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inleiding

Aan de Burchtweg 9 te Eenigenburg bevindt 
zich een melkveestal en een bedrijfswoning. Het 
melkveehouderijbedrijf is niet meer actief. De locatie 
is gelegen in een agrarische-recreatieve omgeving 
in de gemeente Harenkarspel. 

Het totale oppervlak van de locatie is 8050 m2. 
Op de bouwkavel is 1300 m2 aan te slopen 
bedrijfsbebouwing (melkveestal) en circa 1900 
m2 te verwijderen verharding aanwezig. De 
bedrijfswoning bevindt zich vooraan op het perceel.

De huidige eigenaar wil de huidige melkveestal 
slopen en de bedrijfsmatig te gebruiken verharding 
verwijderen. In ruil voor het slopen van de bebouwing 
en verbetering van de kwaliteit van het landschap, 
wordt medewerking aan de gemeente gevraagd 
voor het realiseren van één vrijstaande stolpwoning 
op de saneringslocatie. De bedrijfswoning blijft 
behouden en dient een woonbestemming te 
krijgen. De Ruimte voor Ruimte regeling dient hier 
toegepast te worden. Dit beeldkwaliteitsplan geeft 
inzicht in de situatie op de saneringslocatie. 

De regeling Ruimte voor Ruimte is gericht 
op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
van het landelijk gebied. Dit gebeurt door 
bestemmingswijzigingen en sloop van storende of 
niet passende bebouwing in het landschap. Door de 
locatie te saneren en her in te richten valt ruimtelijke 
winst te behalen. 

De provincie omschrijft ruimtelijke kwaliteit aan de 
hand van kernkwaliteiten van het landschap. Deze 
kernkwaliteiten zijn ingedeeld in drie lagen; de 
ondergrond (aardkundige waarden, archeologische 
waarden en tijdsdiepte), het landschap ofwel 
landschaps-DNA (cultuurhistorische objecten, 
historische structuurlijnen, openheid, stilte en 
duisternis) en de occupatie ofwel het dorps-DNA. 

Dit beeldkwaliteitsplan is opgesteld om de nieuwe 
woning zorgvuldig in te passen in het plangebied. 
Het plan geeft inzicht in de ruimtelijke kwaliteitswinst 
als gevolg van de sloop van het bedrijf en de 
inpassing van één compensatiewoning. Door 
nieuwe ontwikkelingen goed aan te laten sluiten bij 

de kernkwaliteiten van het landschap wordt nieuwe 
kwaliteit bereikt en wordt de identiteit van de plek 
behouden of versterkt.

In dit rapport is als eerste een analyse van 
het plangebied en zijn omgeving opgenomen. 
Vervolgens wordt een model voor de herinrichting 
van het plangebied geschetst, waarbij de 
gewenste beeldkwaliteit wordt uitgewerkt. In 
het beeldkwaliteitsplan zijn duidelijke keuzes 
gemaakt om een hoogwaardige ontwikkeling 
van het plangebied te waarborgen. De kwaliteit 
van het plangebied wordt bepaald door enerzijds 
de ruimtelijke en stedenbouwkundige opzet en 
anderzijds door de architectonische kwaliteit van 
de bebouwing. Voor de nieuwe bebouwing zijn al 
bouwtekeningen gemaakt door architectenbureau 
Jan Kramer bv bna. Deze zijn opgenomen in het 
rapport. In het totaalplan wordt rekening gehouden 
met de ontwikkelingsgeschiedenis en de kwaliteiten 
van het landschap.
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Overzichts-luchtfoto, Google Earth, 
plangebied aan de Burchtweg, in het buitengebied van gemeente Harenkarspel

Luchtfoto huidige situatie plangebied Burchtweg 9, Eenigenburg
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analyse

Plangebied nabij Westfriese Omringdijk

De ontwikkelingsgeschiedenis

De planlocatie bevindt zich aan de Burchtweg, 
Eenigenburg, in de gemeente Harenkarspel. Het 
plangebied ligt in het Oude Zeekleigebied van 
West-Friesland, nabij de Westfriese Omringdijk. In 
dit gebied heeft de zee een belangrijke rol gespeeld 
bij het ontstaan van het landschap. Na de vorming 
van de ondergrond en de daarop aanwezige natuur, 
heeft de mens het landschap in gebruik genomen 
en in grote mate gevormd.

