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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

Het voornemen bestaat om het perceel Jan Glijnisweg 21 te herontwikkelen. In het onderhavige 
beeldkwaliteitsplan is op verschillende niveaus een analyse van de locatie gemaakt. Op basis 
van deze analyse zijn de uitgangspunten voor herontwikkeling bepaald en is een kader opgeno-
men voor de uitwerking. De gemeentelijke Lintenvisie vormt hierbij een belangrijk kader.    
 

  
Afbeelding 1: luchtfoto’s met ligging plangebied (bron: Google Maps) 

 
Het perceel met de woning en voormalige agrarische bedrijfsbebouwing heeft in het geldende 
bestemmingsplan al een woonbestemming. Herontwikkeling van de voormalige bedrijfsbebou-
wing naar woningen is wat betreft functie een logische ontwikkeling. De nieuwe bebouwing zal 
echter zorgvuldig ingepast moeten worden. Er dient een goede keuze gemaakt te worden in de 
aard, positionering en uitstraling van de nieuwe bebouwing. Er mag geen afbreuk worden ge-
daan aan de bestaande stedenbouwkundige, cultuurhistorische en landschappelijke karakteris-
tieken van het gebied. Behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit staat voorop. 
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Afbeelding 2: Foto’s bestaande situatie 

1.2 Lintenvisie 

In de gemeentelijke Lintenvisie is een transformatieregeling opgenomen. Deze regeling richt 
zich op die woonsituaties binnen de linten waarbij sprake is van een groot perceel (erf) in com-
binatie met een overmaat aan bebouwing. De gemeente is in deze situaties, onder voorwaar-
den, bereid mee te werken om beperkt woonfuncties toe te voegen zonder dat er sprake is van 
het toevoegen van extra bouwmassa. Dat kan door transformatie van bestaande voormalige be-
drijfsgebouwen (wonen in een schuur), of door het slopen van bestaande voormalige (agrari-
sche) bedrijfsgebouwen en het terugbouwen van één of enkele woningen of wooneenheden. 
 
De voorwaarden zijn gericht op een zorgvuldige fysieke inpassing en gaan uit van behoud en/of 
versterking van het specifieke karakter ter plekke van het erf en de erfbebouwing. De regeling 
stelt hiervoor kaders en eisen. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat een ingreep een 
aantoonbare verbetering van de ruimtelijke kwaliteit tot gevolg heeft. Een kwaliteitsimpuls op de 
locatie zowel in ruimtelijke zin als in de kwaliteit van de bebouwing.  
 

Het perceel Jan Glijnisweg 21 voldoet aan de voorwaarden uit de Lintenvisie om in aanmerking 
te komen voor de transformatieregeling: 
• Het perceel maakt onderdeel uit van een lint binnen bestaand bebouwd gebied; 
• Het perceel heeft een woonbestemming / voormalige bedrijfsbestemming; 
• Het perceel heeft een oppervlakte groter dan 2000 m2; 
• Er staan grote voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen op het perceel. 
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1.3 Leeswijzer 

In dit beeldkwaliteitsplan wordt de basis gelegd voor de toekomstige herontwikkeling en bijbe-
horende eisen ten aanzien van inpassing, ruimtelijke kwaliteit en beeldkwaliteit op de locatie 
Jan Glijnisweg 21. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ruimtelijke analyse en in hoofdstuk 3 
wordt op basis van deze analyse het voorgesteld programma toegelicht. Tot slot worden in 
hoofdstuk 4 de bevindingen vertaald naar locatiespecifieke inpassingsregels en beeldkwaliteit. 
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2 Ruimtelijke analyse 

2.1 Analyse grondvorm en ruimtevorm 

De polder Heerhugowaard is onder te brengen in de familie van de Droogmakerijen. De polder 
Heerhugowaard is een eenheid met landschappelijke identiteit, een gebied waarbinnen van 
oorsprong dezelfde cultuurhistorische en ruimtelijke kenmerken voorkomen. Binnen de familie 
van droogmakerijen hebben de eenheden op de grotere schaal gelijke kenmerken maar 
heeft iedere eenheid op de kleinere schaal weer eigen specifieke kenmerken die haar een uniek 
lid maken. 
 
