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Inleiding 1

1.1 Ervenbeleid?
In onze gemeente Ooststellingwerf hechten we aan ons fraaie landschap. Het is een van de 
visitekaartjes van onze gemeente. Daarom vinden we het van groot belang dat nieuwe ontwik-
kelingen in het landelijke gebied goed passen in het landschap en in hun omgeving: een mooi 
erf in een mooi landschap. We hanteren daarbij de ‘ja,mits’- instelling: nieuwe ontwikkelingen 
mogen in het landelijk gebied, mits ze een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit 
van het landschap. Daarom vragen we in al die gevallen een erfinrichtingsplan, voor bedrijven 
in het buitengebied, voor agrarische erven in het buitengebied en voor woningbouw in het 
buitengebied.

Maar hoe werkt dat dan? En wat is nu een goed erfinrichtingsplan? Met deze handleiding geven 
wij u daarvoor de handreikingen. De handreikingen helpen u stap voor stap om te komen tot 
een inrichtingsplan voor een erf dat er mooi bij ligt, waar met plezier wordt gewoond en waar, 
voor zover daar sprake van is, ook goed het bedrijf kan worden uitgeoefend.
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Geen enkel erf is immers gelijk. De algemene aanwijzingen 
zullen voldoende helderheid bieden om deze vragen zelf te 
kunnen beantwoorden. Mocht u er niet uit komen, dan hel-
pen wij u graag. Toegestane functies en maatvoeringen kunt 
u vinden in het bestemmingsplan.

Overleg met de gemeente
We kunnen ons goed voorstellen dat u graag van te voren 
eens met ons wilt overleggen over uw plannen en een bijbe-
horend erfinrichtingsplan. Uiteraard zijn wij altijd bereid om 
samen met u te kijken of en hoe uw idee kan worden verwe-
zenlijkt, voordat u de plannen al helemaal heeft uitgewerkt. 
Om u voor te bereiden op dit overleg of wanneer u zich wilt 
verdiepen in de bedoelingen van de gemeente, bent u met 
het doornemen van het stappenplan op de goede weg.

Nije Pleats
Door de provincie Fryslân is het project Nije Pleats opgestart. 
Onderdeel van het project is een specialistisch team dat aan 
de keukentafel samen met de gemeente en de ondernemer 
bekijkt hoe een vergroting of ontwikkeling van een nieuw 
agrarisch erf gestalte kan krijgen. Daarbij wordt rekening 
gehouden met een goede bedrijfsvoering en praktische in-
richting van het erf, planologische randvoorwaarden en een 
goede landschappelijke inpassing. In Ooststellingwerf wer-
ken we ook met dit team van de Nije Pleats, maar alleen in 
gevallen waarbij sprake is van de vestiging van een nieuw 
agrarisch bedrijf. Deze handleiding gebruiken we voor de 
vergroting van bestaande (agrarische) erven.

Aanwijzingen voor erfinrichting
In deze handleiding staan algemene aanwijzingen voor een 
goede inrichting van uw erf in het buitengebied van de ge-
meente. Wilt u iets ontwikkelen in het buitengebied, kunt 
u de stappen uit deze handleiding volgen om zo voldoende 
handvaten te krijgen voor een inrichting en inpassing van uw 
(nieuwe) erf.
In deze handleiding wordt een agrarisch erf als voorbeeld 
genomen bij de inpassing, maar de stappen zijn dermate al-
gemeen dat u ze ook kunt gebruiken bij de inpassing van uw 
bedrijf, camping of nieuwe woning in het buitengebied.
Aan het einde van elk hoofdstuk zijn daarvan voorbeelden 
te zien.

Als u met behulp van deze aanwijzingen een inrichtingsplan 
opstelt, dan kunt u ervan uitgaan dat er meer draagvlak is 
voor uw plan, zowel bij de gemeente als bij de buren en 
dorpsgenoten. U mag dan ook rekenen op een vlotte behan-
deling van uw vergunningsaanvraag (los van de wettelijke 
termijnen), als u voor uw bouwplan een vergunning nodig 
heeft. 
We geven in deze handleiding geen antwoorden op concrete 
vragen als:
-- Mag ik de houtsingel naast mijn bedrijf kappen om een 

nieuwe kuilvoeropslag te realiseren?
-- Kan ik een paardenbak naast mijn erf aanleggen?
-- Op welke plek kan ik een nieuwe schuur bouwen op mijn 

erf?
-- Als ik een nieuwe veestal heb gebouwd, moet ik dan ook 

zorgen voor nieuwe erfbeplanting?
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DEELGEBIEDEN

1.-Woudontginningen-(groen)

2.-Essenlandschap-(bruin)
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Hoe zit de handleiding in elkaar?
In Ooststellingwerf vinden we grote landschappelijke ver-
schillen. Binnen de gemeente komen maar liefst 5 landschap-
pen voor:
1. Woudontginningen
2. Essenlandschap
3. Heideontginningen
4. Hoogveenontginningen
5. Beekdalen.

