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1. LOCATIE
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2. HISTORIE

Beerninkweg, ca. 100 jaar geleden

Kleinschalig oude hoeve landschap.

Veel opgaand groen.

Afwisseling tussen open en besloten. 

Bolliggende akkers (essen).

•

•

•

•
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3. HOOGTE
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4. CONCEPT
Het ontwerp voor het plangebied is gemaakt met de volgende uitgangspunten: 

Ecologische verbindingen ontwikkelen. 

Natte en droge verbinding voor Model Vuurvlinder en Model Kamsalamander.

Landschappelijke inpassing van de overdekte rijhal. 

Benutten huidige kwaliteiten zoals ruigtestrook en bosschages. 

Totaalontwikkeling; ecologie en landschap zorgen samen met functionaliteit 

voor een gezonde en natuurvriendelijke bedrijfsvoering.

Landschappelijke (historische) lijnen en structuren benutten. 

•

•

•

•

•

•

natte verbinding

droge verbinding

ruigtestroken

poelen

ruigtestroken

droge verbinding (takkenril)
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5. SCHETSONTWERP
Schetsontwerp Beerninkweg

Stroken schraalgrasland (ruigte) vormen de verbinding vanaf het erf richting groene randen 
van de percelen. Op de kruising van de verschillende landschappelijke lijnen zullen poelen 
worden gerealiseerd als natte verbinding voor de Kamsalamander, welke aansluit op reeds 
bestaande poelen in het oosten. Poelen worden afgegraven tot aan het grondwater en 
voorzien van flauwe, snel opwarmende oevers aan de noordzijde. De diepte van de poel 
wordt bepaald door het grondwater. Het grondwater vormt de waterbron van de poel, 
waardoor de poel ook in drogere periodes (voorzomer) watervoerend is. Dit alles is van 
belang voor de ontwikkeling van eieren van de Kamsalamander. Soorten als Drijvend 
fonteinkruid en Liesgras, naast rietvegetatie vergroten de ecologische waarde van de poelen. 
De ruigtestroken vormen belangrijke lijnen voor de Bruine vuurvlinder. De humuslaag in 
deze stroken wordt ontgraven, waardoor op termijn een verloop van droog naar vochtig 
voedselarm milieu ontstaat met soorten als Schapenzuring, Akkerdistel, Koninginnekruid, 
Echte koekoeksbloem, Spaanse ruiter en mogelijk Dopheide. Schapenzuring is daarbij 
een belangrijke waardplant voor de Bruine vuurvlinder. Deze stroken worden voorzien van 
bomen, zoals eiken (of beuken), welke voor schaduw zorgen voor de paarden en weinig snel 
verterend strooisel oplevert. Soortenkeuze is belangrijk anders verrijken de stroken weer op 
den duur. 
De ruigtestroken vormen een ecologische verbinding en stapsteen, naast de Bruine 
vuurvlinder, voor onder andere reptielen (Levendbarende hagedis, Hazelworm), insecten en 
kleine marterachtigen tussen de zuidelijk gelegen bospercelen, de westelijke bomenrij naast 
de beekloop en het landschap ten noorden van het plangebied.
Daar waar de centrale ruigtestrook (10 meter breed) doorsneden wordt door lijnen in 
het landschap (kavellijnen), zullen de verlaagde ruigtestroken voorzien worden van een 
zogenaamde ‘voorde’. Een doorwaardbare plaats binnen de verlaagde stroken. Hierdoor is 
uitwisseling binnen de verschillende weiden mogelijk.
De ruigtestroken zijn niet alleen ecologisch belangrijk, maar vormen ook een scheiding 
tussen de weiden. De paarden in de weiden mogen namelijk niet met elkaar in contact 
komen.  
In de bestaande (jonge) oostelijke houtwal worden op strategische punten, de zogenaamde 
blijvers behouden. Deze bomen zorgen afwisseling in de houtwal en zo ontstaat een groene 
overgang tussen de percelen. 
De rijhal staat in het verlengde van de schoppe en wordt omzoomd door de ruigtestrook. De 
rijhal is toegankelijk vanuit de schoppe.  
Stallen in de omgeving liggen veelal open in het landschap met enkele solitaire bomen bij 
de stallen. De rijhal wordt naast de ruigtestrook ook voorzien van enkele solitaire op de 
hoekpunten zoals eik of beuk.
Het dakwater van de rijhal kan via verlagingen in de ruigtestroken opgevangen worden. Een 
mogelijke overstort richting de beek voert het overtollige water af tijdens hevige regenbuien. 
De westelijke bomenrij van eiken langs de watergang wordt voorzien van takken en stronken 
vanuit de onderhoudssnoei vanuit de overige bosschages, een natuurlijke takkenril. Zo 
ontstaat een droge verbindingszone van noord naar zuid langs de westelijke watergang. 
Deze verbinding kan dienen voor kleine zoogdieren alsmede voor de Kamsalamander. De 
groei van Kamperfoelie wordt in deze takkenril gestimuleerd. Dit komt ten goede aan de 
zeldzame Kleine ijsvogelvlinder die nog vooral voorkomt in Twente en in de Achterhoek. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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6. PRINCIPE PROFIELEN

droge verbinding (takkenril)

doorwaardbare plaats (voorde)

ruigtestroken (met evt waterberging)
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7. PRINCIPE PROFIELEN

poel met flauwe noordoever (grondwater)

ruigtestroken rondom rijhal (met enkele solitairen)
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8. BEELDKWALITEIT

aansluiten bij bestaand materiaal en kleurgebruik

gepotdekselde gevel 

gedekt met pannen

metselwerk in combinatie met houtwerk

aansluiten bij bebouwing in omgeving
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Algemene gegevens:

Tekst:

In Friesland is een ontwerp gemaakt voor een 
multifunctionele schuur. Het ontwerp bestaat uit een 
houten mantel die het fraaie landschap inlijst. De kap is 
schuin afgezaagd, zodat er een overdekte buitenruimte 
ontstaat. Net als bij de gebouwen in de omgeving is er 
gebruik gemaakt van pen- en gatverbindingen die duidelijk 
zicht- en voelbaar zijn in het gebouw. 