Het landschap kende in de periode 1850-1940 veel openheid. Alleen in de eerste decennia van 
deze periode is er nog veel bos aanwezig. Een recht patroon van wegen en sloten verdeelde de 
polder in grote en kleinere rechthoeken. Langs de wegen stonden veelal bomen met op de ka-
vels verspreide bebouwing met erfbeplanting. 
 
De plaats Heerhugowaard is ontstaan als agglomeratie tussen de dorpen Zuid, De Noord en ‘t 
Kruis. In de jaren zestig werd Heerhugowaard een overloopgemeente. Het centrale deel 
van de polder rond het spoorwegstation werd met uitgestrekte woningbouw en industrieterrei-
nen bebouwd. Rondom de Jan Glijnisweg zijn pas vanaf 1970 echte veranderingen tot stand 
gekomen. Vanaf dat moment groeide Heerhugowaard in rap tempo. Van het open landschap 
wat eerst aan beide zijden van de Jan Glijnisweg gelegen was, is alleen nog de zuidoostzijde 
gehandhaafd gebleven.  
 
In het Noord-Hollandse landschap zijn de linten en hun bebouwing belangrijke dragers van 
identiteit. Dat geldt ook voor Heerhugowaard waar de ontwikkeling van de stad en het buitenge-
bied sterk verbonden is met ontstaansgeschiedenis van de droogmakerij. De Jan Glijnisweg 
vormt één van de ontginningslinten in Heerhugowaard waarlangs boerenerven met veelal stolp-
boerderijen waren gesitueerd. Ook in het plangebied aan de Jan Glijnisweg 21 was een stolp-
boerderij gesitueerd. In 1942 is deze door brand verloren gegaan. Op onderstaand kaartbeeld 
uit ca. 1950 is de stolpboerderij nog weergegeven. In de nabijheid van het plangebied heeft in 
de loop der tijd steeds meer verdichting plaatsgevonden. Met de bouw van de wijk Huygenhoek 
is de openheid aan de westzijde van dit deel van de Jan Glijnisweg verdwenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca. 1950           Ca. 1980 
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Ca. 2000           Ca. 2015 
 
Afbeelding 3: Topografische kaarten 

De Jan Glijnisweg ten zuidoosten van ’t Kruis markeert de rand van het stedelijke gebied van 
Heerhugowaard. De oostzijde van het lint kenmerkt zich door het agrarische karakter en een 
open bebouwde structuur. Hier en daar zijn er ruime doorzichten richting Oterleek en het Molen-
dijkgebied. De westzijde, waar het plangebied is gesitueerd, maakt onderdeel uit van het stede-
lijk gebied. Deze zijde is met de groei van de stad weliswaar meer verdicht maar de oorspron-
kelijke lintstructuur is nog heel herkenbaar aanwezig. De maat en schaal van de verkaveling is 
ruim. De bebouwing is vrijstaand waarbij ook de oude agrarische bebouwing nog heel nadruk-
kelijk aanwezig is. Ruime groene erven met boombeplanting en sloten bepalen mede het beeld. 
De achterliggende nieuwbouwwijken zijn vrijwel consequent ruim achter de oorspronkelijke be-
bouwing gerealiseerd en worden ook van daaruit ontsloten voor het autoverkeer. 

2.2 Beeldstructuur (bebouwing en beplanting) 

 
2.2.1 Het lint en de erven 
De Jan Glijnisweg is een belangrijke doorgaande structuur en vormt de begrenzing van het be-
bouwde gebied van Heerhugowaard. Vanuit ‘t Kruis richting de zuidelijke polderrand kent de be-
bouwing een steeds verder toenemende openheid. Daarnaast neemt de korrelgrootte toe.  
 

 
Afbeelding 4: Diversiteit in korrelgrootte 
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Langs de Jan Glijnisweg kunnen drie verschillende korrels worden onderscheiden. 
 
1. De vrijstaande woningen 
Nabij ‘t Kruis is het lint verdicht met veelal kleine woningen op smalle kavels. Doordat de wonin-
gen vrij dicht op elkaar staan is hier een dichtere lintbebouwing ontstaan. 
• Breedte kavels ongeveer 15 meter; 
• Breedte woning tussen 8 en 10 meter; 
• Rooilijn heel strak (noordelijke zijde Jan Glijnisweg); 
• 1 bouwlaag met kap; 
• Nauwelijks doorzichten naar achterliggende land. 
 
