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In dit document doen wij verslag van ons onderzoek naar ontwerpstrategieën voor dorpsranden. Wij hebben
ons ingezet voor dit onderzoek in het kader van ons afstuderen voor de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting
met de afstudeerrichting Landschapsarchitectuur. Na het maken van een masterplan willen wij dit onderzoek
gebruiken om in de deeluitwerking beter onderbouwde ontwerpkeuzes te kunnen maken betreffende
dorpsranden.
Daarnaast hopen wij dat met dit onderzoek in de toekomst landschapsontwerpers en -architecten gereedschap
te geven om een dorpsrand te laten reageren op zijn omgeving.
Wij willen daarbij onze begeleiders Adrian Noortman en Ard Middeldorp hartelijk danken voor hun begeleiding
gedurende dit onderzoek. In het onderzoeksproces zijn wij verschillende hobbels in de weg tegen gekomen,
mede dankzij de hulp van onze begeleiders zijn wij uiteindelijk in staat geweest om tot dit eindproduct te
komen.
Bert Linssen
Rik Pijnenburg

Samenvatting
Aanleiding onderzoek
De aanleiding voor het onderzoeksonderwerp
dorpsranden is naar voren gekomen na een
grondige blik op onze beide masterplannen. In onze
masterplan worden grootschalige landschappelijke
ontwikkelingen geschetst in de nabije omgeving van
bestaande dorpen. Dit biedt kansen voor deze dorpen
om inspelen te spelen op deze landschappelijke
ontwikkelingen, hierdoor zal de ruimtelijke kwaliteit
van deze dorpen verhoogd waardoor nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen gestimuleerd kunnen
worden.
Als een dorp kiest om uit te breiden in de richting
van deze nieuwe grootschalige landschappelijke
ontwikkeling dient er een nieuwe dorpsrand vorm
gegeven te worden.
Tijdens de speurtocht naar manieren om deze nieuw
dorpsrand vorm te geven kunnen de conclusies en
ontwerpprincipes uit ons onderzoek gebruikt worden
om inspiratie uit op te doen.
Bouwstenen die refereren aan de plek
Voor dit onderzoek hebben we dorpsranden in drie
verschillende omgevingen onderzocht, deze bestaan
uit; een overgangen van dorp naar een estuarien
natuurgebied, een overgang van dorp naar industrieel
havengebied en een overgang van dorp naar open
agrarisch landschap. t
Ontwerpprincipes voor dorpsranden
Vanuit de voorgenoemde conclusies zijn vervolgens
ontwerpprincipes opgesteld welke toe te passen
zijn bij de vormgeving van dorpsranden. Deze
ontwerpprincipes zijn opgedeeld in verschillende

typologieën waarbij gekeken is naar de
basiselementen waar een dorpsrand uit bestaat. Dit
zijn bebouwing, beplanting, reliëf en infrastructuur.
Na het ontrafelen van de bouwstenen hebben wij per
bouwsteen bekeken welke categorie hij het sterkst
vertegenwoordigde en hebben wij hier een ruimtelijke
strategie aan gekoppeld.
Deze ontwerpprincipes bestaan uit verschillende
ruimtelijke strategieën met elke een benaming, tekst
en uitleg en twee schetsen om de strategie erachter
duidelijk te maken. Deze strategieën kunnen ingezet
worden door ontwerpers om een dorpsrand vorm te
geven. Hierbij wordt gedacht in ruimtelijke strategieën
waarbij de beleving van het landschap bepaald wordt
door middel van verbindingen en barrières.
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1. Inleiding
In het onderzoek dat voor u ligt doen wij verslag
van ons ontwerpondersteunend onderzoek. Tijdens
onze onderzoeksfase hebben wij onderzocht hoe
dorpsranden op verschillende manieren ingericht
kunnen worden.
De motivatie voor dit onderzoeksonderwerp is
voortgekomen uit het feit dat wij binnen ons
masterplan grootschalige landschappelijke
ontwikkelingen voor ogen hebben. Hierdoor krijgen
bestaande dorpen te maken met een veranderende
landschappelijke context. Door te onderzoeken hoe
de dorpsrand vormgegeven kan worden binnen
verschillende landschapstypen. Kunnen we bij ons
masterplan deze ontwerpkennis toepassen om de
inpassing van de bestaande dorpen een tot een succes
te maken.
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Onderzoeksopzet

2.

Onderzoeksopzet en methodiek

2.1 Centrale vraag

2.2 Deelvragen

2.3 Hypothese

De centrale vraag van ons onderzoek luidt:

Om deze hoofdvraag te beantwoorden hebben wij
enkele deelvragen opgesteld:

Wij verwachten dat een succesvolle dorpsrand
vormgegeven is als een zone die zo goed mogelijk
anticipeert op de context waar hij in ligt. De visuele
en functionele verbindingen vanuit het dorp op
het omliggende landschap zullen afgestemd zijn op
het type landschap. Een succesvolle dorpsrand is
typerend voor de plek en bij de inrichting van deze
dorpsrand zijn karakteristieken gebruikt van het dorp
en het landschap. Hierdoor zal een unieke dorpsrand
ontstaan die aansluit bij zijn specifieke omgeving.

Welke ruimtelijke strategieën zijn er mogelijk om de
overgang tussen het dorp en zijn omgeving vorm te
geven?
In beide masterplannen zijn grootschalige
landschappelijke ontwikkelingen geschetst die
het gebied op een positieve manier kunnen
beïnvloeden. Ons projectgebied kampt met leegstand
en verpaupering die ontstaan is door onduidelijk
beleid. In dit beleid is ruimte gereserveerd voor de
Antwerpse haven zodat wanneer het nodig de haven
kan uitbreiden. Hierdoor is het onduidelijk waar en
wanneer de haven gaat uitbreiden en ontstaat er
een onduidelijke toekomst voor de bewoners van het
gebied.
Door duidelijke plannen te maken voor
landschappelijke ontwikkelingen kan het gebied
weer een toekomst voor ogen krijgen. Deze
ontwikkelingsvisie geeft de aanwezige dorpen een
kans om weer vitaal te worden en te profiteren van
hun directe omgeving.
Nadat wij met een onderzoekend blik onze
masterplannen hebben bekeken trokken wij de
conclusie dat er interessante mogelijkheden zullen
ontstaan voor de dorpen en hun omgeving.
Op de rand tussen dorp en landschap kan een
interessante overgangszone ontstaan. Om deze
overgang maximaal te benutten en goed vorm te
geven dienen wij onze kennis over het ontwerpen van
dorpsranden te vergroten.
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- Wat zijn de bouwstenen waaruit een dorpsrand
bestaat?
- Welke verschillende typologieën zijn er om
dorpsranden onder te verdelen?
- Zijn er overeenkomsten op het gebied van visuele
en functionele verbindingen bij de verschillende
dorpsrand typologieën?
- Welke eigenschappen van de verschillende
typologieën zijn te onderscheiden als
ontwerpprincipes die toegepast kunnen worden bij
nieuwe situaties?

De aantrekkelijkheid van de omgeving en het dorp zijn
de belangrijkste factoren voor de vormgeving van de
dorpsrand. Wanneer het omliggende landschap als
aantrekkelijk wordt ervaren zal deze dorpsrand een
open karakter hebben waarbij het landschap naar het
dorp wordt gehaald. Anderzijds, een onaantrekkelijk
landschap zal eerder van het zicht worden ontnomen.

2.4 Onderzoeksmethodiek
Wij willen onze onderzoeksvraag beantwoorden
door middel van een vergelijkend onderzoek naar
verschillende dorpsranden. Nou zijn wij natuurlijk
nog niet bekend met de verschillende dorpsranden,
die gaan we immers onderzoeken, dus hebben
we gekeken naar het omliggende landschap. Wij
verwachten namelijk dat bij een ander landschap een
dorpsrand er ook anders uit zal zien. Dit helpt ons
het zoekgebied te verkleinen en tevens zal daarmee
het onderzoeksresultaat meer geschikt zijn voor de
verdere uitwerking van onze masterplannen. Daarbij
hebben we gekozen voor de drie landschappen die
bij ons in de masterplannen voorkomen, namelijk:
estuariene natuur, open agrarisch landschap en
industrieel havengebied.
Voordat wij dorpsranden gaan analyseren dienen wij
eerst een duidelijke definitie van het begrip dorpsrand
te formuleren, dit gaan wij doen door middel van
literatuuronderzoek.
Nadat wij dit begrip uiteen hebben gezet gaan we
zoeken naar geschikte referentiegebieden. Deze
referentiegebieden moeten vallen binnen een van de
drie typen landschappen die we hebben uitgekozen.
Bij deze referentie onderzoeken kijken we dan vooral
naar de dorpsrand die grenst aan het gebied naar onze
interesse.
Deze dorpsrand gaan we dan vervolgens ontleden in
verschillende bouwstenen, daarbij kijken we vooral
naar ruimtelijke opbouw. Daarnaast analyseren we
verbindingen van het dorp naar het landschap, dit
doen we op functioneel en visueel niveau. Op deze
manier willen we de dorpsrand zo ontrafelen dat de
ruimtelijke opbouw en verbindingen duidelijk zijn.
Eenmaal bekend met de eigenschappen van de

verschillende dorpranden willen we deze gaan
vergelijken en kijken of we verschillende typologieën
kunnen onderscheiden. Door verschillende
typologieën te vergelijkend komen de verschillen
naar voren en daarmee hun unieke eigenschappen.
Ruimtelijk kunnen we dan concluderen wat typerend is
voor de plek.
Eenmaal bekend met de eigenschappen kunnen we
ontwerpprincipes opstellen. Deze ontwerpprincipes
willen we vormgeven in eenvoudige principen.
Door ogenschijnlijk eenvoudige ingrepen kunnen
waarschijnlijk dorpsranden al hun eigen karakter
krijgen.

