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Passende (groen) en minder passende (rood) locaties voor dorpse groei.
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Aan de lezer

In Hauwert komen twee locaties in aanmerking voor 
de bescheiden ontwikkeling van nieuwe woningen. 
Beide op een (voormalig) agrarisch erf aan weers-
zijden van het kruispunt met de Tuinstraat en de 
Heemraad Witweg. 
Dit is ook meteen wat de locaties zo geschikt maakt 
ten opzichte van andere soms genoemde potentiële 
bouwplekken in het dorp. Waar dat van oudsher echt 
open plekken zijn met wijds doorzicht op het achter-
land, zijn deze twee locaties al bebouwd (geweest). 
Ad-hoc open plekken in het dorp gaan volbouwen 
is geen passende strategie voor de Westfriese linten. 
Vanuit een soort ruimte voor ruimte gedachte ‘inbrei-
den’ op voormalige agrarische erven is dat wel. Als 
dat bovendien op een toepasselijke plek in het hart 
van het dorp gebeurt in plaats van verder van de kern 
lukraak los in het lint, kunnen twee vliegen in één 
klap worden geslagen: de openheid in het lint wordt 
behouden terwijl de dorpskern kan worden versterkt.

Natuurlijk is daar nog wel een zorgvuldig ontwerp 
voor nodig. Zeker op deze gevoelige plek zo op de 
kruising  bij de kerk en aan de rand van het land-
schap. Ontwikkelaar Hauwert BV heeft ons daarom 
gevraagd om een gedegen ontwerpende studie te doen 
en de mogelijkheden voor woningontwikkeling op 
beide plekken in samenhang in beeld te brengen. En 
om vervolgens draagvlak bij gemeente, provincie en 
omwonenden te toetsen en waar nodig door planaan-
passingen te vergroten. 
Niet verrrassend heeft na elke toetsronde een dergelij-
ke planaanpassing plaatsgevonden, waarna de andere 
partijen weer geconsulteerd moe(s)ten worden om 
een totale consensus te bereiken. 
Dit proces loopt nog, en dit boekje is dus een mo-
mentopname van waar we nu staan. Het plan is 
aangepast na consultatie van de dorpsvereniging en 
omwonenden, en is er bij hun én bij de gemeente 
draagvlak voor het voorliggend ontwerp.
De vraag die nu op tafel ligt is of de Provincie op-
nieuw haar goedkeuring wil geven. Dan zou er een 
breed gedragen plan voor Hauwert liggen.

Als landschapsarchitecten benaderen we bouw-
opgaven altijd vanuit een meer landschappelijk en 
contextueel perspectief. Waar zijn we, waar kunnen 
we op en mee verder bouwen? 
De ruimtelijke en cultuurhistorische kenmerken die 
de identiteit van een dorp bepalen zijn uitgangspunt 
om mee te werken. Maar evengoed zijn ook de sociale 

situatie en maatschappelijke behoeften van nu belang-
rijk om mee te nemen. Er is op dit moment een grote 
vraag naar starters- en ouderenwoningen.  Tevens is 
er ook steeds meer behoefte aan een minder individu-
ele en meer collectieve manier van wonen, een die het 
typisch dorpse samen leven de ruimte geeft. 
Het is onze taak als ontwerpers om daar fysiek ‘plek’ 
voor te maken. Dat kan in de vorm van een aantrek-
kelijke en goed bruikbare buitenruimte die logisch 
aansluit op dorp en landschap en waar de bebouwing 
op betrokken is. 
Het is aan de bewoners om hier vervolgens concreet 
invulling aan te geven, de kleur te bepalen en de 
levendheid te verzorgen.
De opgave hier is dus het behoud van de dorpse iden-
titeit, het creëren van een luwe groene woonsfeer, en 
het aanbieden van plekken om elkaar als dorpsbewo-
ners te ontmoeten en samen dingen te doen. 