Waddengebied
De polder is van oorsprong een waddenachtig 
gebied bestaande uit geulen, kreken en kwelders. 
‘Via geulen werd fijn zand en klei afgezet tussen 
zones van veen.’ (G.P. Alders, 2007)

Veenvorming
‘Omstreeks 3500 voor Christus nam de zee-
spiegelstijging af en werden er langs de kust 
langwerpige zandruggen afgezet, de zogenaamde 
strandwallen. Deze voorlopers van de duinen zorgden 
ervoor dat de invloed van de zee op het achterland 
afnam’. (K. Hund, 2007) Er kon weer veenvorming 
plaatsvinden en het gebied werd beter begaanbaar. 

Geijdengebied, Zijper Gat
Vanaf de 8e eeuw werd eerst op kleine en later op 
grotere schaal het veengebied ontgonnen door de 

mens. Door de ontwatering en ontginning van het 
veen daalde het maaiveld en nam de invloed van 
de zee weer toe. ‘De akkers in de ontginningen 
kwamen zo laag te liggen dat ontwatering 
nauwelijks nog mogelijk was en door infiltratie van 
zeewater veranderde het gebied achter de duinen 
in een moeras dat uiteindelijk de vorm van een 
lagune aannam.’ (G.P. Alders, 2007) 

In de loop van de 9e en 10e eeuw brak de zee, 
door winderosie en stormvloeden, op verschillende 
plaatsen door de smalle duinenrij. Het zeegat 
van Zijpe ontstond vanaf de 10e eeuw. ‘Via het 
zeegat van Zijpe is door de zee een laag zware 
klei afgezet op de restanten van het veen dat hier 
in de loop van de eeuwen werd gevormd. Voor 
de ontstaansgeschiedenis van de omgeving van 
het plangebied is dit brede, maar ondiepe zeegat 
van Zijpe belangrijk geweest. Na het ontstaan 
van dit zeegat was bewoning namelijk slechts 
mogelijk op de hogere plaatsen zoals terpen en 
stroomruggen. ‘Dit terpenlandschap bevond zich 
met name in het noorden en het westen van het 
huidige Harenkarspel. De terpen werden verbonden 
door middel van paden en tot kaden verhoogde 
oeverwallen.’ (Gemeente Harenkarspel, 2011) Een 
aantal van die terpen zijn aan elkaar gegroeid tot 
“terpdorpen”. In het huidige dorpje Eenigenburg 
waren oorspronkelijk minimaal vier terpen 
aanwezig.

Het oude zeekleilandschap in West Friesland
Bron: Provincie Noord-Holland
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Westfriese Omringdijk
In de 11e en 12e eeuw ging men zich meer 
structureel beschermen tegen het water en werd 
het gebied omdijkt. Dijken werden aaneengesloten 
tot de uiteindelijke Westfriese Omringdijk, die aan 
het begin van de 13e eeuw gereed was. 

‘Door het blijvende gevaar van overstromingen 
bleef de bewoning geconcentreerd op de hoger 
gelegen delen in de vorm van streekdorpen en 
linten. Vanuit de linten werd het omliggende gebied 
ontgonnen. Nadat het water verder teruggedrongen 
werd (droogleggingen van het zeegat van Zijpe en 
diverse natuurlijke meren), werd het tussenliggende 
gebied in gebruik genomen als landbouwgrond. 
De landbouwgronden werden ontsloten door een 
fijnmazige structuur van vaarwegen.’ (Gemeente 
Harenkarspel, 2009)

Rond 1850 kenmerkte dit landschap zich door de 
openheid, met alleen beplanting rond de dorpen en 
boerderijen. Het patroon van wegen en waterwegen 

bestaat in 1850 uit een fijnmazige structuur. ‘De 
ontsluiting van het gebied kent, met uitzondering 
van enkele wegen die polders ontsluiten, een 
kronkelig verloop. Het gebied is vrij nat, met veel 
sloten en kleine poldertjes die zijn omgeven door 
ringsloten.’ (Gemeente Harenkarspel, 2011)

