
Aanvulling ruimtelijke onderbouwing paardenbak Langereis 25 Hoogwoud. 

 

Vanuit de Provincie is naar aanleiding van haar inspraakreactie gevraagd om een aanvulling van de 

ruimtelijke onderbouwing voor het onderdeel landschappelijke inpassing. 

De positionering van de paardenbak is in overleg met de gemeente bepaald. Zo dicht mogelijk op de 

bestaande bebouwing met een maximale afstand van 55 meter achter de achtergevel van de woning 

om het bebouwde erf zo compact mogelijk te houden.  

In het bestemmingsplan Buitengebied Opmeer wordt waarde gehecht aan de karakteristieke 

verkaveling. Deze stolp heeft nog een karakteristiek erf.  

Eigenaren kiezen er voor om naar aanleiding van de opmerkingen van de provincie de bestaande 

wilgenrij aan de noordzijde op te vullen met struiken die streekeigen zijn voor het zeeklei- en 

laagveengebied (IPC groene ruimte 13e druk, 2010). Hiermee wordt het beeld van het karakteristieke 

erf met de wilgenrij in stand gehouden, maar wordt door de lagere struikbeplanting het zicht op het 

erf verzacht en ontstaat een meer natuurlijk beeld van het perceel. 

 

 

 

Bestaande wilgenrij 

 

Bestaande wilgenrij 

 

Hekwerk in open uitvoering van 

gecreosoteerd hout, 1,30m hoog. 

Opvulling van de bestaande wilgenrij 

Noordzijde met diverse streekeigen 

struiken: 

 Ribes Nigrum 

 Ribes Rubrum 

 Salix cinerea 

 Viburnum opulus 



Deze toekomstige invulling van de wilgenrij, maakt dat de paardenbak niet zichtbaar is in het 

landschap, maar door de groensingel wordt afgeschermd. 

 

 

Vanuit de zuidzijde, vanaf de Langereis die alleen voor bestemmingsverkeer ingericht is, bestaat geen 

direct zicht op de paardenbak, dit wordt geïllustreerd door onderstaande foto. De ligging, de hoek 

van de weg ten opzichte van het perceel, maakt dat enkel vanaf grote afstand zicht is op dat deel van 

het perceel. Zoals het hekwerk wordt uitgevoerd is dat gebruikelijk binnen agrarische gronden en, 

voor zover er al zicht op is, passend. 

 

 

 

 



De omheining van de paardenbak zoals deze gewenst is zal uitgevoerd worden in niet geschilderd, 

maar gecreosoteerd, hout in een open uitvoering. De hoogte zal 1,30 meter zijn, in overeenstemming 

met de geldende voorschriften uit het bestemmingsplan. Een hekwerk dat past in een agrarische 

omgeving. Een voorbeeld van de kleurstelling en uiterlijk is in onderstaande figuur te zien. Eigenaren 

zullen overigens geen schikdraad toepassen.  

 

 