Op beide locaties hebben we vanuit deze context 
een aantal invullingsvarianten geschetst. De actu-
ele vraag vanuit de gemeenschap naar starters- en 
ouderenwoningen hebben we daarin meegenomen. 
Een aantal verschillende combinaties variërend van 
totaal 10 tot 14 woningen hebben we met de gemeente 
besproken. Het voorkeursontwerp van 11 woningen 
hebben we aan de provincie voorgelegd. Daaruit 
kwamen weer planverbeteringen voort. Dit tussenre-
sultaat liet zien dat binnen de kwalitatieve en kwan-
titatieve kaders een cultuurhistorisch en ruimtelijk 
passend plan kan worden gerealiseerd dat ook sociaal 
duurzaam is. De volgende stap was om met de ge-
meente het plan aan de gemeenschap te presenteren, 
wat in brede kring openbaar is gebeurd. 
Naast enthousiasme over het feit dàt er gebouwd zou 
worden, vooral ook voor jongeren en op zo’n fraaie 
dorpse manier, was er één zeer grote en wat het dorp 
betreft ononverkomelijke zorg. De woningen tegen-
over het dorpshuis zouden bezwaar kunnen gaan 
maken tegen overlast, waarna het dorpshuis mogelijk 
zou moeten sluiten. Dat risico wil niemand lopen. 
Er is onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen, 
waarbij uiteindelijk alleen een model waarin de 11 
woningen anders verdeeld worden over de 2 locaties 
acceptabel bleek: slechts 1 woning met bijgebouw 
op een erf tegenover het dorpshuis, en 10 bereikbare 
(starters)woningen in een erf-ensemble aan de oost-
kant van de Hauwert. Ruimtelijk én sociaal nog steeds 
een aanwinst voor het dorp.
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Prent van 1744
De verdwenen boerderij ( tegenover H76)

Op de hoek van de Hauwert en de Heemraad Witweg, waar nu locatie 1 ligt, 
stond vroeger een boerderij. Deze stond op de noordzijde van de kavel pal aan 
het kruispunt tegenover de kerk. Later is deze boerderij afgebroken Er zijn twee 
woningen gebouwd op het kavel, maar die liggen aan de zuidzijde. Het kavel is 
grotendeels als open weide door water en bomen omzoomd braak blijven liggen.
De grote stolpboerderij op locatie 2 is pas later gebouwd. Op de kaart van 1950 is 
deze voor het eerst te zien. Later kwamen daar een stal en schuur achter bij. 

Historisch perspectief
De verdwenen boerderij
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Op de kaart van 1900 is de boerderij 
te zien die op de hoek van de Heem-
raad Witweg lag.

Op de kaart van 1950 is te zien dat 
de boerderij is verdwenen en een 
nieuwe boerderij is gebouwd op het 
perceel ertegenover  op de Hauwert 
nr 7

Ook interessant om te zien dat de 
Tuinstraat (toen nog Hauwerter weg 
geheten) dus heel lang onbebouwd 
is gebleven. Pas vanaf de jaren 50 
van vorige eeuw werden er in de 
‘tuinen’ langs de Tuinstraat huisjes 
gebouwd. Vanaf dat moment werd 
de verbinding tussen de Hauwert en 
de Zwaagdijk ook een drager voor 
woonontwikkeling.

Aan De Heemraad Witweg is in de 
jaren 70- een dorpshuis gezet en in 
de jaren 80 een sportaccommoda-
tie, dichtbij de kern, maar de verder 
utilitaire weg is nooit een drager voor 
dorps weefsel geworden.
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Historisch perspectief
Tuintjes aan de kerk

 “Kerkebouwtjes” 

Tegenover de kerk lagen vroeger de ‘kerkebouwtjes’, 
waar bewoners voor weinig geld een stukje land kon-
den huren waarop ze groenten konden verbouwen. 
In het nieuwe plan kunnen weer tuintjes worden 
opgenomen waar bewoners gezamenlijk kunnen 
tuinieren.  
Het zou mooi zijn als samen met de gemeente ook 
gekeken kan worden of de parkeerplaats ten gunste 
van het dorpshis met containers  die het nu is weer in 
die groene dorpse sfeer teruggebracht kan worden.
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Zicht vanaf de berm langs de Heemraad Witweg. Op de voorgrond de “Kerkebouwtjes” die voor een 
geringe bijdrage werden verhuurd.
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Ruimtelijk perspectief
Lintdorp in het Leeker Land
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Hauwert is een karakteristiek Westfries dorp dat als een lang lint in een bonte variatie 
van grote en kleine korrels  in het Leeker land ligt.
Bij de kerk aan het kruispunt heeft het dorp zich ook enigszins in de dwarse richting 
naar Zwaagdijk ontwikkeld. Recentelijk monotoner en minder landelijk dan passend.
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Ruimtelijk perspectief
Hart van Hauwert
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Ruimtelijk perspectief
De 2 locaties
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Dit schetsvoorstel betreft 2 locaties die in samenhang zijn 
ontworpen en kunnen worden ontwikkeld.
Locatie 1 ligt op de hoek van de Hauwert en de Heemraad 
Witweg. De oriëntatie is van oudsher op de Hauwert.
Locatie 2 ligt op de hoek van de Hauwert en de Tuinstraat. 