Ruilverkaveling
Door ruilverkavelingen in de omgeving is de 
oorspronkelijke structuur van het landschap 
ingrijpend veranderd. De fijnmazige onregelmatige 
verkaveling is vervangen door een meer recht-
hoekig en grootschaliger patroon. Vele terpen zijn 
afgegraven, sloten en vaarwegen zijn omgezet 
in verharde wegen en er zijn nieuwe wegen 
aangelegd. Ook zijn de dorpen in de loop der 
tijd uitgebreid en zijn er verspreid in het gebied 
meer boerderijen komen te staan. Het gebied is 
tegenwoordig voornamelijk in gebruik als grasland 
voor de grondgebonden veehouderij en er is ook 
sprake van akkerbouw.

Topografische kaart, 1994
Grootschalig en rechthoekig kavelpatroon

Topografische militaire kaart, 1830-1850
Fijnmazige waterstructuur

De kwaliteiten van het landschap

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van 
de gemeente Harenkarspel, in het polderlandschap 
ten zuiden van de dorpskern Eenigenburg. ‘Het 
landschap is te zien als een compositie. Alle 
specifieke onderdelen samen geven een gebied 
een eigen karakter en identiteit.’ (Provincie Noord-
Holland, 2010) Om nieuwe ontwikkelingen in het 
landschap in te passen, is het van belang om eerst 
de kwaliteiten van het landschap te beschrijven. In 
dit hoofdstuk wordt de ruimtelijke kwaliteit van het 
landschap nader geanalyseerd. 

Grondvorm
Het landschap rondom het plangebied,  is het 
resultaat van de natuurlijke ontstaansgeschiedenis 
en de mens die het landschap in gebruik heeft 
genomen en in grote mate gevormd heeft. Doordat 
het gebied is ontgonnen als veengebied, werd 
het gekenmerkt met langgerekte lintdorpen, een 
fijnmazige verkaveling en veel sloten, vaarten 
en tochten om het water af te voeren/op te 
slaan. Door ruilverkavelingen is het landschap 
echter ingrijpend veranderd. De fijnmazige 
verkaveling van de percelen is vervangen door 
een grootschaligere rechthoekige blokverkaveling.  
De ontwikkelingsgeschiedenis is hier nauwelijks 
nog herkenbaar. Nog wel duidelijk en prominent 
aanwezig in het vlakke landschap is de Westfriese 
Omringdijk (met de bijbehorende wielen). 

De huidige hoofdstructuur wordt bepaalt door 
rechthoekige wegen en watergangen. Rondom 
het plangebied is de wegenstructuur grotendeels 
ontstaan tijdens de grootschalige ruilverkavelingen. 
De wegen zijn recht en grootschalig opgezet. 
De verkaveling staat overwegend haaks op de 
(nieuwe) wegen. ‘De verspreid liggende bebouwing 
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aan de (nieuwe) wegen vormt een open lintvormige 
structuur.’ (BügelHajema, 2008) 

In contrast met de rechtlijnige structuur van het 
landschap, heeft de Westfriese Omringdijk een 
bochtig verloop. De dijk vormt een belangrijke 
structuurdrager van het gebied door de continuïteit 
van de dijk en de openheid van het omliggende 
landschap. Het is een belangrijk cultuurhistorisch 
en landschappelijk element. ‘Deze dijk is dan ook 
aangemerkt als een provinciaal monument. Dit 
betekent onder andere dat aandacht wordt gegeven 
aan het behoud van deze dijk en haar directe 
omgeving. ’ (Gemeente Harenkarspel, 2011)

Een opvallend element in de waterstructuur is 
het nabijgelegen Heemtmeer, ontstaan door 
zandafgraving. 