2. De villa’s 
Vrijstaande gebouwen op ruimere kavels liggen verspreid langs de Jan Glijnisweg. Op deze ka-
vels zijn soms doorzichten aanwezig naar het achterliggende open gebied. 
• Breedte kavels van 25 meter tot 50 meter breed; 
• Ruime voortuin, verspringende rooilijn; 
• 1 of 2 bouwlagen met kap; 
• Groene omgeving; rijk beplante tuinen; 
• Kavel is van de weg gescheiden door sloot; 
• Bijna ieder kavel heeft eigen oprit met hek; 
• Parkeerplek op het erf, naast het hoofdvolume; 
• Bijvolumes achter het hoofdvolume. 
 
3. Het boerenerf 
Richting de polderrand neemt het aantal boerenerven toe, met daartussen open zichten. 
• Breedte kavels van 60 meter tot 100 meter breed; 
• Per kavel een clustering van volumes als ensemble vormgegeven; 
• De voorgevel van het hoofdvolume en de erfontsluiting georiënteerd op de Jan Glijnisweg; 
• Verspringende rooilijnen; 
• 1 of 2 bouwlagen met kap; 
• Per kavel een duidelijk onderscheid tussen hoofdvolume en bijvolume; 
• Grote kavels met voorzijde veel gras en enkele grote bomen, zijkanten dichtere beplan-

tingsstroken; 
• Woningen hebben diverse kapvormen; overwegend bestaande uit dakpannen, incidenteel 

uit riet; 
• De nokrichting is overwegend haaks en incidenteel evenwijdig; 
• De gevel bestaat overwegend uit baksteen; 
• Aan de oostzijde doorzichten op de polder, aan de westzijde doorzichten op de kavel zelf.  
 
2.2.2 Groenstructuur 
De beplanting langs de Jan Glijnisweg bestaat uit een bijna doorgaande structuur van bomen 
van diverse grootte in de middenberm tussen hoofdinfrastructuur en het fietspad. Vanaf het 
plangebied naar het zuidwesten houdt de bomenrij op. Rondom de kavels is sprake van een 
clustering van bomen. Ook binnen het plangebied van Jan Glijnisweg 21 is er sprake van een 
dichte erfbeplanting aan de randen van het perceel.  

2.3 Het plangebied 

Het plangebied heeft een ruim oppervlak van ca. 60 meter breed en ca. 70 meter diep en on-
derscheidt zich hiermee van de villakavels in de directe omgeving. Het perceel is duidelijk afge-
bakend door de aanwezige groensingel en het water. In combinatie met de groene inrichting en 
openheid aan de voorzijde van het perceel vormt dit een belangrijke kwaliteit.  
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Afbeelding 5: Huidige situatie 

Het perceel kent een relatief groot oppervlak aan voormalige bedrijfsbebouwing. Deze bebou-
wing heeft haar oorspronkelijke functie verloren en is met name aan deze zijde van de Jan Glij-
nisweg niet passend binnen de ruimtelijke karakteristiek. De bedrijfsbebouwing zal worden ge-
sloopt. 
 
De aanwezige woning kent geen bijzondere waarde wat betreft beeldkwaliteit. Gelet op de staat 
van de woning en de diversiteit aan woningtypes aan de Jan Glijnisweg is er geen bezwaar te-
gen behoud van de woning, mits deze goed inpasbaar is binnen de voorgenomen herontwikke-
ling.  
 

 
Afbeelding 6: Beeldstructuur plangebied 
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2.4 Conclusie 

Herontwikkeling van het perceel kan leiden tot een kwaliteitsverbetering als wordt aangesloten 
bij de historische karakteristiek. Oorspronkelijk was een stolpboerderij op het perceel aanwezig 
welke door brand verloren is gegaan. De situering aan het lint in combinatie met de omvang van 
de kavel, de aanwezige bomensingel en het water bieden aanknopingspunten om de herontwik-
keling volgens de opzet en karakteristiek van een boerenerf plaats te laten vinden. In het vol-
gende hoofdstuk wordt hier verder op ingegaan. 
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3 Uitgangspunten herontwikkeling 

Het plangebied betreft een voormalige agrarische bedrijfskavel aan de stedelijk zijde van het lint 
van de Jan Glijnisweg. Een herontwikkeling waarbij de voormalige bedrijfsbebouwing gesloopt 
wordt en nieuwe woningen worden ingepast is passend binnen de voorwaarden van de Linten-
visie. Nieuwe bebouwing en beplanting dient echter zorgvuldig ingepast te worden op de karak-
teristieken van de omgeving. Er moet sprake zijn van een aantoonbare verbetering van de ruim-
telijke kwaliteit op de locatie. Uitgangspunt is een zorgvuldige inpassing op de locatie, dat geldt 
zowel voor het bouwen, het gebruik als de terreininrichting. 
 