Locatie 1 is nu een onbebouwde plek in  het dorp. Vroe-
ger stond hier een boerderij. De boerderij stond pal aan 
het kruispunt. De boerderij is afgebroken waarna er in de 
loop der tijd twee nieuwe huizen gebouwd werden aan de 
zuidzijde van de kavel.  
De locatie heeft nu een charmant weitje aan de Hauwert. 
Dit weitje geeft het lint een landelijk karakter en een zicht-
lijn op de kerk. Het weitje is dus het behouden waard.
De locatie is onderscheiden in twee delen, verdeeld door 
een slootje met knotwilgen.
Het achterdeel van de locatie ligt tegenover de kerk met 
zijn toren.
De locatie is gescheiden van de Heemraad Witweg door 
een sloot met knotwilgen. Vanaf de locatie is er zicht naar 
het achterland. 
 
Locatie 2 bestaat uit het land achter de grote stolp aan de 
Hauwert 76 met een stal en schuur op het achtererf. De 
stal is niet meer in gebruik. In de gedachte van ‘ruimte 
voor ruimte’ kan ze afgebroken worden en vervangen 
door wonen. De stal ligt op afstand van de Tuinstraat, 
ervoor ligt een klein weitje omgeven door knotwilgen. 
Het weitje geeft vanaf de Tuinstraat zicht op de grote 
stolp en draagt ook bij aan het landelijke karakter van de 
Tuinstraat. Achter de schuur ligt een groot open weiland 
vanaf waar nog een mooi doorzicht is naar het achterland. 
De open ruimte tussen stal en nieuwbouwrijtje oostelijk 
biedt een waardevol doorzicht vanaf het lint zelf.
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De grote korrels in Hauwert geven het dorp haar karakteristieke kloeke landelijke silhouet. Het 
zijn (boeren)erven die bestaan uit 2 delen: een voorerf waarop het woonhuis staat, vaak een stolp, 
en het achtererf waarop de schuren en eventueel kassen staan. Het voorerf is naar het hoofdlint 
gericht en blijft binnen de bebouwde zone van de andere woonhuizen. Het achtererf steekt het 
landelijk gebied in. Het geheel is samengepakt in een groene voet van tuinen, weitjes en bomen.  
Niet alle woonhuizen hebben een achtererf, tussen de verschillende achtererven is nog landelijke 
ruimte achter het lint. De afwisseling tussen kleinere dorpse huizen en grotere groene erfkorrels 
geven Hauwert haar typische aangezicht. 
Sommige recente bedrijfsbebouwing en kassen op het achtererf zijn de schaal van de dorpse korrel 
wel ontstegen en hebben ook hun groene voet verloren.

Zowel locatie 1 als locatie 2 hebben een voor- en een achtererf.
Woningontwikkeling zou op beide plekken in de vorm van een erfensemble moeten plaatsvinden 
om de karakteristieke korrelstructuur van het dorp te herstellen en behouden.

Ruimtelijk perspectief
Schuurvolumes achterop het erf
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Zowel locatie 1 als locatie 2 hebben een voor- en een achtererf.

Landelijk erf met een voor-  en achtererf in 
groene voet.

Landelijk erf met een voor-  en achtererf door 
groene voet heen gegroeid.

1

2
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Op zowel locatie 1 als op locatie 2 ligt 
een open weitje dat in belangrijke mate 
bijdraagt aan het landelijke karakter van 
het dorp. 
Deze weiden aan het kruispunt geven het 
project haar naam ‘Kruisweiden’.

1

2

Ruimtelijk perspectief
Open weitjes en zichtlijnen
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Zichtlijnen die een rol spelen in de ruimtelijke relatie 
van dorp en ommeland
1: het zicht vanaf het kruispunt het achterland in 
2: het zicht op de kerk vanaf de Hauwert
3: het zicht langs Hauwert 74 het achterland in
4: het open zicht vanaf de Hauwert het achterland in
5: het open zicht vanaf de Tuinstraat het achterland in
6: het zicht vanaf de Tuinstraat op de stolp van H 76