Fig.1 Schema methodiek
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Onderzoek

3.

Onderzoek

3.1 De dorpsrand
Het dorp
Van Dale: Kleine plaats op het platteland, kleiner dan
een stad.
Dorp als daad: Een echt dorp is een nederzetting in
de vorm van een eiland. Een complex van gebouwen,
erven en collectieve openbare ruimten dat omsloten
wordt door een andere wereld die er toch bij hoort.
In het algemeen bestaat die omwereld uit landbouw-,
natuur en watergebieden die worden omsloten door
een fijnmazig netwerk van routes.
Een echt dorp kan niet veel groter zijn dan ongeveer
150 a 200 hectare en de gemiddelde dichtheid niet
hoger dan 8 a 12 woningen per hectare.
Het maximum aantal inwoners ligt dus ergens tussen
de 2.200 en 5.500.
De dorpsrand
De dorpsrand vormt, net zoals het centrum van het
dorp, een belangrijk onderdeel van een dorp. Als het
centrum van het dorp en de dorpsrand aantrekkelijk
ingericht zijn kunnen deze veel kwaliteit toevoegen
aan de beleving van het dorp.
Om de definitie van dorpsranden te geven hebben
wij een literatuurstudie gedaan naar het onderwerp
dorpsranden.
Dorp als daad: De relatie tussen dorp en landschap
kan talloze vormen aannemen. De dorpsrand is nooit
af. Hij vervormt en wordt steeds opnieuw gemaakt.
Tijdens het onderzoek hebben wij gezocht naar een
duidelijke definitie van het begrip dorpsrand, deze
was niet te vinden in de bestaande literatuur. Wel
16

zijn wij een afstudeeronderzoek van Larenstein tegen
gekomen uit April 2007 genaamd “Dorpsranden ‘een
onderzoek naar dorpsranden in het landschap’”.
In dit onderzoek gaan ze ervan uit dat het eerste
stedenbouwkundige eiland wat grenst aan het
landschap de dorpsrand vormt.
Het materiaal waar deze dorpsrand uit bestaat zijn
bebouwing, beplanting en reliëf. Samen vormen deze
de ruimtelijke grens van de dorpsrand.
Het stedenbouwkundige eiland bestaat uit een
grondvlak met bebouwing en beplanting, welke is
ontsloten door infrastructuur.
De oriëntatie ten opzichte van het landschap, het
ritme en de massa van de bebouwing vormen de
beleving van de rand.
Bebouwing kan met voor, zij- en achterkant naar het
landschap gekeerd zijn. Ritme van de bebouwing
wordt gevormd als dichte bouwblokken of bebouwing
op regelmatige of onregelmatige afstand van elkaar.

en reliëf.
In bovenstaande definitie van een dorpsrand is
voornamelijk gekeken naar de beleving van de
dorpsrand vanuit het landschap. Minstens zo bepalend
om een succesvolle dorpsrand te ontwerpen is de
beleving van het landschap vanuit de dorpsrand. Als
de dorpsrand zich bevindt aan een aantrekkelijke
of onaantrekkelijke omgeving dient hier met het
ontwerpen van de dorpsrand op ingespeeld te worden.
De dorpsrand staat ook nauw in samenhang met
het dorpssilhouet, elke dorp heeft nog wel een zijde
waar het karakter van de nederzetting bondig wordt
samengevat. Dit herkenbaar silhouet bestaat al lang
en zal niet of weinig veranderen. Beeldbepalend voor
dit silhouet zijn markante gebouwen, hiermee wordt
bijvoorbeeld een kerktoren bedoelt. Elk dorp heeft
een andere kerktoren, dit is vaak een van de meest
bepalende kenmerken van een dorpssilhouet. Als deze
kerktoren zal ontbreken, zullen mensen dit ervaren als
een ‘naakt en onvolledig’ beeld van het dorp.

Een ander landschappelijk element dat de het
ruimtelijk beeld van de dorpsrand bepaald is het reliëf.
Verhoging en/of verlaging van het landschap heeft
invloed op de beleving van de dorpsrand. Gevels van
huizen kunnen deels verdwijnen achter een verhoging.
Tevens is mogelijk dat de rand juist sterk zichtbaar
doordat het dorp hoger ligt dan de omgeving of dat de
landschappelijke context van het dorp bestaat uit een
weids en open landschap.

Ook schaal en maat zijn erg bepalend voor de
dorpsrand, een dorpsrand in een kleinschaliger
landschap zal makkelijker in het landschap passen dan
een dorpsrand in een open, grootschalig landschap.

De mate van transparantie is ook bepalend voor de
beleving van een dorpsrand. Bij een dichte dorpsrand
zal de grens tussen landschap en dorp duidelijker
waarneembaar zijn dan bij een open dorpsrand. Ook
hier zijn de bepalende factoren bebouwing, beplanting

In ons onderzoek gaan we de dorpsrand behandelen
als een overgangszone tussen het dorp en het
landschap. Een dorpsrand bestaat uit veel meer dan
enkel een visuele barrière tussen dorp en landschap.
De dorpsrand bepaalt het beeld van het dorp vanaf

Materiaal en kleur zijn ook erg bepalend voor een
dorpsrand. Als het kleur en materiaalgebruik niet past
binnen de omgeving waar het dorp zich bevindt kan de
dorpsrand als verstorend worden ervaren.

buitenaf, en is daarmee ook erg belangrijk voor het
dorp in zijn geheel. Immers een dorpsrand die door
gebruik onaantrekkelijk en rommelig geworden is
kan een afstotende werking hebben op potentiële
bezoekers of bewoners van een dorp.
Het gebruik van de dorpsrand is ook erg belangrijk
voor de beleving van deze rand en bepaalt ook hoe de
rand ingericht zal worden. Hierbij kan gedacht worden
aan een dorpsrand waarbij de omgeving puur gebruikt
wordt voor landbouw, of dat deze omgeving bestaat
uit een combinatie van bijvoorbeeld landbouw en een
golfbaan.
Het netwerk van routes in en om het dorp bepaalt de
mogelijkheden om het landschap te beleven. Maak het
landschap toegankelijk voor dorpsbewoners, of juist
niet als dit landschap als onaantrekkelijk of bedreigend
wordt ervaren.
Een ander belangrijk aspect bij een dorpsrand is de
verhouding openbaar/semi-openbaar/privé.
Als een dorpsrand grotendeels bestaat uit openbaar
terrein zal de inrichting sterk verschillen van een
dorpsrand die een groot percentage privé terrein
omvat.
Bij ons onderzoek gaan we ons vooral richten op de
ruimtelijke opbouw van de dorpsrand door middel van
het ontleden in bouwstenen. Daarnaast wordt gekeken
naar de mogelijkheid om het omliggende landschap
te beleven. Dit door middel van de bereikbaarheid
ervan en de visuele verbinding vanuit het dorp en de
randzone.
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3.2 Analyse van een dorpsrand
Wij zullen de overgang tussen dorp en omgeving
vastleggen door middel van een ruimtelijke doorsnede
op schaal van het dorp naar de omgeving, een
analyse van de aanwezige visuele een functionele
verbindingen en deze dorpsranden uiteenzetten in
ruimtelijke bouwstenen.
Wij zien de dorpsrand als een zone die als middelpunt
de grens tussen dorp en landschap heeft. Voor de het
vergelijkend onderzoek gaan deze zone ontrafelen.
Bouwstenen
De bouwstenen van de dorpsranden gaan wij
vastleggen in een stedenbouwkundig principe.
Deze stedenbouwkundige principes zijn een mix van
bebouwing, beplanting, infrastructuur en reliëf. Deze
begrippen zijn vervolgens weer verder in te delen in
verschillende. Bij bebouwing kan men bijvoorbeeld
kijken naar hoe de gerichtheid van de huizen in elkaar
zit en uit wat voor soort type dit huis bestaat.
Massa, positionering, ritme, gerichtheid en
transparantie van de bouwstenen bepalen het beeld
van deze dorpsrand.
Functionele verbindingen
Bepalend voor de beleving van een overgang van dorp
naar landschap zijn verbindingen en barrières die zich
bevinden in de randzone bevinden. Onder functionele
verbindingen verstaan we wegen en paden waarover
men kan rijden of lopen om het landschap vanuit het
dorp te bereiken.
Visuele verbindingen
18

Hieronder verstaan we het zicht dat vanuit het
dorp en de dorpsrand is op het landschap. Dit is
ontleed in verschillende stappen, afhankelijk van het
referentiegebied zijn het er twee of drie. In ieder geval
wordt het zicht vanuit het dorp van achter de laatste
rij huizen geanalyseerd en wordt het zicht vanuit de
rand naar het landschap geanalyseerd. Wanneer er
een betreedbare visuele barrière is in de dorpsrand,
zal deze ook geanalyseerd worden.
Los daarvan kijken we ook naar indirecte visuele
verbindingen. Wanneer een bouwsteen verraad dat
zich in de buurt een bepaald soort landschap bevind,
geeft deze bouwsteen een indirecte visuele verbinding
met dat landschap. Het is dus niet zichtbaar maar door
de “hint” is het wel te ontdekken.

