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inleiding

Voor de locatie van de voormalige Jozefschool in De Rijp
wordt een plan voor woningbouw ontwikkeld. Bewoners uit
De Rijp hebben zich verenigd in de Coorperatie Dorpsherstel
De Rijp, een initiatief van de Oudheidkundige Vereniging Het
Schermereiland. Het plan van de Coorperatie is om op het oude
terrein van de voormalige Jozefschool in de Kerkstraat 14 nieuwe
wooneenheden te ontwikkelen. Dit plan is voorgelegd aan
gemeente Alkmaar waaronder De Rijp sinds 2015 valt.
De Coorperatie Dorpsherstel De Rijp heeft aan Petra van
Duivenvoorde gevraagd een ontwerp voor de buitenruimte te
maken. Het plan van 24 januari 2017, vervaardigd door Bouwburo
Rood-hart uit De Rijp, is gebruikt als start/uitgangsdocument voor
de verdere invulling van de buitenruimte. Dit Voorlopig Ontwerp
(VO) biedt inzicht in de nieuw te vormen buitenruimte.
Het doel is een ontwerp te maken waarin landschap en
architectuur een geheel vormen en elkaar versterken. De nieuwe
situatie vormt een waardevolle uitstraling voor zijn omgeving.
Het is passend in de bebouwingskarakteristiek van De Rijp met
zijn kenmerkende structuur, bijzondere bouwwerken en relatie
met het water. Het ontwerp houdt rekening met bestaande
waardevolle (groen)elementen. Op deze manier kan het plan een
positieve bijdrage vormen aan de kwaliteit van de ruimte en de
cultuurhistorische identiteit van de kern.
De identiteit van de omgeving is uitgangspunt voor het
ontwerp, het gezicht en het gevoel van De Rijp moet op de plek
beleefbaar zijn. De betekenis en de vormgeving zijn dan ook
één geheel. Het ontwerp moet leiden tot een goed ingerichte
ruimte waarin het verhaal en de oorsprong van de plek wordt
verteld. De ruimte wordt zo een oriëntatiepunt voor de mens,
een plek om contact mee te maken en zich bij thuis te voelen.
Het ontwerp van de openbare ruimte is uitnodigend en gastvrij
voor alle bezoekers en gebruikers. Het draagt bij aan het
visitekaartje van De Rijp.

Plan Jozefschool te De Rijp - BBRH - d.d. 24-01-2017
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Terrein voormalige Jozefschool
Aan de rand van het dorpshart van De Rijp ligt het terrein van de voormalige
Jozefschool. Het plangebied is gelegen aan Kerkstraat 32 in de zogenoemde ‘buurtjes’.
Het terrein wordt aan de noord- en westzijde begrensd door water, aan de zuidzijde
door de Rietbuurt en aan de Oostzijde door buurkavels van Langebrugspad nr 2 en 4.
Grenzend aan de schuur de ‘Wolbaal’.

Zicht op de noordzijde van het plangebied vanaf de Rechtestraat

Zicht op de westzijde van het plangebied

luchtfoto Bing maps

Zicht op de noord-oostzijde van het plangebied; vanaf Langebrugspad locatie grenzend aan de ‘Wolbaal’

ONDERWERP
omgeving
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identiteit

Stadje in het open Veenweidelandschap
Dorps met stedelijke allure. Heeft een geisoleerde ligging in
het open veenweidegebied.
Bijzondere en rijke historie
Eiland in moerasgebied
Haringvisserij
Walvisvaart
Doopsgezind
Bloei en armoede
Leegwater
Wolff en Deken

binding met het landschap en cultuurhistorie; balgooien op het ijs

Buurtjes
Vormen een heel eigen identeit, karakter in het dorp.
Staan in contrast met het langgerekte dijklint, van de
Rechtestraat en Tuingracht.
Samenhang, gemeenschap, verbinding met landschap
Naar De Rijp kijkend lijkt niet alleen een sterke
gemeenschap zichtbaar maar is ook de binding, van de
mensen met het landschap eromheen en in het dorp sterk
aanwezig.