Een erf in het esdorpenlandschap bij Oosterwolde zit anders 
in elkaar dan een erf in de hoogveenontginningen bij Hau-
lerwijk. In deze handleiding maken we daarom onderscheid 
tussen de erven in de verschillende landschapstypen. 
Op de kaart hiernaast is de indeling in de verschillende land-
schappen te zien. 

De kenmerken van elk landschap zijn in belangrijke mate rich-
tinggevend voor de inpassing van een erf in zijn omgeving. 
U kijkt dus allereerst in welk landschap uw erf of uw (bouw)
plan zich bevindt. Per landschap (elk landschap in een hoofd-
stuk) laten we vervolgens stap voor stap zien hoe een erfin-
richtingsplan kan worden opgesteld. Daarbij gaan we eerst 
in op de kenmerken van het landschap en het erf en doen we 
vervolgens handreikingen hoe uw (bouw)plan kan worden 
ingepast.

STAPPENPLAN ERFINRICHTING DEELGEBIEDEN

1. Woudontginningen (groen) : pagina 13
2. Essenlandschap (bruin): pagina 25
3. Heideontginningen (geel): pagina 37
4. Hoogveenontginningen (roze): pagina 49

5. Beekdalen (blauw): pagina 61





Woudontginningen 2
Ontstaansgeschiedenis
In de dertiende eeuw zijn de mensen begonnen met het in cultuur brengen van de dekzandrug-
gen tussen de beekdalen. Deze ruggen zijn de hogere en dus drogere plekken in het landschap 
en daarom geschikt als woonplek. Vanaf de zandrug zijn de beekdalen ontgonnen, waardoor 
haaks op de loop van de beek langgerekte kavels zijn ontstaan. De percelen worden van elkaar 
gescheiden door houtsingels en smalle bosstroken. 
Kenmerkend zijn de twee parallelle wegen over de dekzandrug, die alle percelen met elkaar 
verbinden. De binnenweg loopt over het hoogste deel van de zandrug en is de basis van het 
oudste bebouwingslint. De buitenweg ligt op de overgang van de rug naar het beekdal en is 
pas later bebouwd. Dat is goed te zien bij Oldeberkoop waar de binnenweg (Oosterwoldse-
weg) eerder is bebouwd dan de buitenweg (De Weeme). 
Ook de bebouwing volgt de zandrug waardoor de karakteristieke streekdorpen zijn ontstaan.  
Deze streekdorpen vormen een lang bebouwingslint op de rug. Het bebouwingslint van Ol-
deberkoop, Nijeberkoop en Makkinga wordt tot dit landschap gerekend evenals het lint van 
Donkerbroek en Haule.
Naast deze lange bebouwingslinten op de zandruggen zijn op geisoleerde zandruggen de lin-
ten van Fochteloo en Elsloo ontstaan. Deze bebouwingslinten worden ook tot de woudontgin-
ningen gerekend.
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luchtfoto,

gewone-foto

Landschapskarakteristiek
-- bebouwing geconcentreerd langs rechte wegen over de 

zandrug;
-- opstrekkende verkavelingsstructuur met percelen vanaf 

de zandrug het beekdal in;
-- vaak parallelle wegenstructuur met een binnenweg op 

het hoogste deel van de zandrug en een buitenweg aan 
de zijde van het beekdal;

-- laanbeplanting langs de wegen en houtsingels en bosstro-
ken geven het gebied een kleinschalig karakter. 
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Aandachtspunten
De woudontginningen hebben van oudsher een sterk be-
sloten karakter. Maar door allerhande ontwikkelingen in de 
afgelopen decennia is dat kleinschalige, besloten beeld niet 
overal meer even sterk. We zien bovendien dat recente uit-
breidingen van agrarische erven vaak kaal in het landschap 
liggen. We zetten dan ook in op een versterking van het land-
schapsbeeld en verbetering van de erfinpassing met houtsin-
gels en bosstroken. 

Het kleinschalige karakter van de woudontginningen vormt 
ook een sterk contrast met de veel opener en grootschaliger 
beekdalen. De  bosstroken, houtsingels en laanbeplantingen 
langs wegen spelen daarin een belangrijke rol. We vinden het 
belangrijk dat het contrast met de beekdalen duidelijk zicht-
baar blijft, ook in de toekomst. De overgangen naar meer 
open gebieden (de beekdalen) hebben een rafelig karakter, 
doordat singels en bosstroken in afwisselende lengtes door-
lopen tot aan het open gebied. Deze gevarieerde overgan-
gen zijn kenmerkend. Behoud en versterking van dit rafelig 
karakter is gewenst. 

De bebouwing en beplanting zorgen samen voor een afwis-
selend beeld van open plekken en meer besloten gebieden 
waardoor een aantrekkelijk dorpssilhouet ontstaat. Door-
zichten vanuit de bebou wingslinten naar het achterland zor-
gen voor een sterke relatie tussen het dorp en de omgeving. 
Wij vinden het erg belangrijk dat deze doorzichten ook voor 
de toekomst worden gewaarborgd.

