3D visualisatie van een nieuwe vergrote argrarische terp.
In deze situatie is de oorspronkelijke boerderij blijven
staan op de oorspronkelijke terp. De stallen zijn nieuwbouw (situatie ‘Zalmpje 2’).
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3D visualisatie van een nieuwe vergrote argrarische terp.
In deze situatie is alles nieuwbouw (situatie Bandijk 55).

2.6 Landschapsbeeld van de
recreatiepoort
TEKST VOLGT NOG; zie afbeeldingen

Visualisatie van de recreatieknoop. De hoge gronden zijn tevens de beboste gebieden. De overige gronden liggen lager
en stromen afhankelijk van de waterstand onder water. Hierdoor ontstaat contrastrijk landschap.
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De beslotenheid van de bosgebieden wordt afgewisseld door vergezichten over het open water.

2.7 Beleidskader
VOLGT NOG

Afstemming noodzakelijk betreffende
de beplanting op de erven. De PON
doet hier nl ook uitspraken over.
Te beschrijven onderdelen

Projectgroep Noordwaard

polders

x

kaden

x

watergangen (kreken)

x

terpen (agrarisch en particulier, nieuw en bestaand)

x

Gemeente Werkendam

burgerwoningen

x

agrarisch bouwblok met bedrijfswoning en schuren

x

wegen en paden

x

beplanting op erven

x

bruggen

x

gemalen

x

recreatieve voorzieningen

x

3. Toevluchtsoorden in een
wilde omgeving
‘De Noordwaard is vooral een landschap van subtiele
grijs- en groentinten. De enige signaalkleuren zijn de
dakpannen van huizen en schuren’.
Deze tekst uit ‘Architectonische specificaties
Ontplodering Noordwaard’ (concept) komt, van alle
toelichtingen voor de Noordwaard, het dichtste bij
een gebiedsbrede, integrerende, sfeerbeschrijving
voor de toekomstige Noordwaard.
Het lijkt de gemeente het sterkste om uit te gaan van
deze algemene lijn en die door te vertalen naar de
gebouwen.
Uit deze beschrijving doemt een beeld op van een
landschap dat in eerste instantie natuurlijk van karakter is. Dat is de kracht van de Noordwaard/Biesbosch.
De natuurlijkheid is misschien wel groter dan waar
dan ook in Nederland. Als een van de weinige plekken
in het land liggen in de Biesbosch de begrippen ‘natuur’ en ‘wildernis’ dicht bij elkaar. En in tegenstelling
tot ‘natuur’ is ‘wildernis’ geen veilig begrip. Wildernis
staat voor de oerkrachten die ooit de Biesbosch maakten en die nu voor een deel terugkomen omdat de
ontpoldering een deel van de oerkrachten terughaalt
in het gebied.
In deze context zijn de bewoonde plekken niet zozeer
‘leuke plekken in het groen’ maar vooral ‘toevluchtsoorden in een wilde omgeving’.

Vanuit dit concept is een beeld op hoofdlijnen te
schetsen van de gewenste aard van bebouwing en de
wijze van vormgeving
• Gebouwen maken deel uit van de wilde omgeving
en zijn er in ingebed. Het zijn geen ‘vliegende
schotels’ die even langskomen uit een andere
wereld.
• Het zijn robuuste sterke constructies: een stevig
zadeldak op lage muren, misschien een enkele
rechthoekige of ronde toren. Veel muur, weinig
raam.
• Gebouwen mogen opvallen, maar binnen de voorgaande opmerkingen. Wat is dat dan: een rood,
pannen dak, gebouwen niet weggeplant achter
struikgewas maar zichtbare ramen zodat het licht
uitstraalt.
Recreatiepoort Werkendam
De enige signaalkleuren in de Noordwaard zijn de
rode dakpannen van de huizen en schuren. Omdat de
bebouwing verspreid ligt in het plangebied geeft dit
op een subtiele wijze de menselijke aanwezigheid aan.
De recreatiepoort daarentegen wordt gekenmerkt
door een veel intensievere menselijke occupatie. Een
signaalkleur van de gebouwen zou hier dan ook niet
gepast zijn, omdat het om erg veel gebouwen gaat
(160), en ze ook vaak half verborgen in het groen liggen. Gekozen wordt daarom om de gebouwen in hout
op te trekken.
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4. Beeldkwaliteit gebouwen

In de Noordwaard is het contrast tussen de ‘ontembare’ wildernis en de menselijke occupatie overal
aanwezig. De hooggelegen terpen met daarop de bebouwing vormen vooruitgeschoven posten van menselijke occupatie in een voor de rest onveilig gebied.

de mens zich heeft gevestigd. Om de zichtbaarheid
van de woningen en de schuren verder te vergroten
worden de daken zoveel mogelijk bedekt met rode
dakpannen. Voor de overige elementen wordt gekozen voor neutrale kleuren.