3.3 Referentieonderzoek
Wij hebben de dorpsranden van Ellewoutsdijk, Paal,
Vries en Kallo geanalyseerd. AL deze dorpsranden
vallen binnen de eerder genoemde overgangen.
Voor de analyse hebben wij de de dorpsranden
ontrafeld in de eerder genoemde aspecten.

Vries

Ellewoutsdijk

Paal
Kallo

Fig.2 Locaties referentiegebieden
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3.3.1 Dorpsrand Ellewoutsdijk
Het dorp Ellewoutsdijk in de gemeente Borssele
is gelegen aan de noordelijke oever van de
Westerschelde. Het dorp heeft 400 inwoners en heeft
een kleine getijdenhaven die bij eb droogvalt.
Typerend voor het dorp is fort Ellewoutsdijk. Dit fort
diende ooit als verdedigingswerk aan de Schelde
en is tegenwoordig eigendom van Vereniging
Natuurmonumenten.
Ten westen van het dorp Ellewoutsdijk is in 1887
een natuurreservaat ontstaan dat onderhevig
is aan getijden. Hierdoor vindt er estuariene
natuurontwikkeling plaats in dit gebied. Door deze
ontwikkeling is een interessante dorpsgrens ontstaan.
De dorpsrandzone die wij onderzocht hebben bevindt
zich aan de westelijke zijde van Ellewoutsdijk. Hier
is de overgang van het dorp naar het estuarien
natuurgebied vormgeven.

Fig.3 Context van Ellewoutsdijk
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Functionele verbindingen
Bij functionele verbindingen is gekeken naar hoe de
dorpsrand te betreden is per auto en per voet.

Per auto
De dorpsrand zone is rondom ontsloten door wegen.
Daarbij is dus auto het gehele gebied te bereiken.
Enkel het fort en de open ruimte tussen het dorp en
de dijken is niet te betreden omdat dit privé terrein is.
Te voet
Voor de voetganger geldt praktisch hetzelfde alleen
biedt de dijk meer ruimte voor flexibiliteit. Waar een
auto gebonden is aan wegen kan een voetganger
altijd de zeedijk oversteken. Echter zijn er geen extra
trappen geplaatst dus voor de wandelaar die slecht te
been is blijft de weg de enige toegangsmethode. Er is
wel een toevoeging op het netwerk, te voet is namelijk
een verbinding van voor het fort tot de weg van de
haven, hierdoor is een ommetje te maken.
Het natuurgebied is enkel voor mensen met laarzen of
equivalent geschikt omdat het een nat natuurgebied
betreft.
Fig.4 Functionele verbindingen Ellewoutsdijk
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Visuele verbindingen
Vanuit het dorp richting het estuariene natuurgebied
zijn de visuele verbindingen vastgelegd door middel
van kaarten en beschrijvingen.
Dit is gedaan in drie verschillende stappen,
beginnende vanuit middelpunt van het dorp.

Stap 1
Doordat de wegen van Ellewoutsdijk vaak gebogen
zijn is er geen duidelijke zichtlijn naar buiten toe. Enkel
aan de zuidzijde is een punt waar over een groot deel
heen gekeken kan worden. Tevens is vanuit het dorp
ook geen zicht op het landschap tussen de huizen
door. Dit komt omdat de huizen vaak dicht bij elkaar
zijn gebouwd en omdat beplanting tussen de huizen is
geplaatst.

Fig.5 Visuele verbindigen Stap 1 Ellewoutsdijk

Stap 2
Eenmaal de huizen voorbij kan al verder over de
randzone uit gekeken worden. Dat wil zeggen, tot en
met de dijken. Zoals elk dorp aan de Schelde en in de
polder beaamt er bevinden zich dijken om het dorp
te beschermen. In dit geval hebben de bewoners aan
de zuidzijde minder zicht als degene aan de westzijde.
Dit komt omdat er aan de westzijde van het gebied
een open ruimte is die enkel door wat versnipperde
erfbeplanting verstoord wordt. De beleving die op de
kaart is weergegeven is vooral die van de bewoners.
Bezoekers van het gebied zijn vooral genoodzaakt zich
op de wegen te begeven en hebben daarbij een beeld
vanaf de zijkant.

Fig.6 Visuele verbindigen Stap 2 Ellewoutsdijk
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Stap 3
Vanaf de dijken kan verder over het landschap uit
gekeken worden, daarbij is de lagere dijk van het
estuarien natuurgebied niet betreedbaar. Hierdoor is
vanaf daar geen zich op het estuarien natuurgebied.
Bij de zeedijk is vooral een goed beeld over de Schelde
dat enkel deels wordt geblokkeerd door het fort.

Fig.7 Visuele verbindigen Stap 3 Ellewoutsdijk

Indirecte verbindingen
In dit gebied verraad de zeedijk vooral wat er achter
verborgen ligt. De lagere dijk van het estuariene
natuurgebied doet dat minder, in de directe omgeving
van het dorp liggen namelijk meerdere lagere
dijken als restanten van het aanwinnen van land. De
elektriciteitsmast die achter de dijk staat helpt daarbij
niet, over het algemeen zal dit element namelijk niet
gekoppeld worden met een natuurgebied.
Opvallend is ook dat doordat er geen trappen zijn
maar alleen wegen, dat er geen idee van gegeven
wordt dat er een toeristisch aantrekkelijk element
achter de zeedijk ligt. Hierdoor komt het Fort als een
soort verassing om de hoek kijken.

Fig.8 Indirecte verbindingen Ellewoutsdijk
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Lappendeken
De dorpsrandzone van Ellewoutsdijk is te definiëren
als een lappendeken. Kijkend naar de bouwstenen
bevinden zich in dit gebied op een klein oppervlak
veel verschillende bouwstenen welke duidelijke een
samenhangend geheel vormen. De bouwstenen
bestaan uit verschillende linten met bebouwing,
een haaks op het natuurgebied en een parallel met
de rug ernaartoe. In het midden midden van deze
dorpsrandzone bevindt zich een grasweide met een
vijver, schapenweide en moestuin. De woningen van
de twee bebouwingslinten hebben uitzicht over deze
grasweide, hierdoor ontstaat er een samenhangend
geheel.
Ten zuiden van de dorpsrandzone bevindt zich een
bouwsteen welke geen visueel contact heeft met de
functionele weide. Deze bouwsteen beschrijven we als
omsloten woningen.

Het verbindende lint
Oud lint met uitzicht

Dijk met langsliggende kreek

Functionele weide

Fig.9 Lappendeken Ellewoutsdijk
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Omsloten woningen

Bouwsteen: Het verbindend lint
Tussen het dorp Ellewoutsdijk en het estuariene
natuurgebied bevindt zich een lint met bebouwing. De
woningen bestaan uit tweelaags vrijstaande woningen
die met hun voorzijde richting de aangrenzende weide
gericht zijn.
Het lint is aan de voorzijde ontsloten door een rijweg.
Het lint lijkt hier op toevallige wijze te zijn ontstaan en
heeft naast aansluiting op het bestaande dorp verder
visuele verbinding met het aangrenzende estuariene
natuurgebied.

Fig.10 Het verbindende lint

Bouwsteen: Omsloten woningen
Bij deze bouwsteen zijn de woningen omsloten door
de dijk met kreek en een dichte massa aan beplanting
die aan de achterzijde van deze woningen aanwezig is.
De woningen bestaan uit tweelaags vrijstaande
woningen met achterliggende schuur. Aan de voorzijde
zijn deze woningen ontsloten door middel van een
rijweg.
Ten zuidwesten van deze bouwsteen ligt de aanwezige
zeedijk met de aangrenzende kreek. De rand tussen
deze zeedijk en kreek is vorm gegeven met beplanting
waar die niet volledig dicht is. Hierdoor kan men
vanuit de achtertuin de kreek en zeedijk zien.

Fig.11 Omsloten woningen
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Bouwsteen: Oud lint met uitzicht.
Aan het oude lint van Ellewoutsdijk liggen vrijstaande
tweelaags woningen die met hun voorzijde aan de
doorgaande weg staan.
Op de grens van de achtertuin van deze woningen is
open beplanting aanwezig. Dit zorgt ervoor dat men
vanuit de achtertuin zicht heeft op de zeedijk en de
functionele weide.

Fig.12 Oud lint met uitzicht

Bouwsteen: Functionele weide
Tussen de zeedijk en het dorp ligt een weide. Deze
weide herbergt verschillende functies. Er is een
grote waterpartij aanwezig en er zijn twee kleine
waterpartijen aanwezig. Aan de westelijke zijde van
deze bouwsteen is een schapenweide en een moestuin
aanwezig.
De zone is er open en vormt een goede visuele
verbinding. Redenen hiervoor zijn dat er weinig
beplanting is en een groot oppervlakte aan water
aanwezig is.

Fig.13 Functionele weide
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Bouwsteen: Dijk met langsliggende kreek.
Het belangrijkste grensvormende element in
deze dorpsrandzone is de aanwezige dijk. Deze is
toegankelijk voor wandelaars, fietsers en auto’s.
Langs deze dijk loopt een kreek, welke de grens tussen
het dorp en de dijk versterkt.
Als men via de verbinding aan de zuidelijke zijde van
de dorpsrandzone vanaf het dorp naar het estuarien
natuurgebied begeeft zal een hoogteverschil worden
ervaren. Deze route gaat vanaf de voet van de dijk
naar het hoogst gelegen gedeelte van de dijk.
Wie zich via het lint in de dorpsrandzone naar het
estuarien natuurgebied begeeft dient de kreek over te
steken door middel van een bruggetje.
Fig.14 Dijk met langsliggende kreek
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Fig.15 Bewerkte panorama Ellewoutsdijk

Deze panorama is genomen vanaf de dijk met
langsliggende kreek.
Zo kijkt men uit over de randzone en is te zien dat
de langsliggende bebouwingslinten een visuele
verbinding hebben met de functionele weide.
Tussen Ellewoutsdijk en het achterliggende Estuarien
natuurgebied zijn geen visuele verbindingen aanwezig.