Specifiek zijn in de Lintenvisie de volgende voor het plangebied relevante voorwaarden ge-
noemd met betrekking tot de inpassing: 
• Nieuwbouw met woonfunctie mag geen belemmering opleveren naar de omgeving. 
• Onbebouwde ruimte op het perceel is een kwaliteit die behouden blijft; 
• Een nieuw te bouwen ‘bijgebouw’ met een woonfunctie maakt onderdeel uit van een gebou-

wensemble, heeft een eenvoudige hoofdvorm en is terughoudend in detaillering, kleur en-
materiaalgebruik; 

• Een eenvoudige hoofdvorm (agrarisch silhouet) is kenmerkend; 
• Het erf is heeft een groen karakter en blijft zich als één manifesteren; 
• Het erf wordt ontsloten via één (bestaande) inrit; 
• Parkeren vindt plaats op eigen terrein en uit het zicht; 
 
De voorgestelde ontwikkeling en de breedte van de kavel aan de Jan Glijnisweg 21 is passend 
binnen de typologie van het boerenerf. De schaal en maat van de kavel sluit aan bij de 
korrelgrootte ‘‘boerenerf’’. Hieronder zijn enkele hoofdprincipes van het boerenerf, welke vorm 
krijgen binnen het plangebied, nader toegelicht. 
 

 

De erven hebben voornamelijk een rationele structuur en 

zijn rechthoekig van vorm. 

 

Tegen de wind hebben de erven een windsingel of bomenrij 

rondom de kavel. De wegkant bleef vaak open.  

 

Vaak is er een boomgaard op het erf 
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Afbeelding 7: Hoofdprincipes boerenerf 

 
Voor de voorgenomen erftransformatie zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd waarmee 
wordt aangesloten bij de voorwaarden uit de Lintenvisie: 
• Er ontstaat één duidelijk hoofdgebouw aangevuld met onderschikte volumes op het achter-

erf die zich als agrarisch bijgebouw manifesteren in het boerenerfensemble; 
• Het oppervlak aan bebouwd oppervlak neemt af; 
• De kenmerkende toegang op het perceel met de inrit die afbuigt tot aan het achtererf blijft 

behouden;  
• Handhaven bomensingel aan de rand die kenmerkend is voor een boerenerf evenals de 

groene voortuin; 
• Parkeren wordt compact opgelost en blijft zoveel mogelijk uit het zicht; 
• Ruim aandacht voor erfinrichting (groen, erfverharding, etc.); 
• Rekening houden met bestaande omgevingsfactoren waaronder omliggende woningen. 
 
 
 
 
 
 
 

Het erf heeft 1 ontsluiting langs het 

hoofdgebouw en achterop het erf is 

een centraal erf. De (agrarische) 

bijgebouwen staan rondom het centrale erf. 

Bebouwing vooraan op de kavel georiënteerd op de weg, 

bebouwing achter op het erf georiënteerd op het erf. 

 

Voorzijde erf sierfunctie, achterzijde erf functioneel. Zicht op 

hoofdgebouw. 

 

Agrarische bijgebouwen zijn meestal 

achter het hoofdgebouw geplaatst. 
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Afbeelding 8: Bebouwingstypologie op het achtererf van een boerenerf (kapberg en schuren) 
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4 Inpassing en ruimtelijke kwaliteit 

 

4.1 Programma en inrichting 

 
Op basis van de in het vorige hoofdstuk opgenomen uitgangspunten is het plan nader uitge-
werkt. Het programma in de nieuwe situatie bestaat uit het bestaande hoofdvolume (woning met 
schuur) aangevuld met een schuurmodel haaks op de weg waarin twee woningen worden on-
dergebracht. Recht achter de woning is een kapbergwoning gesitueerd.  
 
