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Aanleiding

Initiatiefnemer is voornemens om in de bebouwde 
kom van de kern Babyloniënbroek aan het bestaande 
bebouwingslint Hillsestraat een nieuwe energie-neutrale 
woning op te richten. Kadastraal is de locatie bekend als 
gemeente Aalburg, sectie B, nummer 1030.
 
Deze ontwikkeling vraagt om een waardige en 
landschappelijk passende integratie in het historische 
dorpslint. Hierbij dient een respectvolle omgang met 
nabijgelegen monumentale boerderijen en karakteristieke 
zichtlijnen centraal te staan.



Landschappelijk inrichtingsplan

Situering en beoogde kwaliteitsverbetering
De Hillsestraat dankt haar karakteristieke lintstructuur 
aan de manier waarop het broek werd ontgonnen. De 
ontginningsbasis volgt een natuurlijke waterloop in oost-
westelijke richting met smalle oeverwallen. De dorpsweg 
(Hillsestraat en Broeksestraat) liep parallel aan de 
waterloop, met als gevolg de karakteristieke langerekte 
opzet van de nederzetting met een vanuit de waterloop 
opstrekkende verkaveling. Op een enkele uitzondering na 
(bij boerderijen en het Broeksehof) is er geen bebouwing 
achter het lint aanwezig. Dit zorgt voor het karakteristieke 
contrast tussen de besloten delen van het lint en het 
zeer open landschap in de omgeving. Zowel tussen de 
woningen door als op enkele open plekken is er vanaf de 
weg zicht op het open landschap.  

De beoogde bebouwingslocatie sluit aan op het ritme van 
het bebouwingslint. Een vrijstaande woning is inpasbaar 
en sluit aan op het bestaande beeld, uitgaande van de 
volgende uitgangspunten:
• de vrijstaande woning betekent een voortzetting het 

bestaande dorpslint. Kwa plaatsing en oriëntatie is 
aansluiting gezocht bij de westelijke percelen van 
de lintstructuur zodat het ensemble van historische 
boerderijen op zichzelf blijft staan;

• het kavel zorgt voor een voortzetting van het lint tot aan 
de bestaande sloot en gaat daarbij niet voorbij deze 
natuurlijke grens;

• het arakteristieke contrast tussen besloten lint en zeer 
open buitengebied blijft behouden;

• Een lage strook van bloemrijk grasland zorgt voor 
de landschappelijke inpassing en draagt zorg voor 
behoud van de belangrijke zichtlijnen en doorkijken.

De landschapselementen worden toegevoegd in lijn met 
het regionale afsprakenkader over de kwaliteitsverbetering 
van het landschap.

Planbeschrijving
De nieuwe woning sluit aan op de bestaande lintstructuur 
en laat tegelijkertijd ruimte voor een riante voortuin en 
achtertuin, passend bij de diepte van de andere tuinen aan 
de zuidzijde van het lint. De woning staat evenwijdig aan 
de weg. Op deze manier blijven de doorzichten naar het 
achterliggende gebied het beste behouden. Dit borgt ook 
de zichtrelaties tussen de drie monumentale boerderijen 
en het landschap. Aan de zuidwest-zijde van het perceel is 
een zone gereserveerd voor realisatie van een bijgebouw.

De siertuin aan de voorzijde van de woning is grotendeels 
omzoomd met een beukenhaag. Doordat deze voortuin 
aan de westzijde breder is dan aan de oostzijde, ontstaat 
in samenhang met het bebouwingsvlak een aansluiting 
van het bebouwingslint ten westen van het perceel. In 
deze voortuin is, net als bij de andere woningen aan het 
lint, ruimte voor opgaande beplanting. Dit, in tegenstelling 
tot de oostzijde en achterzijde van het perceel, waar 
laagblijvend bloemrijk grasland zorgt voor behoud van 
het zicht op het open buitengebied. Boven de bestaande 
duiker is een smalle inrit voorzien die het geheel ontsluit.
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