‘In de gemeente Harenkarspel zijn geen 
aardkundige monumenten aanwezig. Wel zijn er 
7 aardkundig waardevolle gebieden binnen de 
gemeente aanwezig.’ (Gemeente Harenkarspel, 
2011) Deze liggen echter allen op ruime afstand 
van het plangebied. Het plangebied is wel gelegen 
in één van de 10 archeologie-gebieden in Noord-
Holland die van provinciaal belang is. West-
Friesland is in zijn geheel als archeologie-gebied 
aangemerkt. In het westen van het plangebied ligt 
de ruïne van de voormalige dwangburcht ’t Huys 
te Nuwendore. Dit is een archeologisch (rijks)
monument en dient derhalve beschermd te worden.

Ruimtevorm
Het oude zeekleilandschap rondom het plangebied, 
karakteriseert zich door haar open ruimtes 
(kamers) tussen de ontsluitingswegen. De polder 
is uitgestrekt en vlak en de agrarische sector is 
duidelijk aanwezig. De kleine dorpen vormen 

duidelijke herkenningspunten in het verder open 
landschap.

De Westfriese Omringdijk vormt een markante 
begrenzing van de open ruimte. ‘Vanwege de 
herkenbaarheid van de dijk in het open landschap 
is handhaving van een brede open zone aan 
weerzijden van de dijk gewenst.’ (Gemeente 
Harenkarspel, 2011)

Langs de wegen wordt de openheid afgewisseld 
door erven met opgaande beplanting en bebouwing. 
Tussen de erven door zijn er lange doorzichten naar 
het achterliggende landschap. Langs enkele wegen 
staan bomenrijen. De opgaande lineaire elementen 
zoals de bomenrijen, vormen een transparante 
begrenzing van de open ruimten.

Beeldstructuur (bebouwing en beplanting)
Het bebouwingsbeeld binnen de gemeente wordt 
bepaald door karakteristieke lintbebouwing, 
naoorlogse uitbreidingen, solitaire bebouwing in de 
polders, bedrijventerreinen en recreatieterreinen. 
Het kleine dorp Eenigenburg heeft nog een 
redelijk oorspronkelijk karakter. In deze dorpskern 
bestaat nog een duidelijke visuele relatie met het 
omliggende gebied. 

Het plangebied ligt buiten de dorpskern van 
Eenigenburg in het landelijke gebied. Dit gebied 
wordt gekenmerkt wordt door verspreid liggende 
bebouwing. De bebouwing ligt voornamelijk aan 
door ruilverkaveling ontstane wegen. Het merendeel 
zijn boerderijen. Deze boerderijen zijn gebouwd 
tegelijk met de aanleg van de wegen.

Het type bebouwing rondom het plangebied bestaat 
uit (historische) stolpboerderijen, nieuwe (woon)
bebouwing, kleine en grootschalige bedrijfsloodsen 

en tuinbouwcomplexen. De stolpboerderijen zijn 
een identiteitsbepalend bouwtype in het Noord-
Hollandse landschap. 

De bebouwing is voornamelijk vrijstaand en 
georiënteerd op de weg. De erven worden niet 
begrensd van de kavels door kavelsloten. De 
woningen staan iets terug op ruime kavels, en 
worden door een voortuin gescheiden van de 
weg. ‘De bedrijfsgebouwen liggen overwegend 
naast het hoofdgebouw en zijn iets teruggerooid.’ 
(BügelHajema, 2008)

Zowel de nokrichting van de hoofdgebouwen 
als van de bijgebouwen varieert van haaks tot 
evenwijdig aan de weg. De toegepaste materialen 
van de bebouwing is zeer divers. Het kleurgebruik 
is meestal traditioneel en ingetogen. De hoofdvorm 
van de gebouwen bestaat voornamelijk uit één 
bouwlaag met kap. 

Opvallend in het bebouwingsbeeld is de donjon  
ten westen van het plangebied, aan de Westfriese 
Omringdijk. Op deze plek ligt de ruïne van de 
voormalige dwangburcht “Nuwendoorn” uit de 13e 
eeuw van Floris V. De nieuwe donjon verbeeldt de 
noordwesttoren van de Nuwendoorn.