Erven
De kenmerken van het landschap zien we ook terug in de er-
ven. In de woudontginningen liggen de boerenerven meestal 
in de bebouwingslinten. De erven liggen direct aan de door-
gaande weg. Ze hebben een langgrekte opzet en liggen in 
de opstrekkende verkavelingsstructuur, met het voorerf op 
de weg gericht en het achtererf grenzend aan de landerijen. 

Vroeger was er een duidelijk onderscheid tussen voorerf en 
achtererf, maar tegenwoordig is dat beeld vervaagd. Onze 
inzet is erop gericht om dit onderscheid tussen voor- en ach-
tererf te accentueren. Het woonhuis of de boerderij vormt 
het voorerf. Hier wordt gewoond, is de siertuin de moestuin 
en soms een boomgaard. Het achterste deel van de boerde-
rij en de bijgebouwde stallen en silo’s vormen het achtererf. 
Dit deel richt zich op het landschap.  Houtsingels langs een 
perceelsgrens lopen door tot op het erf. Nieuwe beplantin-
gen worden op dezelfde manier ingepast, langs perceels-
grenzen, zodat de lengterichting van het landschap wordt 
versterkt. Op het erf passen verder hoogstamfruitbomen, 
hagen en enkele solitaire bomen.
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Stap voor stap naar inrichtingsplan
Bij het opstellen van een erfinrichtingsplan borduren we voort op de ken-
merken van het landschap en van het erf. De belangrijkste uitgangspunten 
bij aanpassingen aan erven in de woudontginningen zijn dan ook:

-- doorzichten vanaf de weg naar het achterland zoveel mogelijk behou-
den;

-- vasthouden aan een onderscheid tussen een voorerf waar gewoond 
wordt en een achtererf waar wordt gewerkt en de bijgebouwen staan: 
nieuwe bedrijfsbebouwing komt achter de achtergevel van het woon-
huis of de oorspronkelijke boerderij;

-- erfbeplanting in de vorm van houtsingels in de lengterichting van het 
perceel, waarbij de houtsingel over de perceelsgrens doorloopt langs 
het erf.

Om een goed erfinrichtingsplan op te kunnen stellen werken we van ‘groot 
naar klein’. We beginnen met het in beeld brengen van de bestaande situ-
atie, aanwezige landschappelijke bijzonderheden en eindigen met de voor-
waarden voor de vormgeving van de gebouwen. In de bijlage is bovendien 
een lijst opgenomen met beplantingen. In deze lijst is te zien welke beplan-
tingen geschikt zijn voor de inpassing van het erf.
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Stap 0. Bestaande situatie

Een erfinrichtingsplan begint met het weergeven van de bestaande situatie. 
Dat is het vertrekpunt. Waar staat de huidige bebouwing, welke bebouwing 
wordt eventueel gesloopt, waar liggen de grenzen van het erf? Maar we 
kijken ook in de omgeving. Zijn er bijzonderheden in de directe omgeving 
van het erf? Een mooi doorzicht bijvoorbeeld. 
We vinden we dat waardevolle erfbeplanting gespaard moet blijven, zoals 
een oude houtsingel langs uw erf.  Op de bestaande situatie kunt u (indi-
catief) deze erfbeplanting dan ook aangeven.  Wat waardevol is, is niet op 
voorhand goed aan te geven. Over het algemeen vinden we houtsingels 
en solitaire volwassen bomen die passen in de streek (eik, beuk, kastanje, 
linde) die markant zijn op het erf waardevol.

++ Maak+foto's+van+het+bestaande+erf+en+bekijk+
luchtfoto's

++ Teken+de+bestaande+bebouwing+en+beplanting+in
++ Geef+aan+waar+de+grenzen+van+het+erf+l iggen
++ Geef+aan+welke+beplanting+waardevo l+is
++ Geef+aan+of+er+in+de+directe+omgeving+van+uw+

erf+bijzondere+landschappelijke+waarden+zijn
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De eerste stap waar we dan naar kijken is de richting waarin u uw erf wilt 
uitbreiden.  Als gemeente vinden we dat de uitbreidingsrichting moet pas-
sen binnen de verkavelingsrichting. In de woudontginningen betekent dat 
het erf bij voorkeur naar achteren wordt verlengd.  in de lengte van de ver-
kaveling. Daarbij geven we in overweging om het erf compact te houden, 
maar wel een voldoende ruime opzet te kiezen.
Dat biedt niet alleen voldoende kansen voor een goede inpassing, maar 
maakt het ook mogelijk om eventuele latere aanpassingen aan uw erf ge-
makkelijker te realiseren.  Een krappe opzet kan de ontwikkeling van het erf 
in een latere fase juist op slot zetten. Ook is in die gevallen vaak de ruimte 
voor de aanplant van bomen en struiken beperkt.