Diversen:

Titel:   Framed - multifunctionele schuur
Locatie: Friesland (Friesland)
Architect: reitsema & partners architecten
Jaar:  2004-2006
Bron:  www.reitsema.com /                                    
                          www.bnagebouwvanhetjaar.nl
Web-site: www.reitsema.com 

9. BEELDKWALITEIT
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Algemene gegevens:

Titel:   Nieuwbouw loods met bijbehorende   
  functie
Locatie: Domein Groenendaal, Hoeilaart (Vlaams-
Brabant ,Belgie)
Architect: Huis-werk architecten
Jaar:  2002-2005
Bron:  Architectuur jaarboek Vlaanderen editie 

Tekst:

Diversen:

Op een open plek aan de rand van het Zonienwoud ligt 
de oude kwekerij van Groenendaal. Deze karaktervolle 
omgeving dient te worden uitgebreid met een loods voor 
de houtvesters van het Zonienwoud. Het grote volume 
aan stalling,werkplaatsen en kleedruimten laat zich niet 
makkelijk verzoenen met de locatie.
De asymmetrische snede van de loods zorgt dat de lange 
zijde van de loods in een beweging het hellende terrein 
van de locatie in zich opneemt. Het symmetrische profiel 
van archetypische loods wordt schuin getrokken, met een 
lage lange dakzijde langs de helling en een hoge kort 
zijde langs het bos. De hoge zijde van de loods wordt 
gedeeltelijk in het terrein ingegraven om zo het volume 
in omvang te reduceren. De massieve vorm van het dak 
wordt gearticuleerd door om de andere travee het dak 
te laten zakken tot tegen de oderzijde van de massieve 
hoten dakspanten. Deze bewerking intoduceert meteen 
een reeks bovenlichten in de open loods
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Algemene gegevens:

Tekst:

Diversen:

Titel:   Nieuwbouw Stoeterij
Locatie: Putten
Architect: Marc Prosman Architecten
Jaar:  2005-2006
Bron:  De Architekt,jg 37 September 2006
Web-site: www.prosman.nl

In de utiliteitsbouw wordt veelvuldig gebruik gemaakt 
van standaard bouwsystemen. Dit beperkt de 
uitdrukkingsvrijheid van de architect behoorlijk. Toch 
kan met de nodige inzet een standaardgebouw op een 
bijzondere manier worden vormgegeven en een geheel 
andere allure krijgen dan de bouwproducten lijken te 
suggereren.
De wereld van maneges en stoeterijen kenmerkt zich door 
een standaard architectuur. Een aantal bedrijven heeft 
zich bekwaamd in de bouw ervan, maar de ingredienten 
zijn vaak dezelfde: een staalskelet, een schuin dak van 
stalen sandwichtpanelen en een gevelinvulling met staal, 
hout of metselwerk. Vormvariaties zijn bijna niet mogelijk 
en staan doorgaans ook niet hoog op de prioriteitenlijst 
van deze branche. In Putten ligt dat anders. De architect 
kreeg de mogelijkheid binnen een budget de grenzen 
op te zoeken van dit standaard systeem. De architect 
kiest ervoor om gevel en dak vloeiend in elkaar over te 
laten lopen en ook de nok van het gebouw af te ronden. 
Dit geeft de mogelijkheid om de stalen dakplaten als 
een deken rond het gebouw te vouwen en door te laten 
lopen tot het maaiveld. De tweede overweging is om in 
kleur en vormgeving te verwijzen naar de omliggende 
boerenschuren. Deze kenmerken zich door een 
zwartgeteerde huid en een witgeschilderde dakrand. In 
de stoeterij is gebruik gemaakt van een antracietkleurige 
gevelbekleding en een lichtgrijze daklijst die het silhouet 
versterkt en de sculpturale, elegante vorm onderstreept. 
Van een afstand leest het gebouw als één volume. 
Dichterbij echter openbaren zich doorbrekingen van de 
hoofdvorm.  Binnen is er gebruik gemaakt van een beperkt 
materialenpalet: hout en kaal beton bepalen het beeld.
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gevelopening ten behoeve van 

openheid en interactie met het 

landschap, volledige open zijgevel 

ook mogelijk

verbijzondering entree

traditioneel materiaalgebruik in 

moderne vormgeving

traditionele hoofdvorm, rechthoekige plattegrond met 

kap en lage goot

zichtbare (hout) constructie

traditioneel materiaal in combinatie met 

moderne materialen (dakvlak)

eigentijdse elementen in detaillering

materiaalmix; baksteen-hout

traditioneel materiaalgebruik in gedekte kleuren

verschillende kapvormen toegestaan met zadeldak als 

basis
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