28

Fig.16 Bewerkte panorama Ellewoutsdijk

Bovenstaande panorama is genomen vanuit de
dorpsrand van Ellewoutsdijk. Deze foto geeft het
uitzicht vanaf het verbindende lint op de functionele
weide weer.
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3.3.2 Dorpsrand Paal
Dit onderdeel van het onderzoek bevat een analyse
van het dorp Paal. Dit dorp grenst aan een estuarien
natuurgebied. Deze dorpsrand is interessant omdat
achter de zeedijk een getijdenhaven is gelegen welke
in verbinding staat met het het scheldewater en het
estuarien natuurgebied.
Paal ligt op een interessante locatie, aan de noordzijde
van het dorp bevindt zich de rivier de Schelde en aan
de oostelijke zijde bevindt zich het Verdronken Land
van Saefthinge.

Fig.17 Context Paal
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Functionele verbindingen
Bij functionele verbindingen is gekeken naar hoe de
dorpsrand te betreden is per auto en per voet.

Per auto
Voor de auto vormt de dijk een obstakel. Het is in
principe niet de bedoeling dat met gemotoriseerde
voertuigen het gebied achter de dijk betreden wordt.
Dit wordt voorkomen doormiddel van een slagboom,
enkel bootbezitters en medewerkers van de bootwerf
kunnen de dijk over met de auto. Bezoekers van het
gebied kunnen de auto’s parkeren aan de dijkweg en
kunnen daarna het gebied verder verkennen te voet.
Te voet
Het hele grensgebied kan te voet betreden worden.
Daarbij vormt de dijk geen obstakel, doordat de dijk
niet is afgezet kan deze gewoon betreden worden. Ook
zijn er trappen geplaatst zodat ook op een makkelijke
manier de dijk overgestoken kan worden.
Het landschap zelf kan niet betreden worden.
Enkel aan de oostkant van de haven kan op een
dijk uitgekeken worden over het landschap. Aan de
noordkant van de dorpsrand kan met een voetpad
naar de ingang van de haven gelopen worden, waar
vervolgens over de Schelde uitgekeken kan worden.
Fig.18 Functionele verbindingen Paal
Kortom, de grenszone is vooral betreedbaar te voet,
met de auto is vooral het dorp en eventueel een deel
van de haven te bereiken. Het landschap zelf is niet te
bereiken.
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Visuele verbindingen
Vanuit het dorp richting het estuariene natuurgebied
zijn de visuele verbindingen vastgelegd door middel
van kaarten en beschrijvingen.
Dit is gedaan in twee verschillende stappen,
beginnende vanuit middelpunt van het dorp.

Stap 1
In de eerste instantie is er vanuit het dorp geen visuele
verbinding met het landschap. Zichtlijnen worden
vooral beheerst door de dijk, die mede door de weg
ernaast parallel lopen aan de dijk. Daarnaast zijn
vanuit het dorp zelf enkele zichtlijnen op de dijk.
Over de dijk kan eigenlijk niet gekeken worden. Enkel
de huizen die aan de dijkweg staan kunnen met hun
eerste verdieping net over de dijk heen kijken. Dit
is echter alleen door de bewoners te ervaren en
is daarmee voor het gros van de gebruikers geen
beleefbare zichtlijn.

Fig.19 Visuele verbindingen stap 1 Paal

Stap 2
Dit is het zicht vanaf de dijk. Door het hoge standpunt
en het lage landschap is vanaf hier het landschap
duidelijk te zien. De haven blokkeert nog enigszins het
beeld maar door het gebrek aan grote massa’s is er
bijna altijd zicht op het landschap. Door wisselende
schepen en getij in de haven verander de impact
van de schepen op het zicht. Bij hoog tij zal men de
schepen meer ervaren als bij laag tij. Dit geeft een
leuke wisselwerking in de beleving van de ruimte.
Aan de noord en zuid zijde van de haven is vrij zicht
over het landschap, hier ligt geen zicht belemmerende
bouwsteen.

Fig.20 Visuele verbindingen stap 2 Paal
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Indirecte verbindingen
Bij het dorp Paal kan de dijk als het belangrijkste
indirecte visuele prikkel gezien worden. Wanneer zich
ergens een onafgebroken dijk met deze hoogte bevind
kan er al snel uitgegaan worden van een zeedijk.
In dit dorp is echter iets raars aan de hand. Doordat
dit een trapsgewijze dijk is, en de huizen tegen de
eerste trede aangebouwd zijn, is op het zuidelijk deel
van de rand niet direct het hoogteverschil te ervaren
dat men koppelt aan een zeedijk. De gebruikers
weten natuurlijk wel dat dit daadwerkelijk een zeedijk
is doordat bij benadering van het dorp vanuit het
achterliggende landschap, altijd de eerste trede wordt
ervaren.
Daarnaast zijn er enkele toegangspunten gemaakt
zoals twee trappen en een weg, hiermee kan de dijk
overgestoken worden. Het feit dat dit kan geeft de
gebruiker al een hint of idee dat er achter dit stuk
dijk een interessant landschap bevind. Daar helpt de
parkeerplaats ook bij, met zijn positionering tegenover
de trap en weg geeft aan dat het de moeite waard is
om te parkeren en te voet de dijk te betreden.

Fig.21 Indirecte verbingen Paal
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Aaneen geregen.
De dorpsrandzone van Paal is te categoriseren als een
aan een geregen geheel. De zeedijk die zich tussen
het dorp en de getijhaven bevindt is het verbindende
element binnen deze zone. Deze dijk verbindt alle
bouwstenen van de dorpsrandzone aan elkaar en zorgt
ervoor dat er een samenhangend geheel ontstaat.
Vanaf alle bouwstenen is de zeedijk te betreden
en visueel zichtbaar. Dit maakt deze zeedijk de
belangrijkste bouwsteen van deze dorpsrandzone.

Voetpad met uitzicht

Getijhaven

Lint naar dijk

Contraboulevard

Aaneen rijgende dijk

Fig.22 Aaneen geregen Paal
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Bouwsteen: Contraboulevard
Aan de westelijke zijde van de zeedijk bevindt zich een
rij woningen van verschillende typen welke visueel in
contact staan met de zeedijk. Deze bouwsteen kent
toeristische voorzieningen en een parkeerplaats, dit
zijn tekenen dat er in de buurt van deze bouwsteen
een interessant punt aanwezig is.
In het zuidelijke gedeelte van deze bouwsteen zijn
woningen aanwezige die over de zeedijk kunnen
kijken op het estuariene natuurgebied. deze woningen
waren al aanwezig voordat de zeedijk tot deze hoogte
opgehoogd was. Hierdoor is het aannemelijk dat deze
situatie per toeval ontstaan was en niet door een idee
op de tekentafel.

Fig.23 Contraboulevard
Bouwsteen: Lint naar de dijk
Aan deze straat zijn woningen gelegen die verspringen
en verschillend zijn qua grootte, oriëntatie en plaatsing
op de kavel.

Wat de woningen gemeen hebben is dat ze allemaal
gelegen zijn in een lintvorm richting de voet van de
zeedijk. De straat stopt waar de zeedijk begint en
gaat hier over op een trap waarmee men de dijk
kan oversteken. Een interessant kenmerk van deze
bouwsteen is dat men in de straat van dit lint geen
visueel contact heeft met deze trap.

Fig.24 Lint naar de dijk
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Bouwsteen: Getijhaven
Tussen het dorp en het estuarien natuurgebied
bevindt zich een getijhaven. Deze getijhaven is weer
verder onder te verdelen in twee verschillende zones.
De eerste zone is een loods inclusief verhard terrein
voor onderhoud aan de schepen, de tweede zone
bestaat uit een haven met aanlegsteigers voor de
pleziervaart.
Langs de getijhaven bevindt zich een wandelpad over
een dijk waar men prachtig uitzicht heeft over het
estuariene natuurgebied.

Fig.25 Getijhaven

Bouwsteen: Voetpad met uitzicht
Het buitendijkse gebied is te bereiken via een voetpad.
Het voetpad ligt op een hoger gelegen buitendijks
gedeelte en is daardoor niet onderhevig aan constante
getijdenwerking. Dit voetpad kenmerkt zich door
de openheid en het uizicht over het estuariene
natuurgebied en de Schelde.
Deze bouwsteen vormt een uitstekende locatie voor
toeristen en recreanten om van het weidse uitzicht
over de Schelde te genieten.