Stap 1. Uitbreidingsrichting

++ Geef+aan+welk+deel+de+uitbreiding+is+van+uw+erf
++ Zet+de+maatvoeringen+van+het+nieuwe+erf+op+

de+schets
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De volgende stap is het inpassen van de nieuwe gebouwen, bouwwerken of 
andere elementen op het erf. De belangrijkste leidraad die we hierbij hante-
ren is het al eerder genoemde onderscheid tussen een voorerf en een ach-
tererf. Het voorerf is representatief. De boerderij is daar de blikvanger. We 
vinden dan ook dat stallen, schuren, paardenbakken en andere onderdelen 
die niets met het wonen van doen hebben, niet op het voorerf thuishoren, 
maar op het achtererf. Dat geldt ook voor het parkeren, als er bijvoorbeeld 
een bedrijfsfunctie of manege is gevestigd op het erf. De positionering van 
de nieuwe bebouwing moet de bestaande informele ordening van de be-
bouwing onderstrepen.
Voor zover dat mogelijk is, worden (kuilvoer)opslag, stalling en bijvoor-
beeld (mest)silo’s zoveel mogelijk achter op het erf geplaatst, achter de 
bestaande bebouwing.

Stap 2. Inrichting erf

++ Teken+de+nieuwe+bebouwing+en+bouwwerken+in .+
Houd+daarbij+rekening+met+afstand+tot+de+zijde-
l ingse+perceelsgrens+in+geval+sprake+is+van+een+
hoeksituatie.

++ Geef+aan ,+indien+van+toepassing,+waar+opslag,+
stal l ing+of+parkeren+plaatsvindt.
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Een belangrijk onderdeel in het erfinrichtingsplan is de beplanting. Een 
mooi erf is goed ingepast in de omgeving. We hechten veel waarde aan 
een goede erfbeplanting. Zoals gezegd verwachten we als gemeente dat 
bijvoorbeeld voor het bouwen van een schuur of stal of de aanleg van een 
paardenbak ook in nieuwe erfbeplanting wordt voorzien. 
In de woudontginningen bestaat de erfbeplanting vaak uit houtsingels die 
doorlopen langs de perceelsgrenzen, het achterland in. Soms staat er een 
boom los op het voorerf. 
Dit beeld, dat bepalend is voor de verweving van erven in het landschap, 
zien we graag terug in uw erfinrichtingsplan. De beplanting die u gebruikt 
moet wel streekeigen zijn en passen bij de bodemsoort (zie daarvoor de 
bijlage met beplantingstypen). 
Denk bij de inpassing ook aan de inpassing van sleufsilo’s, bijvoorbeeld met 
een lage aarden wal of struiken.

Stap 3. Inpassing erf

++ Teken+in+het+schetsplan+de+nieuw+toe+te+voe-
gen+erfbeplanting

++ Geef+aan+welk+type+erfbeplanting+wordt+geko-
zen+(bijv.+bomenrij ,+houtsingel)

++ Geef+een+indicatie+van+de+toe+te+passen+
soorten
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Tot slot kan een goede vormgeving van de bebouwing en andere bouwwer-
ken bijdragen aan een goed eindbeeld van een fraai erf. In de woudontgin-
ningen is de bebouwing vaak eenvoudig van vorm. Een simpele rechthoe-
kige schuur met kap, een eenvoudige boerderij met een lage goot. 
In zijn algemeenheid houden wij vast aan eenduidige bouwvolumes met 
natuurlijke en gebiedseigen kleuren en materialen. Moderne (kunststoffen) 
materialen mogen wel worden gebruikt, mits ze donkergekleurd zijn. Wat 
altijd goed past zijn riet, donkere rode tot bruine baksteen, voor de plint, 
donker houtwerk en eenvoudige donkergrijze dakpannen of golfplaten. 
Wat wij in ieder geval afkeuren is veel wit (en andere lichte kleuren) en glim-
mende oppervlakken. 
Ook opvallend gekleurde en grote hekwerken rond paardenbakken en als 
erfafscherming vinden we niet passend. 
Om het gevoel van de kleine schaal van de woudontginningen te behouden, 
willen we graag een lage gootlijn voor de bebouwing, in ieder geval aan 
de zijde die aan het landschap grenst. Als dat niet kan, overweeg dan een 
dakoverstek te gebruiken of een rij beplanting om de gootlijn voor het oog 
laag te houden. 

Stap 4. Vormgeving bebouwing

++ Voeg,+indien+aanwezig,+de+bouwtekeningen+toe
++ Gebruik+eventueel+referentiebeelden+om+te+laten+

zien+welk+eindbeeld+u+voor+ogen+heeft
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Het-stappenplan-op-de-vorige-pagina’s- laat-de-

inpassing-van-een-nieuwe-stal-zien.-De-principes-

die-daar-worden-gebruikt,-gelden-ook-voor-de-

inpassing-van-andere-elementen-op-een-erf,-zo-

als-een-camping-of-paardenbak.-De-belangrijkste-

uitgangspunten-blijven:

-- een-onderscheid-in-voor--en-achtererf;

-- het-nieuwe-erf-vormgeven-als-één-erf;

-- de-toepassing-van-beplanting-op-de-erfgren-

zen.