Boerenerven hebben altijd achter de woning een verzameling schuren of andere agrarische be-
drijfsgebouwen die parallel aan of haaks op de landschappelijke drager staan. Dit principe is uit-
gangspunt voor de schuurwoningen. Gelet op de grootte van de kavel en de grootte van de wo-
ning heeft het de voorkeur om de schuur door middel van twee geschakelde woning vorm te ge-
ven. De nieuwe woningen worden georiënteerd op een centraal erf. Door één volume achter de 
bestaande woning en het grote schuurvolume haaks op de weg te situeren, ontstaan zichtlijnen 
op de kavel.  
 
Kavel 1: Kapbergwoning met kaveloppervlakte van 690 m2; 
Kavel 2: Noordelijke schuurwoning met kaveloppervlakte van 550 m2; 
Kavel 3: Zuidelijke schuurwoning met kaveloppervlakte van 900 m2. 
 
Ten behoeve van voldoende openheid op de kavel, zal een deel van de aanwezige veranda di-
rect achter de woning worden verwijderd. 
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Afbeelding 9: Situatietekening toekomstige situatie 

4.2 Beeldkwaliteit 

4.2.1 Algemeen 
De beeldkwaliteit van het erf wordt bepaald door de samenhang tussen de bebouwing, de 
erfinrichting en de omgeving. Deze dienen met elkaar in overeenstemming te zijn. Hierbij is er 
sprake van een referentie naar de traditionele opbouw van het boerenerf.  
 
4.2.2 Bebouwing en ensemble 
De bestaande woning vooraan op het perceel, en woningen in de vorm van agrarische bijge-
bouwen (schuren/kapberg) achter op het perceel. De woningen krijgen een architectuur dat op 
elkaar aansluit en zijn als ‘een familie’ te herkennen. Deze onderlinge verbondenheid wordt ook 
versterkt door één gezamenlijke oprit en de oriëntatie op het centrale erf. Dit erf krijgt een groen 
middenterrein met gras en 1 à 2 bomen en krijgt een sobere invulling, passend bij het karakter 
van een boerenachtererf. Ook de groene uniforme erfafscheiding zal het totaal erfensemble be-
nadrukken. De bestaande woning blijft ongewijzigd, echter, de aangekoppelde schuur zal wor-
den bekleed in dezelfde delen als de nieuw te bouwen schuurvolumes. Hierdoor voegt dit zich 
bij de ondergeschikte volumes en ontstaat een duidelijke hiërarchie tussen hoofdwoning en de 
overige bebouwing op het erf.  
 
Twee woningen zijn gezamenlijk vormgegeven volgens de typologie van een schuur. De bebou-
wing krijgt een eigentijdse duurzame architectuur, met de karakteristieken van landelijke bebou-
wing in het buitengebied. De uitstraling is streekeigen op een eigentijdse wijze. 
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Afbeelding 10: Impressie toekomstige situatie

Het realiseren van bijbehorende bouwwerken (aan-, uit- en bijgebouwen) mag geen afbreuk 
doen aan de voorgestane beeldkwaliteit. 

4.2.3 Buitenruimte
Het plangebied kent in de huidige situatie een groene uitstraling die met de nieuwe invulling 
grotendeels passend en behoudenswaardig is. Het gaat hierbij met name om de aanwezige bo- 
men om het perceel en siertuin aan de voorzijde. In de siertuin is een boomgaard passend. De 
waardevolle bomenrij langs de oprit begeleidt de toegang naar het erf.

 
 

  
  

 

Afbeelding 11: Te behouden groen

Conform de Lintenvisie is een apart inrichtingsplan voor de buitenruimte opgesteld. Deze is 
als bijlage opgenomen bij dit beeldkwaliteitplan.
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4.3 Criteria woningen 

 
Algemene criteria: 

 Vormgeving als schuurmodel en/of kapbergwoning; 
  
 

 
   
  

Half overdekte terrassen worden binnen de vorm van het dak opgenomen;
Dakkapellen zijn toegestaan. Ook grote ramen of glazen delen binnen het dakvlak zijn 
toegestaan, mits integraal onderdeel van de architectuur van het dak;
Ook zonnepanelen en -collectoren zijn integraal onderdeel van het ontwerp;

 
 
Criteria voor architectuur schuurmodel: 

 Eén bouwlaag met kap; 
 Dakvorm is een zadelkap met overstek; 
 Goothoogte maximaal 3 meter, nokhoogte maximaal 8,5 meter; 

 
Criteria voor architectuur kapbergwoning: 

   
 

  
     
     
  

Kapberg bestaande uit twee lagen met kap + staartstuk bestaande uit één laag met
kap;
Hoofdvolume met piramidedak, staartstuk met zadeldak;
Hoofdvolume: nokhoogte maximaal 10 meter en goothoogte maximaal 7,5 meter;
Staartstuk: nokhoogte maximaal 7 meter en goothoogte maximaal 3 meter;
Het hogere hoofdvolume dient op de in afbeelding 9 aangegeven locatie te worden ge- 
realiseerd. 