Fig.26 Voetpad met uitzicht
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Bouwsteen: Aaneen rijgende dijk.
Deze dijk vormt visueel een grens tussen het dorp en
de getijhaven, maar op functioneel gebied verbindt hij
alle bouwstenen aan elkaar.
De dijk bestaat uit een zeedijk met een primaire
waterkerende functie. Deze dijk is erg hoog en steekt
boven het dorp en de getijhaven uit. Vanaf de dijk
heeft men zicht over het dorp, de getijhaven en het
estuariene natuurgebied.
Over de dijk loopt een toegangsweg naar de
getijhaven. Op twee plaatsen van de dijk zijn trappen
gelegen waarlangs men vanuit het dorp de dijk over
kan steken en het estuariene natuurgebied en de
getijhaven kan zien.
Fig.27 Aaneen rijgende dijk
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Fig.28 Bewerkte panorama Paal

Bovenstaande panorama is genomen van de zeedijk
tussen Paal en de getijhaven.
Het landschap achter de dijk is te zien vanaf enkele
woningen op deze foto die zich in de bouwsteen
contraboulevard bevinden.
De weg die zich op de voorgrond van deze foto bevindt
is een factor die ervoor zorgt dat er een functionele
verbinding voor auto’s tussen Paal en de getijhaven
aanwezig is.
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3.3.3 Dorpsrand Vries
Het dorp Vries is gelegen in de provincie Drenthe.
Het dorp is een esdorp en ligt in een open agrarische
omgeving.
Dit dorp is interessant om te analyseren omdat bij
het vormgeven van deze dorpsranden een poging
is gedaan om een overvloeiend geheel te realiseren
waarbij de dorpsranden op een goede manier in
verbinding staan met het bestaande landschap.

Fig.29 Context Vries
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Functionele verbindingen
Bij functionele verbindingen is gekeken naar hoe de
dorpsrand te betreden is per auto en per voet.

Per auto
Opvallend is dat een deel van de dorpsrand wordt
ontsloten vanuit het dorp zelf, dit is te zien aan de
noord en zuidzijde. Deze vorm van ontsluiting heeft
als voordeel dat er voor de laatste rij huizen geen weg
ligt. Deze is in dit geval vervangen voor een fiets-/
wandelpad.
Het gedeelte van de dorpsrand gelegen in het midden
heeft wel de ontsluiting aan de voorkant daardoor zijn
de huizen ook anders gericht.
Voor de automobilist is het in dit gebied maar
bij enkele uitvalsmogelijkheden mogelijk om het
landschap in te rijden. Voor de rest van het dorp blijft
de automobilist nog voor de dorpsrand of er net op.
Te voet
Door de grote groene rand en de vele mogelijkheden
om vanaf het dorp deze groene rand te betreden is
dit een recreatief punt voor de bewoners van het
dorp. Doordat er een fiets-/wandelpad is geplaatst
tussen dorp en landschap ervaart de recreant beide
elementen. Het landschap zelf is voor de voetganger
of fietser enkel te bereiken door de uitvalswegen van
het dorp.
Fig.30 Functionele verbindingen Vries
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Visuele verbindingen
Vanuit het dorp richting het open agrarisch landschap
zijn de visuele verbindingen vastgelegd door middel
van kaarten en beschrijvingen.
Dit is gedaan in drie verschillende stappen,
beginnende vanuit middelpunt van het dorp.

Stap 1
Vanuit het dorp Vries zijn verschillende doorzichten
geboden naar het landschap. Hierdoor wordt al voor
het laatste huizenblok het landschap ervaren en zo
ontstaat er een visuele verbinding. Vaak wordt deze
zichtlijn begeleid door de aanwezige huizen of door
een beplantingsstrook.

Fig.31 Visuele verbindingen stap 1 Vries

Stap 2
Vanuit de dorpsrand zelf is een duidelijk zicht over het
landschap. Doordat er is gekozen voor gras en bomen
is er wel een groene rand gecreëerd maar is het zicht
niet belemmerd. Aan de zuidzijde van deze dorpsrand
bevinden zich minder structurele visuele verbindingen.
Hier komt het coulissen landschap naar voren waar
houtwallen het zicht blokkeren.

Fig.32 Visuele verbindingen stap 2 Vries
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Indirecte verbindingen
Omdat het dorp geen brede dorpsrand bezit zijn er
een gering aantal indirecte visuele verbindingen in
de dorpsrand zelf aanwezig. Achter de huizen zijn ze
echter wel meer aanwezig. Dit zijn dan parken of lanen
die de gebruiker richting het landschap leiden.

Fig.33 Indirecte verbindingen Vries
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Verweven
Bij deze dorpsrand van Vries treedt het landschap op
verschillende locaties het dorp in en op een locatie
treedt het dorp het landschap in. Deze dorpsrand valt
onder de typologie verweven.
Bij de vormgeving van de rand gebruik gemaakt van
landschappelijke elementen die typerend zijn voor
de omgeving van het dorp. Een groot deel van de
woningen die aan de rand van het dorp gelegen zijn
hebben een relatie met het omliggend landschap.
Een voorbeeld hiervan zijn woningen die met hun
voorzijde op het landschap gericht zijn en woningen
waarbij men via een voetpad of informele verbinding
langs het erf het landschap kan betreden.

Zicht vanuit de straat
op het landschap I

Bomenweide

Zicht vanuit de straat
op het landschap II

Landweg komt wijk
binnen

Landschap komt wijk
binnen
Bungalows in het
landschap
Tuin aan het landschap

Fig.34 Verweven Vries
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Bouwsteen: Zicht vanuit de straat op het landschap
Bij deze bouwsteen zijn er op verschillende punten
zichtlijnen gerealiseerd vanuit de doorgaande weg op
het achterliggende agrarisch landschap. Voor deze
zichtlijnen zijn er twee manieren gebruikt. Bij de eerste
manier liggen aan de doorgaande weg kavels die open
gelaten en begroeid zijn met gras. Door het gebruik
van deze kavels wordt er een visuele verbinding tussen
het landschap en het dorp gecreëerd.
Bij de tweede manier is er een doodlopende weg aan
de doorgaande weg gekoppeld. Langs de weg zijn
woningen gelegen die met hun voorzijde naar deze
straat gericht zijn.
Als men de straat binnenkomt heeft men direct zicht
op het achterliggende landschap. Hierdoor ontstaat
een gevoel dat refereert aan landschappelijk wonen,
terwijl de woningen evengoed onderdeel vormen van
de dorp structuur.

Fig.35 Zicht vanuit de straat op het landschap I

Bouwsteen: Zicht vanuit de straat op het landschap II
Dit principe bestaat uit blokken van
aaneengeschakelde woningen welke zich aan de rand
van het landschap bevinden. Vanuit de straat richting
de dorpsrand heeft men uitzicht over het landschap.
Het grote verschil met bovengenoemde bouwsteen
is dat de woningen aan de voorzijde ontsloten zijn.
Hierdoor zijn mensen in staat om rondom hun
woonblok te rijden.

Fig.36 Zicht vanuit de straat op het landschap II
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Bouwsteen: Landschap komt de wijk binnen.
Bij deze bouwsteen komt het landschap letterlijk
het dorp in. De bomenweide die als grensvormend
element tussen het landschap en het dorp ligt is aan
de aan de rechterzijde van de straat doorgezet de
wijk in. Aan de linkerzijde van de straat bevinden zich
voortuinen van inwoners.
Doordat de straat een erg breed profiel heeft en men
vanuit deze straat uitkijkt op het landschap heeft het
een landelijke sfeer.

Fig.37 Landschap komt de wijk binnen

Bouwsteen: Bungalows in het landschap.
Bij deze bouwsteen zijn er luxe bungalows in het
landschap gelegen. Deze bungalows zijn omsloten
door houtwallen. De toegangsweg vanuit het dorp
naar deze bungalows veranderd na de laatste
bungalow in een informeel wandelpad dat aan beide
zijden ingesloten is door houtwallen.
Tegenover de bungalows is een grasland aanwezig
dat van de bungalows afgeschermd wordt door een
houtwal. In deze houtwal is een poort aanwezig
waardoor men dit grasland kan betreden.

Fig.38 Bungalows in het landschap
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Bouwsteen: Bomenweide
Tussen de dorpsrand van Vries en het open agrarisch
landschap is een bomenweide aanwezig. Onder de
kroon van deze bomen hebben de aangrenzende
huizen van de dorpsrand zicht op het achterliggende
landschap. Vanuit het landschap wordt de eerste rij
woningen van de dorpsrand gecamoufleerd door deze
bomenweide.
Door deze bomenweide loopt een slingerend
wandelpad welke toegankelijk is vanuit de
aangrenzende woningen en wijk.

Fig.39 Bomenweide

Bouwsteen: Tuin aan het landschap
Bij deze bouwsteen ligt de tuin van woning aan de
rand van het landschap. De woningen liggen met hun
achterzijde richting het landschap. De grens tussen
het landschap en de achtertuin van deze woningen
bestaat uit een wandelpad met aan de linkerzijde een
beukenhaag en aan de rechterzijde een houtwal. Aan
de rechterzijde volgt een afwisselend patroon van het
landschap dat bestaat uit grasweides en houtwallen.
Het interessante onderdeel van deze dorpsrand is dat
hij goed afgeschermd wordt vanuit het landschap door
de houtwallen, het is niet of nauwelijks te zien dat hier
een huis aanwezig is vanuit het landschap.
Vanuit de achtertuin heeft men direct zicht op de
houtwal en staat men binnen enkele minuten midden
in het aangrenzende landschap. Het grensbepalend
element, het wandelpad met aan elke zijde een haag
of houtwal, zorgt er voordat er een fraaie overgang
Fig.40 Tuin aan het landschap
van dorp naar landschap gecreëerd is.
47

Bouwsteen: Landweg komt wijk binnen
Bij deze bouwsteen is er gekozen om een landweg
dwars door het dorp heen te laten lopen. De landweg
sluit aan op bestaande landwegen die in het landschap
gelegen zijn. Aan de linkerzijde van deze landweg is
een beplantingsstrook met dicht bos aanwezig welke
een buffer vormt tussen de wijk en de landweg. Aan
de linkerzijde van de landweg is een bosachtig park
aanwezig welke hier een buffer vormt tussen dorp en
landweg.
Bij het betreden van deze landweg heeft men het
gevoel zich midden in het landschap te bevinden,
terwijl men eigenlijk dwars door het dorp loopt.