De beeldtaal van de bebouwing sluit hier op aan. De
bebouwing dient een grote mate van robuustheid uit
te stralen, waardoor duidelijk wordt dat het de elementen kan overwinnen.
Gekozen is er dan ook voor het toepassen van eenvoudige materialen die aansluiten op de regionale architectuur. Dit betekend het veelvuldig toepassen van
streekeigen materialen zoals bakstenen, dakpannen,
maar ook materialen zoals hout en riet.

Omdat de gebouwen, en dan specifiek de daken, de
enige elementen vormen die getuige zijn van menselijke occupatie, dienen deze niet weggeplant te worden achter struikgewas. Wel is er plaats voor een enkel hoogteaccent op het erf, dat losgelegen is van de
gebouwen. Voorbeelden van zo’n hoogteaccent zijn
een grote solitaire boom (bij voorkeur een fruit- of
notenboom), een kleinschalige windmolen of een enkele rechthoekige of ronde toren. In alle gevallen moet
het hoogteaccent de menselijke occupatie van de terp
benadrukken.

Om de robuustheid van de bebouwing te benadrukken dient de bebouwing een zoveel mogelijk aaneengesloten bouwvolume te zijn met een grote enkelvoudige kapconstructie. Voor de schuren betekend dit
een stevig zadeldak op lage muren, waarbij het aantal
ramen tot een minimum beperkt blijft.
Voor de woningen dienen de ramen juist duidelijk
zichtbaar te zijn, waardoor van verre zichtbaar is waar
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Goede voorbeelden van hoogteaccenten op de terpen.

Een windmolen is niet alleen een hoogteaccent, ook staat het symbool voor het leven met (en gebruik maken van) de natuur.

Een mogelijke uitwerking van het beeldkwaliteitsplan: de gebouwen zijn uitgevoerd in een sobere baksteen. De daken hebben een opvallende kleur dakpan. Ook staat op ieder erf een opvallende solitaire boom.

5. Beeldkwaliteit Recreatiepoort
In de recreatiepoort staat het contrast tussen de hoge
beboste gronden, en de lage natte gronden centraal.
Het is daarom zaak om de woningen in te passen in
de omgeving.
Om dit te bewerkstelligen is ervoor gekozen om de
woningen in het hout uit te voeren, en dient het bouwvolume eenvoudig van vorm te zijn (bijvoorbeeld
rechthoekig met een enkelvoudige kap).

De positionering van de recreatiewoningen speelt
hierin ook een belangrijke rol. Om de woningen in te
passen in het landschap (en het niet te overheersen)
is terughoudendheid op zijn plaats. Tussen de woningen in dient voldoende vrije ruimte te zijn, zodat de
bomen tot aan de waterrand kunnen groeien.

Slecht voorbeeld: in deze visualisatie is het aantal recreatiewoningen geoptimaliseerd. Door de hoge dichtheid
wordt het contrast tussen de hogere beboste gronden,
en de lage natte gronden verzwakt. Ook maakt dit beeld

duidelijk dat het kleurgebruik terughoudend moet zijn.
Door de woningen uit hout op te trekken passen ze beter
in de omgeving, en trekken ze niet al de aandacht naar
zich toe.
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Goede voorbeelden: deze woningen zijn allen terughoudend in vorm en in kleur. Door de toepassing van hout sluit het
goed aan op de natuurlijke omgeving.

Om de recreatiewoningen in de Noordwaard op te nemen in de omgeving volstaat niet enkel terughoudend materiaal- en kleurgebruik. Ten bate van de landschapsbeleving (contrast bos - water) is het noodzakelijk dat de woningen
op gepaste afstand van elkaar liggen, hierdoor kunnen de bomen tot aan de waterlijn groeien.
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