De hoofdgroenstructuur wordt voornamelijk 
gevormd door de erfbeplantingen en particuliere 
tuinen. De meeste woonerven zijn ingeplant (met 
o.a. windsingels en grote bomen), waardoor ze als 
groene eilanden in het weidse landschap liggen. 
Veel recente (grootschalige) bedrijfsschuren zijn 
echter niet van erfbeplanting voorzien. Deze 
bebouwing is niet ingepast en ligt open/ koud in het 
landschap. 

Naast de erfbeplanting wordt de groenstructuur 
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Rationele structuur van wegen en waterlopen. Overwegend open landschap. De Westfriese Omringdijk vormt een 
markante begrenzing. Massa van bebouwing en erfbeplanting en enkele bomenrijen gelegen aan de wegen.

Bebouwing georiënteerd op weg, bedrijfsgebouwen 
(terugliggend) naast woning, erfbeplanting op het voorerf

Enkelzijdige wegbeplanting en bedrijfsschuren zonder 
erfbeplanting rondom

Erfbeplanting bepaalt groenbeeld, erf als groen cluster in 
het weidse landschap
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De polder gezien vanaf de achterzijde van het plangebied, begrenzing door de Westfriese Omringdijk. Karakteristiek zijn de daken van de stolpen die boven de dijk uit steken, 
met erfbeplanting rondom de boerderij. Links in beeld de ruïne van de voormalige dwangburcht “Nuwendoorn” met de nieuwe donjon. 

gevormd door wegbeplanting langs enkele wegen. 
Er komt zowel een- als tweezijdige wegbeplanting 
voor. 

Programma/ het gebruik
De meeste gronden in het buitengebied van 
Harenkarspel bestaan uit akkerbouw en weidegrond 
ten behoeve van de melkveehouderij. Het 
agrarische grondgebruik bepaalt het open karakter 
van de polder. 

Stilte en donkerte zijn kernkwaliteiten van het 
landschap. Het plangebied ligt niet in een van de 
stiltegebieden die de  Provincie Noord-Holland 
heeft aangewezen. Donkerte gebieden zijn nog niet 
aangewezen door de Provincie. 

Dubbelzijdige wegbeplanting, open polder
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Huidige situatie plangebied

Aan de Burchtweg 9 te Eenigenburg bevindt 
zich een melkveestal en een bedrijfswoning. Het 
melkveehouderijbedrijf is niet meer actief. De locatie 
is gelegen in een agrarische-recreatieve omgeving 
in de gemeente Harenkarspel. Het perceel heeft de 
bestemming ‘agrarisch bouwblok’.

Het totale oppervlak van de locatie is 8050 m2.  Op 
de bouwkavel is een melkveestal van circa 1300 
m2 en circa 1900 m2 bedrijfsmatig te gebruiken 
verharding aanwezig. De bedrijfswoning bevindt 
zich vooraan op het perceel en is georiënteerd op 
de weg. Iets meer naar achteren ligt de veestal. 

Rondom het perceel staat een brede windsingel. 
met bomen en onderbeplanting. Naast de 
bedrijfswoning bestaat de singel uit geknotte bomen. 
Aan de voorzijde aan de weg staat gedeeltelijk een 
bomenrij. Een groot deel van het erf is verhard. 

Zowel vanaf de Burchtweg, de Heemtweg, als de 
Westfriese Omringdijk, is de melkveestal duidelijk 
zichtbaar. 

Vanaf de voorzijde van het plangebied is er zicht op 
het open polderlandschap. Vanaf de achterzijde van 
het perceel is er een doorzicht op de open polder, 
met op de achtergrond de Westfriese Zeedijk en de 
ruïne van de voormalige dwangburcht. 

De huidige eigenaar wil op deze locatie graag de 
ruimte voor ruimte regeling toepassen. Dit biedt 
kansen om de locatie te saneren en het landschap 
te versterken. 

Op de volgende pagina enkele foto’s van de huidige 
situatie. 