Fig.41 Landweg komt naar binnen
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Fig.42 Bewerkte panorama Vries

In deze panoramafoto is de bouwsteen tuin aan het
landschap te zien.
Langs de achtertuinen van deze woningen loopt
een informeel wandelpad waarbij tussen tuin en
wandelplad een afscheiding gemaakt is door middel
van een beukenhaag.
Tussen het wandelpad en het landschap ligt een
houtwal. De houtwal en beukenhaag zorgen ervoor
dat dit pad een intiem en spannend karakter heeft.

49

Fig.43 Bewerkte panorama Vries

Deze panoramafoto geeft de overgang van Vries naar
het open agrarisch landschap weer. De bomenweide
zorgt ervoor dat de woningen niet direct blootgelegd
zijn aan het landschap, maar dat deze gecamoufleerd
worden.
Onderdeel van de bouwsteen bomenweide is een
wandelpad dat onder de bomen doorloopt. De
woningen die zich op de grens bevinden zijn hierdoor
achterlangs ontsloten.
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3.3.4 Dorpsrand Kallo
Kallo ligt in de gemeente Beveren, België. Het dorp
ligt vlakbij de Schelde. Het dorp is bijna in zijn geheel
omringd door het haventerrein van Antwerpen,
hierdoor zijn er interessante dorpsranden ontstaan.
Tussen de haven van Antwerpen en het dorp Kallo
ligt een zone waar momenteel activiteiten van de
haven plaatsvinden. Op het moment dat wij op
veldbezoek waren werd en een grote leefbaarheidsdijk
opgeworpen tussen het haventerrein en het agrarische
landschap dat aan de dorpsrand grenst.

Fig.44 Context Kallo
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Functionele verbindingen
Bij functionele verbindingen is gekeken naar hoe de
dorpsrand te betreden is per auto en per voet.

Per auto
De bereikbaarheid van de haven vanaf Kallo wordt
voor een groot deel belemmerd door de snelweg
tussen het dorp en de haven. Om vanaf de dorpsrand
de haven te bereiken moet men via een omweg naar
het gebied rijden. Door deze omweg wordt eigenlijk
altijd met de auto de randzone vermeden. Enkel de
weg aan de zuidkant van de randzone leidt langs de
randzone waar vanaf het gebied beleeft kan worden.
Te voet
Omdat de randzone vooral uit agrarisch land bestaat
zijn er geen paden aangelegd voor wandelaars.
Wandelaars kunnen het landschap beleven vanaf de
zandpaden die langs de akkers lopen. Doordat deze
vooral praktisch zijn ingericht hebben ze geen hoge
recreatieve waarde.
Het wandelpad met het beste zicht op het landschap
is het wandelpad dat ligt voor de achtertuinen van
de mensen en onder de platanen door loopt. Hier
is vanaf een hoger standpunt zicht over de akkers
en daarachter de leefbaarheidsdijk hierdoor kan de
complete dorpsrand ervaren worden.

Fig.45 Functionele verbindingen Kallo
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Visuele verbindingen
Vanuit het dorp richting het industrieel havengebied
zijn de visuele verbindingen vastgelegd door middel
van kaarten en beschrijvingen.
Dit is gedaan in twee verschillende stappen,
beginnende vanuit middelpunt van het dorp.

Stap 1
Deze kijkt naar de zichtbaarheid van het landschap
van achter de huizen in de dorpsrand. Daaruit blijkt
dat er 3 belangrijke zichtlijnen het landschap in gaan.
Dit komt door drie wandelpaden die de huizenrij
doorbreken. Tevens is tussen de huizen, aan de
westzijde van de rand, weinig beplanting aanwezig.
Dit zorgt ervoor dat er tussen de huizen doorgekeken
kan worden naar het landschap. Uiteindelijk worden
alle zichtlijnen vanuit deze stap afgebroken door de
leefbaarheidsdijk die de haven afschermt.

Fig.46 Visuele verbindingen stap 1 Kallo

Stap 2
Doordat er geen lage beplanting is geplaatst in de
dorpsrandzone en de bomen hoog opgekroond zijn,
is er een bijna onverstoord zicht op het landschap.
Enkel de stammen van de bomen staan in het zicht.
Ook hier overheerst de leefbaarheidsdijk de horizon
van het zicht van de gebruiker. Daarmee wordt vooral
de voorliggende akkers ervaren en wordt het zicht
afgewenteld van de zware industrie van de haven.

Fig.47 Visuele verbindingen stap 2 Kallo
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Indirecte verbindingen
De leefbaarheidsdijk die te zien is vanaf Kallo heeft
van zichzelf weinig draagkracht. Enkel in de haven van
Antwerpen wordt dit middel gebruikt, dat maakt dat
het voor bewoners en gebruikers uit de omgeving een
duidelijke betekenis heeft. Voor bezoekers zal de dijk
nader gedefinieerd moeten worden.
Dat betekend dat voor de bewoners en gebruikers uit
de omgeving de leefbaarheidsdijk gekoppeld is aan
de haven en daarmee voor hen het achterliggende
landschap verraden wordt. Voor bezoekers is dit niet
bekend en daarmee ook het achterliggende landschap.
In het geval bij Kallo is het enige element dat de haven
verraad een zeer hoge elektriciteitsmast die ervoor
zocht dat de kabels ongeschonden het dok over gaan.

Fig.48 Indirecte verbindingen Kallo
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Gelaagd
De dorpsrand van Kallo valt te beschrijven als een
gelaagde overgang tussen dorp en landschap. Vanuit
het dorp vindt een duidelijke, eenzijdige overgang
plaats richting het haventerrein.

Kanaal grenzend aan
het agrarisch landschap

Van het eerste stedenbouwkundige eiland dat
grenst aan het landschap staan de woningen met de
achterkanten richting het landschap. Tussen Kallo
en aangrenzende agrarisch landschap bevinden zich
twee kanalen welke aangeplant zijn met bomenrijen,
hierna wordt de dorpsrand opgevolgd door een open
agrarisch landschap welke bestaat uit akkerland,
grasland en een kreek.
Als men deze dorpsrandzone over de gehele breedte
bekijkt heeft hij een eenduidig beeld, er vindt weinig
variatie in bouwstenen. Hierdoor valt hij binnen het
type gelaagde dorpsrand.
Open agrarisch
landschap

Erf aan de dorpsrand
Leefbaarheidsdijk
Provinciale weg
Wonen aan het kanaal

Fig.49 Gelaagd Kallo
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Kanaal met aan beide
zijden beplanting

Bouwsteen: Wonen aan het kanaal
De woningen die zich hier bevinden vormen een
dicht blok vanuit de straat richting het achterliggende
landschap. Op sommige locaties in deze bouwsteen
loopt er een voetpad tussen de woningen door dat
achterlangs de achtertuinen van deze woningen
loopt. De woningen zelf bestaan uit tweelaags
aaneengeschakelde woningen inclusief garageblokken.
Bewoners van deze woningen hebben een uitzicht
over het achterliggende open agrarische landschap.

Fig.50 Wonen aan het kanaal

Bouwsteen: Kanaal met aan beide zijden beplanting
Tussen het landschap en het dorp liggen twee
opeenvolgende kanalen, het eerste kanaal bestaat
uit een kanaal met aan beide zijden een dubbele
bomenlaan en als onderbeplanting gras. De bomen in
de bomenlaan vormen geen visuele barrière.

Fig.51 Kanaal met aan beide zijden beplanting
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Bouwsteen: Kanaal grenzend aan agrarisch landschap
Opeenvolgend aan deze bouwsteen komt een tweede
kanaal welke aan de zijde van het dorp beplant is met
een dubbele bomenlaan. Aan de andere zijde van
het kanaal is het agrarisch landschap aanwezig. De
beplanting in deze bouwsteen vormt wederom geen
visuele barrière.

Bouwsteen: Erf aan dorpsrand
Aan de rand van het dorp liggen op twee locaties
boeren erven in deze zone, deze erfen staan ingeplant
in het landschap en bestaan uit een huis met
achterliggende schuur. De erven staan met hun rug
richting het landschap en zijn daardoor voornamelijk
georiënteerd op Kallo.

Fig.52 Kanaal grenzend aan agrarisch landschap

Fig.53 Erf aan de dorpsrand
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Bouwsteen: Open agrarisch landschap
Tussen de dorpsrand met langsliggende kanalen en
de leefbaarheidsdijk is een open agrarisch landschap
aanwezig. Dit open agrarisch landschap wordt gebruikt
voor landbouw en veeteelt. Kenmerken van dit
gebied zijn dat er leegstand en verval voorkomt. Op
twee locaties zijn oude boerderijen aanwezig welke
in vervallen staat zijn. Ook ligt er verspreid door
deze bouwsteen veel afval op verschillende locaties.
Door deze bouwsteen loopt de Melkader, dit is een
gekanaliseerd kreekrestant wat onderdeel is geworden
van de Groene Ring rondom Kallo.