Topografische kaart De Rijp eind 19e eeuw; rond 1860?

balgooien door de Buurtjes tijdens de kermis

Midwinterfeest
foto’s Graft-De Rijp in beeld

De Rijp voor en tijdens de grote brand van 1654
Topografische kaart De Rijp huidige situatie

ONDERWERP
historie en identiteit
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 In De Rijp is een bijzonder contrast te

beleven, een stedelijk binnengebied in een
open waterrijk polderlandschap. Het lijkt
alsof de tijd heeft stilgestaan

 Een rijk verleden in sterk contrast met

periodes van armoede hebben de plek
gevormd

 Eilandstructuur is intact gebleven

met vele doorkijkjes richting straten,

binnengebieden, overtuinen en bruggetjes,
bieden zicht over water

 Karakter ‘buurtjes;’ ademen bijzondere

sfeer van stilte en rust, dwalen door tijd

Het erf van boer Bark, de toekomstige Rietbuurt

14-02-17 16:38

Het erf van
boervaren
Bark,
kinderen
meede
op toekomstige
de tuindersvletten in de sluis
Rietbuurt
TERUG

Jozefschool begin jaren zeventig

Boerenerf middenin het dorp tot begin jaren 80
Daarna werd hier de Rietbuurt gebouwd, aan de
Een boerenbedrijf midden in het dorp. Vroeger doodnormaal, tegenwoordig ondenkbaar. De fotograaf van dit
schitterende plaatje stond
op de brug tussen
Venbuurt/Vlaander
en de Kerkstraat.
De broers Piet en Dirk
overzijde
vande de
voormalige
Jozefschool
Kerkstraat 29 achterzijde sloot tussen Venbuurt en Rietbuurt c.a 1975

Bark waren echte vaar-boeren, en om nog een beetje rendement uit hun bedrijf te halen, verrees er eind jaren
zestig, een voor die tijd hypermoderne loopstal, waar 37 koeien in pasten. Achterom twee volautomatische
mestkettingen, die uitkwamen boven het water, zodat de praam het kon afvoeren het Ouweland in. Het jaar is
niet bekend, maar het bejaardenhuis op de achtergrond, bewijst dat het na 1970 is. Tot 1983 hebben ze het er
volgehouden. Toen ging de sloophamer in de stal en werd het Rietbuurtje gebouwd. Met de huisjes kwam
ook de naam Rietbuurt, die al een tijdlang verdrongen was door Kerkstraat, weer terug op de
dorpsplattegrond. Wat de Rietbuurt betreft, De gustibus non est disputantum (over smaak valt niet te twisten),
maar door de steenkeuze, het minimale gebruik van hout (metselwerk i.p.v. topschotten, en kantpannen i.p.v.
waterborden en windveren) zal dit bouwplannetje, ontworpen door de Technische Dienst van Graft-De Rijp,
niet de geschiedenis ingaan als zijnde de meest creatieve oplossing ooit. In West-Graftdijk, in de
Zuiderstraat, is dit kunstje later in het klein herhaald.

Aanvullende informatie
Plaats:

De Rijp

De Rijp Straat of Water:
Gebouw:
Bedrijf:
Thema:

Rietbuurt
Boerderij
Agrarisch bedrijf
Agrarisch

De oude Jozefschool uit 1913 had veel karaker, moest in 1976
worden vernieuwd. foto; begin jaren zeventig

Gelezen: 531 keer

buurtjes in armere perioden

Log in om een reactie te plaatsen of stuur een mail naar ohv@hetschermereiland.nl en wij zullen uw
reactie z.s.m. vermelden.
http://www.hetschermereiland.nl/collectie-en-historie/item/357-het-erf-van-boer-bark-de-toekomstige-rietbuurt.html?tmpl=component&print=1

Pagina 1 van 2

ONDERWERP
historie en identiteit

7

4

VOORLOPIG ONTWERP
28 februari 2017

BUITENRUIMTE
PLAN JOZEFSCHOOL DE RIJP

ONDERWERP
analyse buurtjes

visie

Routing door de Buurtjes
De fijnmazige structuur van de buurtjes met vele doorzichten,
geeft het gebied een heel eigen karakter. Buurtjes; van oorsprong
arme buurt tot in jaren ‘70. Relatie met het water is sterk
aanwezig; bruggetjes en voetgangersverbindingen noord-zuid.
De straten in oost-westrichting volgen de eilandstructuur.
Voormalige gebruik als tuinderijen zijn nog terug te vinden in
bouwwerken en overtuinen.
Confrontatie zichtbaar tussen het horizontale; water en open
polder en het verticale; massa van woningen, opgaand hout,
hoogte.
Om het bestaande karakter zowel in beeld en beleving te
behouden en te versterken verdient het een aanbeveling om het
autoverkeer te laten draaien en geen nieuwe route richting het
Wollandje te realiseren.
Het hofje heeft een eenvoudige vormgeving; het is groen met
een bestaande boom. De moeraseik is het opgaande element.
Overige groen is verticaal geleed. Lage stevige brede hagen als
groene plint en open grasvlak. Binnenin is de stedelijke allure
zichtbaar; natuursteen zitrand en een waterspeelelement wat tot
de verbeelding spreekt.

