanwezige cultuurhistorisch waardevolle landschap-
pelijke elementen.

Kaart 1870
De dorpskern van Ingen wordt volledig omgeven door 
boomgaarden. Verspreid in het landschap aansluitend op 
de landwegen komen verspreid fruitteeltbedrijven voor.
Belangrijke elementen vormen de door het gebied 
lopende watergang de Leij en het buiten Huize Blijwerven.
De in het landschap verspreid liggende boomgaarden 
leveren een landschap op met doorgezichten. Uit dit 
kaartbeelden blijkt ook dat vele wegen, waaronder de 
Bulksestraat, voorzien zijn van laanbeplanting.

Kaart 1958
De fruitteelt heeft zich sterk uitgebreid en het volledige 
gebied gevuld met boomgaarden, waarschijnlijk 
hoogstam.  Het wegen-, watergangen-  en verkavelingspa-
troon is ongewijzigd gebleven. Het buiten Blijwerven met 
bijbehorende tuin en waterpartij zijn duidelijk herkenbaar.

Huidige situatie
De hoogstam boomgaarden zijn meest vervangen door 
laagstam boomgaarden in haagopstelling.  De schaalver-
groting is duidelijk zichtbaar in de nieuwe bebouwing 
van opslag- en werkgebouwen. Met name de laad- en 
losruimten hebben een grote impact op het beeld van de 
Bulksestraat.

Vanuit het oorspronkelijke landschap zijn, de meanderen 
watergang de Leij en het aan de overzijde gelegen buiten 
Huize Blijwerven met zijn waterpartij en  boombeplan-
tingen als belangrijke en waardevolle elementen gespaard 
gebleven.

1870

1958
huize Blijwerven
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toegepaste Bouwstenen

groen (laan, open bos, struweel)•	
water (wadi, natuurvriendelijke oever)•	
marketing (verkooppunt)•	
infrastructuur (wandelpad)•	

Landschappelijke inpassing
De landschappelijke inpassing is er vooral op gericht om 
de nu aanwezige waardevolle elementen te versterken en 
er voor te zorgen dat deze de meeste aandacht krijgen.
 
De aangeplante hoogstamboomgaard naast het 
woonhuis wordt zichtbaar gemaakt door de aanwezige 
haag te verwijderen. Deze boomgaard wordt uitgebreid 
langs de oevers van De Leij. 
 
Door een recreatief wandelpad langs de Leij te projec-
teren beleeft de recreant hier het oorspronkelijke, open 
landschap met natuurvriendelijke oevers, knotwilgen en 
hoogstamfruit. Het wandelpad wordt aangevuld met een 
picknickplek en een verkooppunt bij de bestaande en 
mogelijk uit te breiden boomgroep bij het Huis Blijwerven. 

Tussen de weg en het woonhuis wordt afstand gecreëerd 
door de tuin te omzomen met een haagbeplanting die 
niet direct aansluit op de sloot. Hierdoor kan het gras van 
de boomgaard doorgezet worden tot aan de entree van 
het bedrijf en ontstaat ruimte voor losse aanplant van 
enkele fruitbomen. 
De nog jonge hoogstamfruitbomen aan de westzijde 
worden verplant en vervangen door bomen van de 1e 
grootte, bijvoorbeeld eiken. Hiermee wordt het landelijk 
karakter van de Bulksestraat onderstreept.
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WOONHUIS

verkoppunt

wandelroute

natuurvriendelijke oever

hoogstamboomgaard

fruitbomen

solitaire boom

struweel

picknickplaats
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Het ommetje van ingen
Door de oevers van de Leij toegankelijk te maken voor de 
recreant kan een interessante wandelroute om en door de 
dorpskern van Ingen worden gerealiseerd.
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Veehouderij, Vuren
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aandachtspunten

Dit veeteeltbedrijf is gesitueerd in het westelijk deel van 
de regio, in een landschap dat van oorsprong open en 
grootschaliger is ingericht dan het oostelijk deel van 
Rivierenland. 
In de directe omgeving van het bedrijf ligt recreatiegebied 
het Lingebos en op een beperkte afstand liggen de dorps-
keren van Kedichem en Heukelum. 

Bijzondere landschapselementen worden gevormd door 
de vele eendenkooien en grienden, die ervaren worden 
als groene, blokvormige massa’s binnen de verkaveling 
van het landschap. Deze landschapselementen lenen zich 
goed voor een zorgvuldige inpassing van het moderne 
veeteeltbedrijf.

Kaart 1880
Duidelijk zichtbaar is de opbouw van het landschap. 
De min of meer meanderende kweldijk van waaruit 
het gebied is ontgonnen en de lager (natter) gelegen 
strook tussen de weteringen waarin de eendenkooien 
opgenomen zijn. Op deze kaart is ook de Kerkweg 
zichtbaar, die een verbinding vormt met de dorpskern van 
Heukelum en vermoedelijk eindigde bij de kapel.

Kaart 1969
De A15 is gerealiseerd en volgt voor een belangrijk 
deel de Herwijnse Wetering.  De veldnaam Vredebest 
is zichtbaar op de kaart ter plaatse van dit project. Het 
landschap is nagenoeg onveranderd gebleven in een 
periode van ruim 100 jaar.