Voorbeelden inpassing

[-Functieverandering-naar-bedrijf-][-Kleinschalig-kamperen-aan-achterzijde-erf-] [-Toepassing-ruimte-voor-ruimte-op-bestaand-

erf-]

[- Toepassing- ruimte- voor- ruimte- -- splitsen-

van-erf]

[-Stal-op-achtererf-] [-Paardenbak-aan-achterzijde-erf-][-Bestaande-situatie-]
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Uitbreidingsrichting
-- Zorg dat u de ruimte neemt voor uw bouwplan. Past het 

bouwplan niet op het erf, kies dan voor een vergroting 
van het erf;

-- Kies zo mogelijk voor een uitbreiding aan de achterzijde 
van het erf;

-- Probeer de uitbreiding binnen de bestaande perceels-
grenzen te situeren;

-- Houd belangrijke doorzichten vanaf de weg naar het 
landschap vrij.

Inrichting van het erf
-- Maak onderscheid tussen een voorerf en een achtererf;
-- Plaats nieuwe bebouwing op voldoende afstand van be-

staande bebouwing. Houd rekening met eventuele toe-
komstige ontwikkelingen op uw erf. Denk aan mogelijk-
heden om (in de toekomst) overbodige bebouwing te 
slopen;

-- Nieuwe bebouwing, opslag of stalling komt op het ach-
tererf, achter de achtergevel van de oorspronkelijke 
boerderij;

-- Laat de oorspronkelijke boerderij of de woning de blik-
vanger zijn; stem de positie van nieuwe bebouwing daar 
op af. Kies zo mogelijk voor stallen en bijgebouwen een 
lagere nokhoogte dan de hoogte van de oorspronke-
lijke boerderij.

Inpassing van het erf
-- Behoud voor zover mogelijk de bestaande erfbeplan-

ting, mits streekeigen en van voldoende kwaliteit;
-- Nieuwe erfbeplanting in de vorm van houtsingels  op de 

perceelsgrenzen, waarbij de nieuwe bebouwing groten-
deels aan het zicht onttrokken wordt;

-- Geef extra aandacht aan erfbeplanting aan de zijden van 
het erf die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn;

-- Pas ook sleufsilo’s in, bijvoorbeeld met struiken of een 
lage aarden wal;

-- Op het erf passen solitaire bomen en hoogstamfruitbo-
men in een  boomgaard;

-- Rond het voorerf past een haag;
-- Voor sortimentskeuze zie de bijlage.

Vormgeving bebouwing
-- Kies voor de bebouwing bij voorkeur een eenvoudige 

vorm die past bij de functie (rechthoekige stal, silo’s 
rond);

-- Voor zover mogelijk, worden nieuwe gebouwen voor-
zien van een kap met een lage gootlijn;

-- Kies kleuren en materialen die passen in het gebied en 
opgaan in hun omgeving (geen wit, geen glimmende 
oppervlakken).

Overzicht handreikingen





Essenlandschap 3

Ontstaansgeschiedenis
Op de uitlopers van het Drents Plateau is, net als in Drenthe, in de vroege Middeleeuwen het 
essenlandschap ontstaan. Rond deze essen zijn de dorpen gegroeid, zoals Oosterwolde, Jar-
dinga, , Schrappinga, Weper, Tronde en Oud Appelscha. 
De essen liggen als eilanden tussen de beekdalen van de Tjonger en de Linde. Het ‘onland’ is 
vanuit de esdorpen afgeplagd en gemeenschappelijk begraasd.  De lange geschiedenis van de 
esdorpen is in  het landschap nog steeds te zien. Historische boerderijen, erven, houtsingels en 
(het reliëf van) de essen maken het een waardevol gebied.
Deze van oudsher relevante elementen zijn ook nu nog de drager van het landschap: de essen 
als bouwland, de beekdalen als hooiland en de heidevelden als weidegebied (nu onderdeel van 
de jonge veldontginningen). Te midden van de essen en op de overgangen naar de beekdalen 
liggen de dorpen. Het wegenverloop is kronkelig. De bolle vorm van de essen en de aanwezige 
steilranden zorgen op kleine schaal voor  hoogteverschil.

In Ooststellingwerf zijn de esdorpen, op Oosterwolde na, kleine buurtschappen gebleven. Hier 
is het aloude samenspel tussen bebouwing en omgeving nog sterk aanwezig en zichtbaar.
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Landschapskarakteristiek
---Aanwezigheid-van-microreliëf-(bollende-bouwlan-

den-en-steilranden)

---Verspreid-liggende-bebouwing,-waarbij-de-ligging-

ten-opzichte-van-de-doorgaande-weg

verschilt.