Huidige situatie plangebied Burchtweg 9, Eenigenburg

melkveestal

verharding

Voorzijde erf, bedrijfswoning en melkveestal, veel verharding rondom melkveestal

Bedrijfswoning

Zicht op bedrijfserf, gezien vanaf de Heemtweg

bedrijfswoning

N
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Zicht vanaf de Westfriese Omringdijk. De melkveestal is duidelijk zichtbaar. Op het perceel links van de melkveestal staat een karakteristieke stolp

Tuin achter bedrijfswoning Windsingel als erfscheiding

Achterzijde erf Voorzijde erf, entree via dam 

Plangebied met melkveestalStolpboerderij

Dwangburcht “Nuwendoorn”
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De herinrichting van het plangebied 

‘Zoals in geheel Nederland, is er in Noord-Holland 
een ontwikkeling gaande waarbij in toenemende 
mate agrarische zijn oorspronkelijke functie 
verliest.’ (gemeente Harenkarspel, 2010) ‘Eén van 
de oorzaken van verrommeling (het teruglopen van 
ruimtelijke kwaliteit) is het verval van (agrarische) 
bebouwing als een ondernemer in het landelijk 
gebied zijn bedrijfsvoering stopt.  De Provincie 
Noord-Holland wil de ruimtelijke kwaliteit in het 
landelijk gebied verhogen. Door middel van de 
Ruimte voor Ruimte-regeling wordt storende 
bebouwing gesloopt. In ruil daarvoor mogen één of 
meerdere compensatiewoningen gebouwd worden.’  
(Provincie Noord-Holland, 2010)

‘Ruimte voor Ruimte is gericht op een aantoonbare 
en duurzame verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
door de sloop van landschappelijk storende en/of 
niet passende bebouwing of functies en de bouw 
van een of meer woningen als compensatie voor 
deze sloop.’ (Provincie Noord-Holland, 2010) 

De gemeente Harenkarspel conformeert zich 
met haar beleid aan de provinciale “Beleidsregel 
Ruimte voor Ruimte in Noord-Holland”. De 
gemeente Harenkarspel heeft dit beleid verwerkt 
in de nota Agrarische bebouwing, die op 2 februari 
2009 is vastgesteld. De gemeente Harenkarspel 

heeft een traject in gang gezet om een nieuw 
bestemmingsplan voor het Landelijk gebied op 
te stellen. Het voorontwerp bestemmingsplan is 
gereed. Hierin is de beleidsregel Ruimte voor 
Ruimte opgenomen. 

De ruimte voor ruimte regeling biedt kansen om de 
karakteristieken van het landschap te versterken. 
Door de bedrijfslocatie aan de Burchtweg te 
Eenigenburg te saneren en her in te richten met een 
compensatiewoning valt landschappelijke winst te 
behalen. Een verval van bedrijfsgebouwen binnen 
het landelijke gebied wordt hiermee voorkomen. 

Het voorstel is om de veestal te slopen. Ook 
wordt de bijbehorende (bedrijfsmatig te gebruiken) 
verharding verwijderd. De bedrijfswoning blijft 
gehandhaafd. Ter compensatie wordt medewerking 
gevraagd voor één nieuwe bouwkavel voor 
woningbouw. 

Het landelijk gebied heeft een grote 
aantrekkingskracht als woongebied: een mooi 
landschap met rust en ruimte. De rationele 
verkavelingsstructuur en het open landschap 
met groene erven langs de ontsluitingswegen 
zijn belangrijke waarden. Nieuwe bebouwing 
en beplanting dient daarom zorgvuldig ingepast 
te worden. Er dient een goede keuze gemaakt 
te worden in de aard en positionering van de 

beeldkwaliteit

nieuwe bebouwing. Er mag geen afbreuk worden 
gedaan aan de openheid van het landschap en 
de herkenbaarheid van de landschappelijke en 
cultuurhistorische elementen. 

Behoud en ontwikkeling/ versterking van ruimtelijke 
kwaliteit staat voorop. Door nieuwe ontwikkelingen 
goed aan te laten sluiten bij de kenmerkende 
kwaliteiten van het landschap wordt nieuwe kwaliteit 
bereikt en wordt de identiteit van de plek behouden 
of versterkt. In dit hoofdstuk wordt de gewenste 
beeldkwaliteit verder uitgewerkt.
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Bebouwing

Het plan bestaat uit een nieuwe bouwkavel voor 
een woning met een bijgebouw, en een kavel met 
de bestaande woning met een nieuw bijgebouw. 
Door architectenburo Jan Kramer bv bna zijn het 
ontwerp voor de nieuwe woning en de ontwerpen 
voor de nieuwe bijgebouwen opgesteld. 