Bouwsteen: Provinciale weg
Vanuit het dorp Kallo loopt een doorgaande
provinciale weg richting de snelweg, deze weg loopt
over een hoger gelegen dijk en wordt aan de oostelijke
zijde begrensd door het open agrarisch landschap,
aan de westelijke zijde bevindt zich een smalle strook
grasland met achtereenvolgens een lager gelegen dijk.
De dijk waarover de provinciale weg heen loopt is
aan beide zijden beplant met dubbele bomenrijen, de
lager gelegen dijk aan de westelijke zijde van deze dijk
is beplant met een enkele bomenlaan.

Fig.54 Open agrarisch landschap

Fig.55 Provinciale weg
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Bouwsteen: Leefbaarheidsdijk
Tussen het open agrarisch landschap en het
havengebied wordt momenteel een leefbaarheidsdijk
aangelegd. Deze leefbaarheidsdijk heeft een hoogte
van 20 meter en vormt een visuele barriere tussen het
dorp Kallo en de Waaslandhaven. Aan de voorzijde van
de dijk is een recent aangeplante bomenrij aanwezig
welke een qua verhouding in het niet valt bij deze
leefbaarheidsdijk.
De dijk laat een machtige en grootste indruk achter
op mensen die deze dorpsrand bezichtigen De dijk
is puur bedoeld om het dorp af te schermen van de
ontwikkelingen die plaatsvinden op het haventerrein
en heeft verder geen functie voor Kallo.

Fig.56 Leefbaarheidsdijk
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Fig.57 Bewerkte panorama Kallo

In deze panoramafoto is de dorpsrand van Kallo te
zien. De woningen zijn gelegen aan het kanaal en
hebben onder de bomenlanen door uitzicht op het
achterliggende andschap.
Het erf bevindt zich aan de andere zijde van het
kanaal, maar toch op geringe afstand van de
dorpsrand.
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Vergelijking

4.

Vergelijking

Vergelijking

Na het onderzoeken van de verschillende
dorpsrandzones hebben wij hieruit verschillende
bouwstenen opgesteld.
Deze bouwstenen hebben wij vervolgens opgedeeld in
een tabel waarin per dorp te zien is welke bouwstenen
er voorkomen.
Tussen de bouwstenen die naar voren komen uit het
vergelijkend onderzoek zijn verbanden te leggen. Deze
bouwstenen hebben wij vervolgens onderverdeeld in
dezelfde typologie.
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Bouwstenen per dorpsrandzone
Ellewoutsdijk

Paal

Vries

Kallo

Fig.58 Schema bouwstenen per dorpsrandzone
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Typologieën
Dijk

Leefbaarheidsdijk

Akkerbouw

Recreatief gebied

Reliëf

Haven

Provinciale weg

Infrastructuur

Direct visueel

Los erf

Bebouwing

Indirect visueel

Recreatief gebied
Beplanting

Fig.58 Typologieën
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Groene wand

Op de pagina hiernaast bevinden zich de
basiselementen van waaruit een dorpsrand kan
bestaan, hierbinnen vallen bebouwing, beplanting,
reliëf en infrastructuur.
De bouwstenen zijn binnen de basiselementen weer
onder te verdelen in verschillende typologieën.

Reliëf
De typologie dijk van het dorp Paal en Ellewoutsdijk
komen overeen, deze vormen allebei een visuele
barriere tussen dorp en achterliggend landschap maar
wel een functionele verbinding tussenbeide.

essentieel belang is. De woningen zijn gericht op het
landschap of op een landschappelijk element.
Naast direct visueel heeft men de typologie indirect
visueel. Hierbinnen vallen woningen welke niet direct
zicht hebben op het landschap, maar waar men vanuit
het straatbeeld zicht heeft op het landschap.
Een indirecte visuele verbinding tussen het dorp en
het landschap kan ook bestaan uit een element dat
refereert naar iets wat niet direct zichtbaar is.

Binnen bebouwing valt ook de typologie los erf. Hier
zijn twee bouwstenen in te ontdekken. Dit zijn twee
erven die los van de rand van het dorp staan en
De typologie leefbaarheidsdijk valt binnen reliëf hierbij omsloten zijn door beplanting.
de hoogte van de dijk erg bepalend is voor het beeld.
Bij akkerbouw speelt ook reliëf een grote rol, omdat
Beplanting
Binnen beplanting zijn twee verschillende typologieën
het landschap erg vlak en open is bevindt er zich een
ontdekken.
groot zichtveld.
Wat de bouwstenen binnen de typologie recreatief
gebied met elkaar verbindt is dat deze allebei op een
vlakke locatie gelegen zijn.
Infrastructuur
De typologie haven valt binnen infrastructuur
omdat bij deze bouwsteen de functie van de haven
de sterkste factor is waar deze haven zich mee kan
identificeren.
Bij de typologie provinciale weg speelt infrastructuur
ook de grootste rol. De bouwsteen wordt inmiddels
in gebruik genomen om een functionele verbinding te
leggen tussen het dorp en de snelweg.

De eerste typologie bestaat uit bouwstenen
die een recreatieve en afschermende waarde
vertegenwoordigen. Hieronder valt een bomenweide
waardoor men kan wandelen, een wandelpad met
landelijk karakter dat vanuit het landschap door
het dorp heen loopt en een kanaal dat achterlangs
de achtertuin van een rij woningen loopt. Inwoners
ervaren dit kanaal als aantrekkelijk.
De tweede typologie bestaat uit dorpsranden waarbij
beplantingen ingezet zijn om een groene wand te
vormen. De beplanting heeft een afschermende
functie tussen het dorp en het landschap.

Bebouwing
Bij de typologie direct visueel komen vier bouwstenen
naar voren waarbij de locatie aan het landschap van
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Ontwerpprincipes
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Ontwerpprincipes

Na het vergelijken van de bouwstenen en het opstellen
van verschillende typologieën hebben wij kijkend naar
deze typologieën ontwerpprincipes opgesteld.
Onder ontwerpprincipes verstaan wij ruimtelijke
strategieën om een dorpsrand en het landschap dat
hierbij aansluit vorm te geven.
Deze ontwerpprincipes kunnen gebruikt worden door
ontwerpers om de dorpsrand met het aansluitende
landschap vorm te geven.
Door verschillende ontwerpprincipes met samen
metelkaartoe te passen kan een interessante
dorpsrandzone gerealiseerd worden.

+
Fig.59 Ontstaanswijze ontwerpprincipes
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De Drempel
De drempel kan optreden als visuele barrière, door
de drempel kan een indirecht visuele verbinding
gerealiseerd worden met het achterliggende
landschap.
De drempel kan toetreedbaar gemaakt worden
waardoor men vanaf de drempel zicht heeft op het
dorp en het landschap.
Tevens kan aan de drempel een element toegevoegd
worden om spanning op te bouwen, een functionele
verbinding over de drempel kan nieuwsgierigheid
opwekken.
De Wal
De wal zorgt voor een visuele barrière, door zijn grote
hoogte kan het zicht op het achterliggende landschap
volledig ontnomen worden.

Fig.60 De Drempel

De wal is niet toetreedbaar en zorgt voor een visuele
en functionele afscheiding tussen dorp en landschap.
Door zijn grote omvang heeft de wal als maatregel een
grote impact op de grens tussen dorp en landschap, er
dient zorvuldig nagedacht te worden over het gebruik
van dit ontwerprincipe.

De Werkvloer
De werkvloer bestaat uit een niet vrij toetreedbaar
gebied, het is enkel begaanbaar voor mensen die er
werk verrichten.

Fig.61 De Wal

Over de werkvloer lopen enkele de gebaande paden
welke vrij toetreedbaar zijn.
De werkvloer kan ingezet worden om afstand te
scheppen tussen een dorp en een verder gelegen
object.
Door de verre afstand tussen het dorp en het object
zullen mensen minder begaan zijn bij wat er aan de
andere zijde van de werkvloer afspeelt.

Fig.62 De Werkvloer
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De Deurmat
De deurmat verwelkomt bezoekers die de dorpsrand
ingaan of verlaten.
Het gebied kan gezien worden als overgangszone van
dorp naar landschap.
Het gebied bezit veel landschappelijke
kenmerken, maar heeft vooral ook een recreatieve
aantrekkelijkheid. Hiermee wekt het de interesse van
mensen voor het landschap, maar houdt deze nog wel
binnen de dorpsrandzone.
De Verrassing
Aan een dorpsrand die aan aan een getijdengebied
grenst kan een dynamisch element toegepast worden.

Fig.63 De Deurmat

Door een dynamisch element op een manier te
realiseren waardoor er een indirecte verbinding
ontstaat tussen het dorp en het element zal er een
interessante dorpsrand verwezenlijkt worden. Mensen
zullen geprikkeld worden om te kijken wat zich achter
de dijk bevindt. Door de waterhoogte en andere
factoren het beeld achter de dijk altijd anders zijn.
De Vide
De vide is een hoger gelegen route die door het
landschap loopt. Deze route zal door zijn steile helling
de toegankelijkheid van het landschap beperken.
De stammen van de bomen vormen hierbij de spijlen
van de balustrade en de boomkronen het plafond.
Hierdoor krijgt men het idee boven het landschap te
staan.
Vanuit het landschap is de weg te zien als een groene
grens die door het landschap snijd, dit komt doordat
de bomen en de weg hoger in het landschap liggen.

Fig.64 De Verrrassing

Fig.65 De Vide
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Het Theater
Bij het wonen in de dorpsrandzone kunnen hebben wij
drie verschillende manieren kunnen onderscheiden.
Bij het theater woont men aan de dorpsrandszone.
Daarbij is direct zicht op de dorpsrandzone en soms
op het landschap. Het zicht is daarbij deels ingekaderd
door de beplanting van de erven. Waardoor het idee
ontstaat dat naar een landschappelijk decor gekeken
wordt.
Door deze rij van woningen en hun beplanting ontstaat
een gesloten lijn. Daarbij wordt het dorp van de
randzone afgescheiden.