Eilandenstructuur; routes, water en zichtpunten door de buurtjes

Hof laten aansluiten op de verblijfsplek in de Keizerbuurt; eenvoudige vormgeving;
boom als opgaand element, lage hagen en grasvlak met zitplaats

Doorzichten naar binnentuin van de Rietbuurt
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zichtrelatie
versterken

zichtpunt
beleefbaar maken

zicht vanaf overtuin

kop eiland
pakhuis
achterkanten vormgeven
bergingen en erfscheidingen

route richting water
vormgeven

Referentiebeeld;
achtertuinen gezien vanaf Rechtestraat;
bergingen laten verspringen en erfafscheidingen vormgeven;
met onder andere hagen; lage houten beschoeiingen

doorkijkje water/pakhuis

nieuwe bebouwingwand extra dimensie;
gevelsteen of waterelement

‘Wolbaal’

verblijven en spelen
in groen

 Contrast beleven; open-dicht, verleden-

accent gevel

heden, rijkdom- armoede, groen-massa

draaipunt
autoverkeer

doorgaande route
aansluiten op bestaande
Kerkstraat

 Plek om te spelen; geheugen van

kinderen van De Rijp

Dwalen door de ‘buurtjes’ ; een nieuw

doorkijkje naar
binnentuin

orientatiepunt in routing over de eilandjes

 Een plek creeeren die tot de verbeelding

spreekt en dit deel opnieuw een eigen

karakter geeft, passend in het dorpsgezicht
Visiekaartje; routes en doorzichten
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materialisatie

ontwerp
buitenruimte

Vormgeving buitenruimte
Veel elementen kunnen worden vormgegeven in de stijl van De
Rijp zodat wordt aangesloten op bestaande oplossingen in het
beschermd dorpsgezicht.
- Alle verhardingen zijn klinkerverharding.
- Wegbreedte minimaal aangeven
- Ruimte van gevel tot gevel inrichten
- Voetpaden liggen a-niveau met de rijbaan en zijn als
aanstratingen vormgegeven. Dit geldt ook voor parkeervakken.
- Geen betonbanden toepassen als scheiding

Afwisseling tussen kleur klinkers en verbanden
geven de ruimte een speels effect

Verhardingen overal in gebakken klinkermateiraal
parkeervakken en aanduidingen vormgeven als elders in het dorp

Toegangen in klinkerverharding vormgeven

Draaipunt vormgeven zoals elders in het dorp

Klassieke lantaarns langs de route; ook richting het water bij de
steiger
Smeedijzeren hekwerken en klassieke lantaarns
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Schetsplan Buitenruimte
Terrein Jozelfschool
Schaal 1:200
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Referentiebeelden;
Lage haagbeplanting verticaal geleed
Boom als solitair; opgaand element
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sfeer klinkerverharding hofje, waalformaat
met ‘Rijper’ tekst in rand natuursteen

ONDERWERP
materialisatie
sfeerbeelden omgeving hof

klinkerverharding rijbaan en trottoirs als aanstrating
qua materiaal en kleurgebruik aansluiten op Kerkstraat

 Het hof vormt een welkome

binnenkomer van het oude dorpsgezicht
De Rijp aan de westzijde. Krijgt een
belangrijke rol van ontvangstplek en
orientatie

Tuinachtige kleinschalige, verstilde

karakter van de buurtjes wordt
doorgezet in het hof

Hof vormt een rol in de route voor

voetgangers; verblijven en spelen

tekst in het natuursteen

lage stevige haagbegroeiing
geeft een groene voet aan de nieuwe bebouwingswand

Gebakken klinkerverharding en verhoogd grasvlak met
een plint van corTenstaal aan overzijde natuursteenrand
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nieuwe boom

haag spaanse aak
erfafscheiding

subtiele
belijning
in straat

nieuwe boom

vormgeven
erfafscheiding
beukenhaag

waterspuwers

ruimte voor groen
en/of parkeren

bovengronds hemelwater

klinkerverharding geel
haagblok
natuursteen zitrand
met tekst

cortenstalen plint
moeraseik
in verhoogd
gazonvlak
markeren kruising
draaipunt
autoverkeer

O
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verlichting

speelelement
water

haag spaanse aak
zichtpunt gevel markeren
gevel of hoeksteen

uitneembare balgooi paal
klinkerverharding geel

klinkerverharding
roodbruin aansluitend op Kerkstraat
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ONDERWERP
materialisatie
sfeerbeelden omgeving pakhuis

 Plek aan het water bij steiger markeren,

deze zijde van het pakhuis bij de waterkant;
als zichtpunt vormgeven

Bronzen brandemmers en een hekwerk

refererend aan een ladder laten historie
zien.