In Noord-Holland komt een groot aantal stolp-
boerderijen voor. De stolp is een identiteitsbepalend 
bouwtype in het Noord-Hollandse landschap. Voor 
de nieuwe woning is gekozen  voor een woning in 
de vorm van een stolpboerdeij,  passend bij het 
karakter van de omgeving. De bijgebouwen bij 
beide woningen stralen ook een landelijke sfeer uit. 

Als basis voor het beeldkwaliteitsplan zijn de 
bouwtekeningen van de architect gebruikt. Om een 
beeld te geven van de toekomstige bebouwing  zijn 
op deze en de volgende pagina’s 3D impressies en 
een aantal aanzichten getoond. 

Uitgangspunten nieuwe woning:
Uitstraling woning:
- Vrijstaande woning met streekeigen 
  uitstraling
- Exclusiviteit en vakmanschap

Vorm woning:
- De woning heeft de vormkarakteristiek 
  van een stolp 
- Samenhangend stelsel van maatverhoudingen,  
  dat beheerst wordt toegepast in ruimtes, 
  volumes en vlakverdelingen
- De hoofdmassa  heeft een eenvoudig en 
  eenduidige vorm

Oriëntatie woning:
- De voorgevel is representatief en georiënteerd 
  op de weg
- De rooilijn van de woning ligt parallel aan de 
  weg en is iets teruggerooid ten opzichte van de 
  bestaande woning

Materiaal en kleurgebruik:
- Materialen en kleuren zijn traditioneel, gedekt 
  en afgestemd op de omgeving/ omringende 
  bebouwing
- Dakbedekking met pannen of riet
- Gevels van baksteen, hout, en/of glas 

Detaillering:
- De detaillering ondersteund de vormkarakteristiek 
- Fijne detaillering wordt benadrukt in kleine ele-
  menten zoals kozijnen, dakgoten en daklijsten 

Uitgangspunten bijgebouwen: 
- Qua architectuur, kleur, materiaal en 
  detaillering afgestemd op hoofdgebouw
- Eenvoudig van (kap)vorm 
- Bijgebouwen op een afstand van minimaal 4 
  meter terugliggend vanaf de voorgevelrooilijn  
  van het hoofdgebouw
- Bijgebouwen situeren in de directe nabijheid van 
  het hoofdgebouw (compact bouwen op het erf)

Impressie erf met nieuwe stolp met bijgebouw en bestaande woning met nieuw bijgebouw
Tekening door Architectenburo Jan Kramer bv bna
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1744 je eenigenburg
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architectenburo jan kramer  bv  bna
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Impressie nieuwbouw schuur gekoppeld aan bestaande woning, voorlopig ontwerp
Tekening door Architectenburo Jan Kramer bv bna

Impressie nieuwe stolp met bijgebouw, voorlopig ontwerp
Tekening door Architectenburo Jan Kramer bv bna
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Aanzichten nieuwe stolp met bijgebouw, voorlopig ontwerp
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Kleurgebruik
dakpannen: antracietkl.
boeidelen: cremekl.
kozijnen: cremekl.

ramen/deuren: d. groenkl.
gevelbekleding: zwartkl.
gevelsteen: roodkl.
trasraam: d. roodkl.
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Aanzichten nieuwbouw schuur gekoppeld aan bestaande woning, voorlopig ontwerp
Tekeningen door Architectenburo Jan Kramer bv bna

Kleurgebruik
dakpannen: antracietkl.
boeidelen: cremekl.
kozijnen: cremekl.

ramen/deuren: cremekl.
gevelbekleding: zwartkl.
gevelsteen: roodkl.
trasraam: donker gevoegd
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Plankaart  Schaal 1:1000    A4
Herinrichtingsplan Burchtweg 9, Eenigenburg, de erfindeling is een indicatie
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