---Grillig-verloop-van-de-doorgaande-weg.

---Kleinschalig-landschap-met-een-afwisseling-van-

houtsingels,-bospercelen,-esrandbeplantingen,-

boomgroepen-en-laanbeplanting-langs-de-wegen.
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sen een voorerf en een achtererf. Onze inzet is erop gericht 
om bij nieuwe ontwikkelingen verder te bouwen aan dit 
ruimtelijke en functionele onderscheid.
Het woonhuis of de boerderij vormt het voorerf. Hier wordt 
gewoond, is de siertuin, de moestuin en soms een boom-
gaard. Het achterste deel van de boerderij en de bijgebouw-
de stallen en silo’s vormen het achtererf.
De erfbeplanting bestaat uit boomgroepen en boomgaarden 
met hoogstamfruit of notenbomen. Vaak ligt aan een zijde 
een houtsingel, die langs een perceelsgrens verder loopt het 
landschap in. Beukenhagen vormen de afscheiding van de 
voortuin met de openbare weg. Wij zetten in op een verster-
king van dit beplantingspatroon.

Aandachtspunten
Het essenlandschap is een waardevol cultuurlandschap. We 
zien dat de karakteristieke elementen
van het essenlandschap onder druk staan, door schaalver-
groting en rond Oosterwolde door de aanwas van bebou-
wing.  Als gemeente vinden we het van groot belang dat het 
reliëf van de essen behouden blijft. Wij stimuleren het verder 
versterken van de esrandbeplantingen, om het besloten ka-
rakter
van dit landschap te benadrukken. Zandwegen mogen niet 
worden verhard.

Erven
Het essenlandschap wordt gekenmerkt door verspreid lig-
gende erven. Op verschillende momenten zijn er doorkijkjes 
naar het achterliggende landschap. 
Deze landschappelijke kenmerken vinden we terug op de er-
ven. De oriëntatie van de bebouwing wisselt en ook de vorm 
van de erven is variabel. Meestal is het voorerf is gericht op 
de weg, het achtererf is vaak gekoppeld aan de (eenmans)
es.
De erven in het essenlandschap worden getypeerd door een 
rafelig silhouet van bebouwing en beplanting. De bebouwing 
wisselt af met houtsingels, boskavels en kleine boomgroe-
pen. 
Desondanks hebben de erven een duidelijk onderscheid tus-
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Stap voor stap naar inrichtingsplan
Bij het opstellen van een erfinrichtingsplan borduren we voort op de ken-
merken van het landschap en van het erf. De belangrijkste uitgangspunten 
bij aanpassingen aan erven in het essenlandschap zijn voor ons dan ook:
-- het zicht op de essen, steilranden en andere hoogteverschillen zoveel 

mogelijk vrij houden;
-- iets ‘roods’ gaat gepaard met iets ‘groens’;
-- het silhouet van het erf waarbij bebouwing en beplanting elkaar afwis-

selen blijft behouden;
-- vasthouden aan een onderscheid tussen een voorerf waar gewoond 

wordt en een achtererf waar wordt gewerkt en de bijgebouwen staan.

Om een goed erfinrichtingsplan op te kunnen stellen werken we van ‘groot 
naar klein’. We beginnen met het in beeld brengen van de bestaande situ-
atie, aanwezige landschappelijke bijzonderheden en eindigen met de voor-
waarden voor de vormgeving van de gebouwen. In de bijlage is bovendien 
een lijst opgenomen met beplantingen. In deze lijst is te zien welke beplan-
tingen geschikt zijn voor de inpassing van het erf.
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Stap 0. Bestaande situatie

Een erfinrichtingsplan begint met het weergeven van de bestaande situatie. 
Dat is het vertrekpunt. Waar staat de huidige bebouwing, welke bebouwing 
wordt eventueel gesloopt, waar liggen de grenzen van het erf? Maar we 
kijken ook in de omgeving. Zijn er bijzonderheden in de directe omgeving 
van het erf? Een mooi doorzicht bijvoorbeeld of de es direct naast uw erf.
Als gemeente vinden we dat waardevolle erfbeplanting gespaard moet blij-
ven.  Op de bestaande situatie kunt u (indicatief) deze erfbeplanting dan 
ook aangeven.  Wat waardevol is, is niet op voorhand goed aan te geven. 
Over het algemeen vinden we volwassen bomen die passen in de streek 
(eik, beuk, kastanje, linde) en die het silhouet van het erf markeren waar-
devol.