1969

1880
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toegepaste Bouwstenen

groen (laan, windsingels, struweel, griend)•	
water (wadi, natuurvriendelijke oever)•	
infrastructuur (wandelpad)•	
reliëf (grondwallen, verlaging)•	

Landschappelijke inpassing
De schaal en maatvoering van de bedrijfsbebouwing 
vraagt om in het landschap behorende grootschalige 
groene bouwstenen. De entree van het geheel wordt 
versterkt door de aanplant van een laanbeplanting met 
bomen van de 1e grootte, bijvoorbeeld linden.

In de richting van de verkaveling van het landschap 
worden windsingels aangeplant met een gemengd assor-
timent bestaande uit hazelaar, sleedoorn, gelderse roos 
e.a.  Deze beplantingen worden aangebracht op aarden 
wallen (afscherming). 

Aansluitend op de retentievijver en de watergang wordt 
een verlaagd gedeelte aangebracht wat kan functioneren 
als extra waterberging. Tevens is dit een goede basis voor 
de ontwikkeling van een nat grasland.  Een gedeelte van 
dit verlaagde terreindeel kan ingevuld worden met een 
nieuw aan te planten griend. 

De entree aan de oostzijde wordt begeleid door twee 
grondlichamen beplant met hoogstam fruitbomen.

Het parkeren en de particuliere tuin worden afgeschermd 
door een geschoren haagbeplanting, bv. beuk.
Drie zuilvormige bomen, bijvoorbeeld italiaanse popu-
lieren, accentueren de lineaire architectuur van de 
bedrijfsbebouwing.

48



49



PROFieLeN50



richting
lingebos

richting
geofort

richting 
Heukelum

eendenkooi

wetering

Het ‘ommetje’ van Vuren
Het is mogelijk om door het landschap van eendenkooien 
en weteringen een wandelverbinding te realiseren die 
verschillende interessante bezienswaardigheden (o.a. het 
Geofort, het Lingebos en de dorpskern van Heukelum) 
met elkaar verbindt. Op verschillende punten kan deze 
route aansluiten op bijvoorbeeld het knooppuntennet-
werk of het Waterliniepad. 

kaart fietsknooppuntennetwerk

kaart waterliniepad
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 Fruitbedrijf te erichem
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aandachtspunten

In de huidige situatie zijn nieuwe bedrijfsgebouwen 
gerealiseerd en volop in gebruik. Het is de wens van de 
opdrachtgever om in de toekomst wonen en werken op 
de locatie te combineren en daarnaast een verkooppunt 
van fruit en streekproducten te realiseren. Deze laatste 
functie kan goed aansluiten op de recreatieve potenties 
van de locatie. De in de directe omgeving aanwezige 
camping en de passanten die gebruik maken van de 
bestaande recreatieve route aan de oostzijde zullen dit 
initiatief dan ook zeker waarderen.

De omgeving in combinatie met de gewenste waterber-
ging in de privétuin bij het nieuw te bouwen woonhuis en 
de ontsluiting van het verkooppunt vormen de uitgangs-
punten voor de landschappelijke inpassing van het totaal.

Historie
Op oude kaarten is de aan zuidzijde gelegen 
Erichemsewal duidelijk terug te vinden. Deze iets hoger in 
het landschap gelegen wal vormt een duidelijk kenmerk 
van de streek. De wal is nu de drager van één van de recre-
atieve routes. 
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toegepaste Bouwstenen

Groen (laan, struweel, weide en boomgaard)•	
Water•	
marketing (verkooppunt en expositie hedendaagse •	
gewassen)
infrastructuur (wandelpad aansluitend op bestaande •	
recreatieve route)

Landschappelijke inpassing

Bospercelen
Vier bossages met een streekeigen assortiment zorgen 
voor een kleinschalige verkaveling van het perceel 
grenzend aan het landschap van Lutterveld. De twee 
oostelijke  bossages zijn zo geprojecteerd dat ze in combi-
natie met een lineair waterelement de symmetrie van het 
woonhuis ondersteunen.

Weiden en boomgaard
Een bloemen- en dierenweide en hoogstam fruitbomen 
verwijzen naar de historie van de fruitteelt en onder-
steunen de functie van het verkooppunt.

Water 
Aansluitend op de Erichemse wal is een waterberging 
geprojecteerd.  Met name aan de voorzijde van het 
project wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd.

Het huidig product
Op het bedrijfsterrein worden diverse fruitrassen geëxpo-
seerd in grote houten kratten.
 
Het ommetje van erichem
Vanaf het Lutterveld kan men via een wandelroute 
langs het verkooppunt en door de nieuwe boomgaard 
aansluiten op de recreatieve route op de Erichemse wal. 
Daarnaast is dit bedrijf eenvoudig op te nemen in Betuws 
Best Route 1. 
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colofon

PROjeCt
Inspiratieboek landschappelijke inpassing agrarische bedrijven
in Rivierenland

iN OPdRACHt VAN 

Fruitpact
Postbus 137
4000 AC TIEL

In het kader van  “Geef fruit de ruimte” 
een project met bijdrage van de Provincie Gelderland

OPGeSteLd dOOR

Jos van de Lindeloof Tuin- en Landschapsarchitectenbureau BV
Postbus 1096
2600 BB  DELFT 
t. 015 - 2133444
i. www.josvandelindeloof.nl
e. info@josvandelindeloof.nl

KAARteN eN AFBeeLdiNGeN
Van Kessel architectuur en projectmanagement bv•	
Jos van de Lindeloof  Tuin- en Landschapsarchitectenbureau BV•	
www: watwaswaar, provincie Gelderland en google•	
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