1

2

6

34 5
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Schetsplan met 11 woningen op 2 erven
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Locatie 1 aan De Hauwert/ Heemraad Witweg bestaat uit een 
voorerf en een achtererf. 
Het voor en achtererf zijn gescheiden door een bestaand 
water en knotwilgen. 
Op het voorerf staat een markante vrijstaande woning met 
het gezicht naar De Hauwert. Het huis staat op afstand van 
de weg en heeft een open weitje met fruitbomen. Het open 
weitje aan het kruispunt heeft een belangrijke functie voor de 
zichtlijnen in het dorp. De ontsluiting komt vanaf De Hau-
wert via een  halfverhard ‘karrenspoor’.
Op het achtererf staat, achter de bestaande bomen, de grote 
schuur met voorplaats. Dit kan een hobbyschuur worden 
of wellicht gastenkamers voor het Dorpshuis herbergen. In 
de zuidhoek van het achtererf ligt een kleine boomgaard 
met uitzicht over het landschap vanaf bestaande woningen 
Hauwert 89 en 91. Achterop het erf ligt een open weide 
met boomgroepen. De ontsluiting voor auto’s ligt aan de 
Heemraad Witweg.  De weide kan zo eventueel dienst doen 
als overloopparkeren voor de sportverenigingen en het 
dorpshuis en als plek voor dorpse festiviteiten, beide vurige 
wensen uit het dorp. 

Op de locatie aan de Tuinstraat worden de bestaande grote 
stal en schuur afgebroken en vervangen door een kleiner 
schuurvolume op dezelfde positie. In het volume passen 5 
starters- of ouderenwoningen met een veranda ervoor.
Voor de schuur ligt aan de Tuinstraat een open weitje met 
fruitbomen. Het open weitje, ook een kruisweide, heeft een 
belangrijke functie voor de zichtlijnen in het dorp. De ont-
sluiting komt vanaf De Tuinstraat via een halfverharde weg of 
informeel karrenspoor langs bestaande knotwilgen. Achterop 
het erf staan nog 2 kleinere schuurvolumes met respectie-
velijk 3 en 2 geschakelde woningen. De bewoners delen een 
gezamenlijk erf, moestuintje, boomgaard en (dieren)weitje. 
Op het erf staat centraal een kapschuur voor de bewoners. 
Hierin worden hun auto’s geparkeerd en hebben ze ruimte 
voor fietsen. Het erf wordt omgeven door bestaande en nieu-
we knotwilgen. 
Langs het erf loopt een nieuwe sloot die het woondeel af-
scheidt van het te behouden agrarische perceel. Naast de be-
staande stolp wordt de onbarmhartige verharding vervangen 
door een mooi gefundeerd grindvlak omgeven door hagen 
waar de stolpbewoners parkeren. Er worden ook enkele bo-
men geplant op het agrarisch blijvende land aan de grens met 
de nieuwe kavels oostelijk aan de Tuinstraat. Zo ontstaat een 
mooie coulisse met doorzicht naar het achterland. Oude en 
nieuwe bewoners kunnen samen bepalen hoe ze het gebruik 
van de groene ruimtes willen delen.
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Locatie 1

1 hoofdhuis met bijgebouw op voorerf
1 grote schuur op achtererf

Nieuw Voor- en achtererf

Boomgaardje Hoofdhuis Kruisweide

Grote schuur

Zicht

Weide
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Locatie 2

1 groot  schuurvolume met veranda aan Tuinstraat
2 kleinere volumes op achtererf
1 grote kapschuur voor de auto’s en bergingen

Bestaand Voorerf nieuw Achtererf

Kruisweide met fruitbomen

Kapschuur Groot schuurvolume met 
veranda

Schuurvolume 
met veranda

Bestaand hoofdhuis

MoestuintjesDierenweide
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Locatie 1

1 vrijstaaande woning
1 grote schuur
2 parkeerplaatsen

350m2 voorweide
1000m2 tuin
1700m2 achtererf
1700m2 weide

10 woningen 1 woning
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Locatie 2

8 starters/ouderenwoningen rij
2 tweeondereenkapwoningen

16 parkeerplaatsen
(+10 pp voor bestaande stolp)

425 m2 gedeeld erf
300 m2 gedeelde moestuin

800 m2 voorzijde boomgaard
680 m2 gedeeld  achterweitje

10 woningen 1 woning
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Schuurwoningen met veranda‘s naar de gezamenlijke tuin

Een kleine boomgaard naar het dorpslint gericht

Referenties schuurwoningen en gedeeld erf
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Schuurwoningen met veranda‘s in het landschap aan een gedeelde weide

 Verschillende schuurvolumes vormen erf silhouet

Veranda en collectieve kapschuur lokken levendigheid en 
sociale cohesie uit

“Work is more fun than fun” - Oscar Wilde...
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Pad met voorkanten langs omliggende landschap

Schuurwoningen twee onder één kloeke kap

Rijwoningen in schuurvolume
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Schuurwoningen met veranda naar omliggende landschap

Groente voor de deur

Parkeren in een open kapschuur

De tuinbeheerder de voormalige 
eigenaar agrariër?
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