++ Maak+foto's+van+het+bestaande+erf+en+bekijk+
luchtfoto's

++ Teken+de+bestaande+bebouwing+en+beplanting+in
++ Geef+aan+waar+de+grenzen+van+het+erf+l iggen
++ Geef+aan+welke+beplanting+waardevo l+is
++ Geef+aan+of+er+in+de+directe+omgeving+van+uw+

erf+bijzondere+landschappelijke+waarden+zijn
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De eerste stap waar we dan naar kijken is de richting waarin u uw erf wilt 
uitbreiden.  Als gemeente vinden we dat de uitbreidingsrichting moet pas-
sen binnen de verkavelingsrichting. Het essenlandschap kenmerkt zich 
door een variabele blokvormige verkaveling. Dat biedt diverse mogelijkhe-
den om uw erf in de gewenste richting uit te breiden. Daarbij plaatsen we 
de volgende kanttekeningen:

-- niet uitbreiden de es op, tenzij er geen redelijk alternatief is;
-- niet uitbreiden een beekdal in, tenzij er geen redelijk alternatief is;
-- bij voorkeur uitbreiden aan de achterzijde van het erf.

We adviseren u de ruimte te nemen voor de inpassing van uw bouwplan. 
Dat biedt niet alleen voldoende kansen voor een goede inpassing, maar 
maakt het ook mogelijk om eventuele latere aanpassingen aan uw erf ge-
makkelijker te realiseren.  Een krappe opzet kan de ontwikkeling van het erf 
in een latere fase juist op slot zetten. Ook is in die gevallen vaak de ruimte 
voor de aanplant van bomen en struiken beperkt.

Stap 1. Uitbreidingsrichting

++ Geef+aan+welk+deel+de+uitbreiding+is+van+uw+erf
++ Zet+de+maatvoeringen+van+het+nieuwe+erf+op+

de+schets
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De volgende stap is het inpassen van de nieuwe gebouwen, bouwwerken of 
andere elementen op het erf. De belangrijkste leidraad die we hierbij hante-
ren is het al eerder genoemde onderscheid tussen een voorerf en een ach-
tererf. Het voorerf is representatief. De boerderij is daar de blikvanger. We 
vinden dan ook dat stallen, schuren, paardenbakken en andere onderdelen 
die niets met het wonen van doen hebben, niet op het voorerf thuishoren, 
maar op het achtererf. Dat geldt ook voor het parkeren, als er bijvoorbeeld 
een bedrijfsfunctie of manege is gevestigd op het erf. De positionering van 
de nieuwe bebouwing moet de bestaande informele ordening van de be-
bouwing onderstrepen.
Voor zover dat mogelijk is, worden (kuilvoer)opslag, stalling en bijvoor-
beeld (mest)silo’s zoveel mogelijk achter op het erf geplaatst, achter de 
bestaande bebouwing. 

Stap 2. Inrichting erf

++ Teken+de+nieuwe+bebouwing+en+bouwwerken+in .+
Houd+daarbij+rekening+met+afstand+tot+de+zijde-
l ingse+perceelsgrens+in+geval+sprake+is+van+een+
hoeksituatie.

++ Geef+aan ,+indien+van+toepassing,+waar+opslag,+
stal l ing+of+parkeren+plaatsvindt.
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Een belangrijk onderdeel in het erfinrichtingsplan is de beplanting. Een 
mooi erf is goed ingepast in de omgeving. We hechten veel waarde aan 
een goede erfbeplanting. Zoals gezegd verwachten we als gemeente dat 
bijvoorbeeld voor het bouwen van een schuur of stal of de aanleg van een 
paardenbak ook in nieuwe erfbeplanting wordt voorzien. 
In het essenlandschap bestaat de erfbeplanting vaak uit een eenzijdige (on-
regelmatige) boomsingel en één of enkele boomgroepen. Soms staat er 
een boom los op het voorerf. Ook een boomgaard komt veel voor, net als 
beukenhagen.
Dit beeld, dat bepalend is voor het rafelig silhouet van het erf, zien we 
graag terug in uw erfinrichtingsplan. De beplanting die u gebruikt moet wel 
streekeigen zijn en passen bij de bodemsoort (zie daarvoor de bijlage met 
beplantingstypen). Denk bij de inpassing ook aan de inpassing van sleufsi-
lo’s, bijvoorbeeld met een aarden wal of struiken.

Stap 3. Inpassing erf

++ Teken+in+het+schetsplan+de+nieuw+toe+te+voe-
gen+erfbeplanting

++ Geef+aan+welk+type+erfbeplanting+wordt+geko-
zen+(bijv.+bomenrij ,+houtsingel)