De Rode loper
Doormiddel van een as die vanuit het dorp de
randzone in gaat wordt de aandacht van de gebruiker
naar het interessante gebied geleid.
Door deze as staan de huizen in de dorpsrand in
indirect contact met de randzone. Hierdoor wordt
vanaf de huizen zelf de randzone minder beleeft als bij
het theater. Daarentegen is er vanuit het dorp meer
contact met de randzone en het landschap. Hierdoor is
vanuit het dorp het landschap meer zichtbaar.

De Stapsteen
Deze losse tegels met bebouwing in de dorpsrandzone
kunnen gezien worden als stapstenen. De bebouwing
strekt zich op deze manier voort in de randzone.
Hierdoor ontstaat een gevarieerde rand waarbij een
monotone dorpsrand voorkomen wordt. Daarnaast
ontstaat er op deze manier een eigen ruimte binnen
de tegel.
De tegel kan geplaatst worden tegen de dorpsrand of
daar een stuk vanaf. Wanneer de tegel tegen de rand
aangeplaats wordt gaat deze deel uitmaken van de
dorpsrand. Wanneer hij van de rand af ligt gaat deze
deel uitmaken van de randzone en ontstaan er ruimten
en zichtlijnen tussen het dorp en de tegel.

Fig.66 De Theater

Fig.67 De Rode loper

Fig.68 De Stapsteen
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De Pergola
Bij de pergola is gebruik gemaakt van het dichte
bladerdek van de bomen. Dit groene dak geeft
de gebruiker het gevoel beschermd te zijn van de
elementen.
Daarbij kan gekozen worden wel of geen
onderbeplanting. Wanneer er geen onderbeplanting
is heeft men veel zicht op het landschap en werkt het
bladerdek als een plafond. Daarbij wordt de ruimte
onder de bomen als één met het landschap ervaren.
Wanneer gekozen wordt voor onderbeplanting
ontstaat er een tunnel die de gebruiker stuurt. Daarbij
is het contact met het omliggende landschap en dorp
vaak afgesloten. Hierdoor ontstaat een aparte ruimte.
De Showroom
Dit groene element vormt een grens in de
dorpsrandzone. Vaak is er wel deels visueel zichtbaar
wat er zich achter deze grens bevind alleen is het
niet direct te bereiken. Daarmee vormt het een soort
showroom waardoor het landschap/de randzone is te
zien maar niet te bereiken.

Fig.69 De Pergola

Het voordeel hiervan is dat je een landschap kunt laten
zien maar het hoeft niet persé toegankelijk zijn om het
beleefbaar te maken.

Fig.70 De Showroom
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Conclusies & Aanbevelingen

Uit ons onderzoek naar dorpsranden zijn een aantal
interessante ontdekkingen naar voren gekomen.
Bij verschillende dorpsranden zijn interessante
situatie’s onstaan zonder dat deze van te voren
bedacht zijn door een ontwerper. Hierbij doelen we
op de woningen die zicht over de dijk hebben in de
dorpsrandzone van Paal, dit bevestigd dat er bij het
ontstaan van een interessante overgang van dorp naar
landschap niet per se een overkoepelend ontwerp
voor de dorpsrand aan de te pas hoeft te komen.

In het open agrarisch landschap zijn woonerven
gerealiseerd welke zich op korte afstand van de
dorpsrand bevinden. Door deze maatregel draagt bij
aan de verwevenheid tussen dorp en landschap.
Bij de inpassing van dit woonerf is er gekozen om
landschappelijke beplanting toe te passen rondom het
erf welke goed aansluit bij het landschapstype waar
men zich in bevindt.
Onze hypothese is deels ontkracht door dit onderzoek.
De veronderstelling dat er bij dorpen met een
aantrekkelijke omgeving een dorpsrand ingericht
is welke gebruik maakt van de kwaliteit van deze
omgeving is een voorkomend verschijnsel. Een
voorbeeld hiervan is de situatie bij Vries waar dorp en
landschap op verschillende plaatsen verweven met
elkaar zijn.
Bij het dorp Ellewoutsdijk is de verbinding op
visueel en functioneel niveau tussen het dorp en het
estuariene natuurgebied niet sterk aanwezig, dit is een
gemiste kans.

Kijkend naar de drie onderzochte overgangen van
dorp naar landschap zij ook een aantal interessante
conclusies getrokken. Bij de overgangen van dorp
naar estuariene natuurgebieden en industriele
havengebieden is er een ruimtelijke element dat
voorkomt dat een directe visuele verbinding aanwezig
is. De woningen zijn niet gericht op het achterliggende
landschap, maar juist op het element dat de visuele
verbinding voorkomt of op de randzone die ligt tussen
het dorp en het achterliggende landschap. Deze
tussenliggende randzone heeft een open en ruim
karakter. De randzone heeft functies die typerend zijn Hieruit valt te concluderen dat er in sommige gevallen
voor het landschap waar het in ligt, hierbij kan gedacht weldegelijk nagedacht wordt bij de vormgeving van
dorpsranden over hoe de dorpsrand kan profiteren van
worden aan een getijhaven of een landbouwgebied.
het omliggend landschap, maar dit lang niet altijd het
geval is.
Bij het open agrarisch landschap werd er gekozen om
het landschap en het dorp met elkaar te verweven.
Wij hopen dat de ontwerpprincipes uit ons onderzoek
Hierdoor ontstaat er een geleidelijke overgang
ingezet zullen worden door landschapsontwerpers
vanuit het dorp richting het landschap en wordt de
en -architecten om deze verbinding tussen dorp en
ruimtelijke kwaliteit van dit landschap benut.
landschap in de toekomst sterker te maken.
Vanuit het dorp zijn directe visuele verbindingen
gelegd met het landschap. Een voorbeeld hiervan zijn
De ontwerpprincipes kunnen ook ingezet worden
woningen die met hun voorzijde gericht zijn op het
om een afscheiding tussen dorp en het landschap te
landschap en zichtlijnen op het landschap die vanuit
versterken, dit was een voorkomend verschijnsel bij
de infrastructuur gerealiseerd zijn.
de overgang tusen dorp en industrieel havengebied.

hier heeft men een leefbaarheidsdijk toegepast om
een duidelijke grens te stellen tussen beide. Of deze
leefbaarheidsdijk ook daadwerkelijk de ruimtelijke
kwalteit verbeterd is een gewaagde stelling om een
uitspraak over te doen, maar het is te veronderstellen
dat ruimtelijke ontwerpers bezig zijn geweest met
het vraagstuk ‘ Hoe kan een overgang tussen dorp en
industrieel havengebied vormgegeven worden?’
Door het gebruik van onze ontwerpprincipes kunnen
dorpsranden op een onderbouwde manier ingericht
worden en toespelen op aanwezige kansen en
bedreigingen die in het landschap liggen.
Het onderzoek zou wellicht versterkt kunnen worden
door de onderzoeksmethode toe te passen op een
groter aantal overgangsgebieden tussen dorp en open
agrarisch landschap, dorp en estuariene natuurgebied
en dorp en industrieel havengebied. Hierdoor kunnen
de ontwerpprincipes beter onderbouwd worden en
zullen er wellicht meer ruimtelijke strategieën aan het
licht komen die toegepasbaar zijn.
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Bijlage II Ruimtelijke doorsneden Ellewoutsdijk
Deze bijlage bevat ruimtelijke doorsneden van de
dorpsrandzone in Ellewoutsdijk. Deze doorsneden
zijn als bijlage toegevoegd aan het rapport om te
verhelderen hoe de verschillende bouwstenen zich
ruimtelijk verhouden tegenover elkaar.
B’

B
A

A’

Doorsnede A-A’ 1:400

Huis

Tuin

Kreek Grasland

Doorsnede B-B’ 1:400

Huis Achtertuin

Weg

Zeedijk inclusief wandelpad

Vijver

Waterpartij

Zeedijk

Grasland

Kreek

Zeedijk

Estuarien natuurgebied

Bijlage III Ruimtelijke doorsneden Paal
Deze bijlage bevat ruimtelijke doorsneden van de
dorpsrandzone in Paal. Deze doorsneden zijn als
bijlage toegevoegd aan het rapport om te verhelderen
hoe de verschillende bouwstenen zich ruimtelijk
verhouden tegenover elkaar.

B’
B

A
A’

Doorsnede A-A’ 1:400
Rijweg

Doorsnede B-B’ 1:400
Woning Tuin

Rijweg op dijk

Zeedijk

Zeedijk

Parkeerplaats werkplaats werf

Buitendijks grasveld

Getijdengebied

Bijlage IV Ruimtelijke doorsneden Vries
Deze bijlage bevat ruimtelijke doorsneden van de
dorpsrandzone in Vries. Deze doorsneden zijn als
bijlage toegevoegd aan het rapport om te verhelderen
hoe de verschillende bouwstenen zich ruimtelijk
verhouden tegenover elkaar.
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Bijlage V Ruimtelijke doorsneden Kallo
Deze bijlage bevat ruimtelijke doorsneden van de
dorpsrandzone in Kallo. Deze doorsneden zijn als
bijlage toegevoegd aan het rapport om te verhelderen
hoe de verschillende bouwstenen zich ruimtelijk
verhouden tegenover elkaar.
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