 Route lopend naar het water vormgeven

dmv lijnvormige bestrating

Nieuw pakhuis te De Rijp
De beleving met het water meer versterken
dmv steiger

bovengronds afvoeren van hemelwater

lijnen in de klinkerverharding geven het nieuwe
doodlopende straatje een eigen karakter en trekken
aandacht naar de steiger aan het water

Pakhuis de Walvisch elders in De Rijp
Elementen kunnen inspiratie vormen voor nieuw pakhuis

lederen emmers met sierlijke letters in museum In ‘t
Houten Huis - Schermereiland
‘lederen emmers en ladders van 20 voet’ (vb.)
behoorden vroeger tijden tot de inventaris van een
woning getuige transportakte uit 18e en 19e eeuw

Lantaarn aan de gevel draagt bij aan het eigen gezicht van dit nieuwe straatje

smeedijzeren hekwerk ter plaatse van de steiger;
vormgeving baseren op sierlijke hekwerken elders in het dorp met eigentijds karakter
refereert aan ladder en verteld samen met bronzen emmers een stukje historie
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water in het hof
aanleidingen om te spelen

sfeerbeeld speelobject klimmen
referentieproject Petra van Duivenvoorde werkzaam bij
Handle with Care ontwerpers openbare ruimte

BUITENRUIMTE
PLAN JOZEFSCHOOL DE RIJP

ONDERWERP
materialisatie
sfeerbeelden spelen en water

sfeerbeeld van speelelement water in het hof; klim- en bronsteen (mogelijkheid fontein)
referentieproject Petra van Duivenvoorde werkzaam bij
Handle with Care ontwerpers openbare ruimte

 Speelelement voor jonge kinderen

en plek om te zitten in de zon

 Speelobject heeft relatie met

identiteit van de plek; walvisvaart,
waterobject of klimelement

Waterspuwers tpv de ‘kattenzijd’ of

‘osendrop’ geven de plek herkenbaar
gezicht voor kinderen

waterspuwer op maaiveld niveau
ter hoogte van de ruimte tussen woningen; ‘osendrop’

waterspuwers vormen nieuw herkenningspunt, ook voor kinderen
geven nieuwe woningen eigen gezicht

waterspuwers door kinderen gemaakt
mogelijk om leerlingen van voormalige Jozefschool hierbij te betrekken
en binding bij nieuwe ruimte te creeeren
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Behouden bestaande moeraseik; zomerbeeld
In iets verhoogd gazonvlak plaatsen

ONDERWERP
materialisatie
en beplanting
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nieuwe hagen van Acer campestre - Veldesdoorn langs de routes om verkeer te
begeleiden; in aansluiting op omgeving

 Bestaande boom

handhaven

 Haagbeplanting laten

aansluiten op bestaande
beplanting in omgeving

 Hagen toepassen als

erfafscheiding

Mogelijk behoud van 1 bestaande rode esdoorn - Acer
langs de Rietbuurt

In hof; laag geschoren haagblok in markante vorm
als groene plint van nieuwe woningen

Haagblok van liguster - Ligustrum (varieteit ntb)
In aansluiting op beplanting in omgeving

Nieuwe bomen tpv parkeerplaats - pakhuis
Bloeiende bomen, 2e of 3e grootte;
sierappel of peer
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ONDERWERP
sfeerbeelden
oever noordzijde
afwisselend beeld
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Schaal 1:200

Sfeerbeelden afwisselende oeveroplossingen
eindbeeld passend in beschermd dorpsgezicht De Rijp

Sfeerbeeld Boothuis of zitplek - boenhok - aan het water

Sfeerbeeld steiger aan het water, erfafscheiding dmv hagen

Sfeerbeeld afscheiding tuin - water dmv haagbeplanting

Sfeerbeeld afwisselende oeverlijn
voorbeeld boothuis
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Buitenruimte plan Jozefschool te De Rijp
28 februari 2017
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