 
Materiaalgebruik: 

 Architectuur en materialisatie is sober, eigentijds en passend bij het landelijke karakter; 
 Eenheid in architectuur en materialisatie tussen woningen; 
 Gevels van baksteen, glas, hout(achtige) materialen; 
 Accenten mogelijk in aluminium en zink; 
 Dakbedekking van keramische pannen, riet of dakbeplating in donkere kleur. 

 
 

 Een berging voor de zuidelijke schuurwoning wordt gecombineerd met een berging 
voor de bestaande woning op de in afbeelding 12 aangegeven locatie.
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4.4

 

Borging ruimtelijke kwaliteit

Zoals aangegeven in hoofdstuk

 

3

 

dient het toekomstige plan nadrukkelijk aan te sluiten bij de

 

korrelgrootte

 

‘boerenerf’.

 

De typologie van de gebouwen in het voorgestelde programma is
geïnspireerd op de bestaande agrarische bebouwing en

 

dient

 

zodanig op het kavel te worden

 

gepositioneerd

 

en te worden vormgegeven

 

dat er een duidelijk ensemble ontstaat.

 

Om die reden

 

is het voorstel om geen losse kavels uit te geven maar de woningen als één project te

 

ontwikkelen en voor de woningen gelijktijdig een omgevingsvergunning voor bouwen aan te

 

vragen. Op deze wijze wordt het daadwerkelijk ontstaan van een ‘boerenerf-ensemble’,

 

waarbij

 

de woningen zich goed tot elkaar verhouden,

 

geborgd

 

en ontstaat zowel voor de gemeente als

 

de

 

omgeving zekerheid over de uitvoering van het bouwplan.

 

  

Afbeelding 12: Situatietekening
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Bijlage 1: Beeldkwaliteit buitenruimte 
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JAN GLIJNISHOEVE, HEERHUGOWAARD                                                                                        HOOFDSTRUCTUUR

Het lint kenmerkt zich door het lange, rechte 
wegprofiel met aanliggende verkavelingsstroken 
aan weerszijden. Soms met een meer transparant 
bebouwd karakter, en soms meer gesloten. 

Het erf van de Jan Glijnishoeve, geeft een bijzondere 
beleving in het lint. Het erf is ruim en groen 
opgezet. Vanaf de weg zijn er korte en langere 
zichtlijnen op het erf en de onbebouwde groene 
ruimte op het erf. Bij de keuzes die gemaakt zijn 
voor het terrein, zijn de traditionele kenmerken van 
een boerenerf leidend, in een vorm die past bij de 
huidige woonfunctie.

Het erf is een ruime rechthoekige kavel met 
daarop een ensemble van gebouwen. De gebouwen 
onderscheiden zich ten opzichte van elkaar, maar 
zijn in architectuur als een familie te herkennen.  
Vooraan op de kavel staat het hoofdgebouw welke 
naar de weg is toegekeerd. De andere woningen 
bevinden zich meer op de achtergrond en krijgen de 
vorm van een agrarisch bijgebouw. De erfontsluiting 
is op het lint, via de bestaande inrit en buigt af tot 
aan het achtererf. 

Onbebouwde ruimte is een specifieke kwaliteit in 
het lint en heeft een groen karakter. Het groen 
op de erven bestaat uit bomensingels die het erf 
omkaderen, weilandjes, boomgaarden, siertuinen 
aan de voorzijde en grote gazons.

Hoofdstructuur Jan Glijnishoeve, tekening Sander Douma Architecten
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JAN GLIJNISHOEVE, HEERHUGOWAARD                                                                                        ERFAFSCHEIDINGEN

Parkeren op het erf wordt compact opgelost. Hagen  
begeleiden de oprit en zorgen ervoor dat het 
parkeren zoveel mogelijk uit het zicht blijft. 

