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Overzicht gebied
 
Zeerijp ligt in het gebied wat eens bekend 
stond als de Fivelingo. Het is een oud 
zeekleilandschap waarin vanaf de twaalfde 
eeuw door bedijking de eens machtige Fivel 
verder en verder werd teruggedrongen. Het 
oude landschap had een kleinschalig 
karakter waarbij de bewoning op de dijken 
aanleiding vormden voor een bebouwingslint 
met beplanting en een zeer fijnmazig beeld.
Dit beeld bleef bestaan tot halverwege de 
jaren zestig van de vorige eeuw. 
Verdergaande landbouwmechanisatie leidde 
tot minder bewoning in het gebied en de 
kavels werden groter en groter. Een laatste 
verkaveling gedurende de jaren tachtig heeft 
het gebied ruimer en opener gemaakt 
waardoor er meer doorzichten ontstonden en 
waardoor de kleinschalige blokverkaveling 
veranderde in een grootschalige licht 
opstrekkende verkaveling. 
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Bedrijfsontwikkeling
 
Het bedrijf van de familie Meijering komt 
ruimte tekort en de huidige loods is niet meer 
toereikend. Het bedrijf wil de huidige loods 
op een identieke wijze door verdubbeling. De 
huidige loods is een relatief lage, met 
traditionele materialen replica van een 
Groninger schuur. 
 
De plaatsing van de uitbreiding is weliswaar 
niet conform de streekeigen wijze maar niet 
ondenkbaar en logisch gezien de positie van 
de overige bouwwerken. Gezien de bouw 
van een schuur achter het onderhavige erf is 
het doorzicht vanaf de Lopsterweg nu al 
verstoord.  De nieuw te bouwen uitbreiding 
van de schuur wordt uitgevoerd in 
traditionele materialen en levert een positieve 
bijdrage aan de omgeving doordat de 
metalen loods vanaf de Lopsterweg deels 
aan het zicht onttrokken wordt. Tevens biedt 
de door de gemeente vereiste 
landschappelijke inpassing en met name de 
daarbij behorende beplanting de 
mogelijkheid om hier een extra kwaliteitsslag 
te behalen; immers de strategische plaatsing 
van opgaande beplanting kan de constellatie 
van beide erven dusdanig proportioneren dat 
de grootschalige nieuwbouw achter het 
onderhavige erf in visueel opzicht belangrijk 
teniet gedaan wordt.
 
De nieuwbouw is zichtbaar vanaf de 
Lopsterweg en vanaf de wegen die achter 
het erf aanwezig zijn (Zeerijperweg en 
Bosweg)
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Landschappelijke inpassing
 
De landschappelijke inpassing is gericht op 
het terugbrengen van een kleinschaliger 
constellatie van het erf en een meer gelede 
opbouw. Tevens wil het een direct aanzicht 
op de uitbreiding vanaf de achterzijde 
realiseren.
 
De woning is vanaf de voorzijde niet 
gescheiden van de schuren op de achterzijde 
van het erf. Door plaatsing van een aantal 
opgaande groene elementen wordt het 
woonhuis losgetrokken van het meer 
bedrijfsmatige achtererf.
 
Omwille van het ontnemen van het zicht 
vanaf de achtergelegen wegen op de 
nieuwbouw en om het meer als groen erf te 
presenteren is beplanting aan de achterzijde 
zeer wenselijk. Deze lijn van de beplanting 
volgt de lijn van het landschappelijk 
inpassingsplan van de loods achter het 
onderhavige erf, waardoor het meer één 
samenhangend geheel gaat vormen. Op 
deze manier wordt een beplantingslijn 
toegevoegd evenwijdig aan bestaande 
beplantingslijnen in het landschap. 
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Beplantingsplan
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4x Veldesdoorn
platafstand ca 6m

1x Schietwilg (winterstek)
evt te knotten na 7 jaar

2x Gele Zeepboom
aanplanten als meerstammig boom
(platafstand < 1m)
opsnoeien in de eerste jaren
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Schietwilg
Salix albaSa

Veldesdoorn
Acer campestre

Gele Zeepboom
Koelreuteria paniculata

Sa



huidige situatie

impressie toekomstig beeld

huidige situatie

impressie toekomstig beeld

conceptversie 25112015


	Voorblad
	Overzicht gebied
	Bedrijfsontwikkeling
	Landschappelijke inpassing
	Beplantingsplan
	iMPRESSIESa