Ook de erfafscheidingen tussen de woonkavels 
zullen als middelhoge haag worden gerealiseerd. 

De brede tuin aan de voorzijde wordt opgedeeld 
tussen twee woningen, maar blijft zoveel mogelijk 
als één geheel gehandhaafd. Door de haag tussen 
de voorste 2 kavels, niet tot aan de weg door te 
trekken, maar eerder te laten eindigen, ontstaat er 
vanaf de weg meer het beeld dat het één erf is in 
plaats van meerdere woonkavels. 

De hagen zullen bestaan uit een inheemse soort 
zoals een beukenhaag of meidoorn haag. 

Als er hekwerken geplaatst dienen te worden, 
hebben houten landelijke hekwerken de voorkeur, 
zoals een schapenhekje. 

Op deze pagina enkele referentiebeelden van de 
erfafscheidingen.
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JAN GLIJNISHOEVE, HEERHUGOWAARD                                                                                        CENTRAAL ERF

De achterste gebouwen staan aan het centrale erf 
gepositioneerd. Ze zijn georïenteerd op het centrale 
erf. Parkeren vindt plaats op het erf op informele 
wijze. Er is een parkeerstrook waar 4 auto’s 
kunnen langsparkeren, maar zonder parkeervak 
aanduidingen. 

Het centrale erf krijgt een groen middenterrein 
met gras en 1 a 2 bomen. Dit om de ruimte te 
verzachten. Het erf krijgt een sobere invulling, 
passend bij het karakter van een boeren achtererf. 

Op deze pagina enkele referentiebeelden van een 
centraal informeel erf en haagbeplanting rondom 
parkeren.
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JAN GLIJNISHOEVE, HEERHUGOWAARD                                                                                        BOMEN

Het erf zal omringd worden door grote 
bomen (van de 1e en 2e orde).  Op dit 
moment staan er al veel grote mooie bomen 
langs de randen van het plangebied, maar 
door de vele verschillende (uitheemse) 
heesters, komen de bomen niet goed tot 
hun recht. 

Door de onderbeplanting weg te halen, 
zullen de bomen beter uitkomen. De 
bomen komen in het gras te staan. Ook zal 
er gedund moeten worden om de goede 
bomen de ruimte te geven. De bomen die 
minder kwaliteit hebben worden gekapt. 
Het eindbeeld is een bomensingel langs 
de zij- en achterranden van het erf, welke 
kenmerkend is voor een boerenerf. Aan de 
voorzijde is meer openheid, zodat er zicht 
is op het erf. Hier kunnen enkele solitaire 
bomen voorkomen. 

Langs de oprit staat een waardevolle 
bomenrij. Deze blijft behouden en begeleidt 
de oprit van het erf. 

Er staan veel niet passende heesters en 
bomen, zoals coniferen en kleine ‘stadse’ 
boompjes zoals de Catalpa. Deze passen 
niet bij het karakter van het boerenerf en 
zullen allemaal verwijderd worden. 

Alle bomen en heesters die teruggeplant 
worden, zullen inheemse loofsoorten zijn, 
passend bij het boerenerf.

Het voorstel is om in de open ruimte van 
de voortuin aan de noordoostzijde een 
boomgaard te realiseren, met enkele 
hoogstamfruitbomen. De bomen staan 
solitair in het gras, waaronder doorzicht 
is naar het landschap en vanaf de weg 
doorzicht op de bebouwing.

Bestaande bomenrij langs oprit Referentiebeelden solitaire fruitbomen in gras
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JAN GLIJNISHOEVE, HEERHUGOWAARD                                                                                        BOMEN BESTAAND
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Afbeeldingen van de huidige situatie, met daarop aanduidingen welke type beplanting verwijderd dient te worden en welke type bomen behouden moeten blijven. 
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Aan de voorzijde van het erf, voor de 
bestaande woning, is een siertuin passend. 
Aan de achterzijde van het erf wordt de 
inrichting meer sober en functioneel, met gras 
en bomen. 

De siertuin kan eenvoudig zijn (gazon 
met wat heesters en een solitaire boom) 
of uitgebreider (met bloemborders en/of 
haagjes). 

Op deze pagina enkele referentiebeelden 
van sierlijke voortuinen met een landelijk 
karakter.
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