++ Geef+een+indicatie+van+de+toe+te+passen+
soorten
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Tot slot kan een goede vormgeving van de bebouwing en andere bouwwer-
ken bijdragen aan een goed eindbeeld van een fraai erf. In het essenland-
schap is de bebouwing vaak eenvoudig van vorm. Een simpele rechthoekige 
schuur met kap, een eenvoudige boerderij met een rieten dak, lage goot en 
een wolfseind. Dat is kenmerkend voor dit eeuwenoude landschap. 
In zijn algemeenheid houden wij vast aan eenduidige bouwvolumes met 
natuurlijke en gebiedseigen kleuren en materialen. Moderne (kunststoffen) 
materialen mogen wel worden gebruikt, mits ze donkergekleurd zijn. Wat 
altijd goed past zijn riet, donkere rode tot bruine baksteen, donker hout-
werk en eenvoudige donkergrijze dakpannen. Wat wij in ieder geval afkeu-
ren zijn hoogglanzende geglazuurde dakpannen, veel wit (en andere lichte 
kleuren) en glimmende oppervlakken. Ook opvallend gekleurde en grote 
hekwerken rond paardenbakken en als erfafscherming vinden we niet pas-
send. 
Om het gevoel van de kleine schaal van het essenlandschap te behouden, 
willen we graag een lage gootlijn voor de bebouwing, in ieder geval aan 
de zijde die aan het landschap grenst. Als dat niet kan, overweeg dan een 
dakoverstek te gebruiken of een rij beplanting om de gootlijn voor het oog 
laag te houden. 
In de beschermde dorpsgezichten zal de gevraagde kwaliteit van de bebou-
wing hoger zijn. 

Stap 4. Vormgeving bebouwing

++ Voeg,+indien+aanwezig,+de+bouwtekeningen+toe
++ Gebruik+eventueel+referentiebeelden+om+te+laten+

zien+welk+eindbeeld+u+voor+ogen+heeft
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Het-stappenplan-op-de-vorige-pagina’s- laat-de-

inpassing-van-een-nieuwe-stal-zien.-De-principes-

die-daar-worden-gebruikt,-gelden-ook-voor-de-

inpassing-van-andere-elementen-op-een-erf,-zo-

als-een-camping-of-paardenbak.-De-belangrijkste-

uitgangspunten-blijven:

-- een-onderscheid-in-voor--en-achtererf;

-- het-nieuwe-erf-vormgeven-als-één-erf;

-- de-toepassing-van-beplanting-op-de-erfgren-

zen.

Voorbeelden inpassing

[-Functieverandering-naar-bedrijf-][-Kleinschalig-kamperen-aan-achterzijde-erf-] [-Toepassing-ruimte-voor-ruimte-op-bestaand-

erf-]

[-Toepassing-ruimte-voor-ruimte---splitsen-van-

erf]

[-Stal-op-achtererf-] [-Paardenbak-aan-achterzijde-erf-][-Bestaande-situatie-]
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Overzicht handreikingen

Uitbreidingsrichting
-- Kies zo mogelijk voor een uitbreiding aan de achterzijde 

van het erf;
-- Probeer de uitbreiding binnen de bestaande perceels-

grenzen te situeren;
-- Houd belangrijke doorzichten vanaf de weg naar het 

landschap vrij;
-- Zorg dat u de ruimte neemt voor uw bouwplan. Past het 

bouwplan niet op het erf, kies dan voor een vergroting 
van het erf. 

Inrichting van het erf
-- Maak onderscheid tussen een voorerf en een achtererf;
-- Plaats nieuwe bebouwing op voldoende afstand van be-

staande bebouwing. Houd rekening met eventuele toe-
komstige ontwikkelingen op uw erf. Denk aan mogelijk-
heden om (in de toekomst) overbodige bebouwing te 
slopen;

-- Nieuwe bebouwing, opslag of stalling komt op het ach-
tererf, achter de achtergevel van de oorspronkelijke 
boerderij;

-- Laat de oorspronkelijke boerderij of de woning de blik-
vanger zijn; stem de positie van nieuwe bebouwing daar 
op af. Kies zo mogelijk voor stallen en bijgebouwen een 
lagere nokhoogte dan de hoogte van de  oorspronke-
lijke boerderij.

Inpassing van het erf
-- Behoud voor zover mogelijk de bestaande erfbeplan-

ting, mits streekeigen en van voldoende kwaliteit;
-- Nieuwe erfbeplanting in de vorm van boomgroepen op 

het erf en aan één zijde een houtsingel op de perceels-
grens, waarbij de nieuwe bebouwing voor een deel aan 
het zicht onttrokken wordt;

-- Geef extra aandacht aan erfbeplanting aan de zijden van 
het erf die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn;

-- Pas ook sleufsilo’s in, bijvoorbeeld met struiken of een 
lage aarden wal;

-- Op het erf passen solitaire bomen en hoogstamfruitbo-
men in een  boomgaard;

-- Rond het voorerf past een haag;
-- Voor sortimentskeuze zie de bijlage.

Vormgeving bebouwing
-- Kies voor de bebouwing bij voorkeur een eenvoudige 

vorm die past bij de functie (rechthoekige stal, silo’s 
rond);

-- Voor zover mogelijk, worden nieuwe gebouwen voor-
zien van een kap met een lage gootlijn;

-- Kies kleuren en materialen die passen in het gebied en 
opgaan in hun omgeving (geen wit, geen glimmende 
oppervlakken).





Heideontginningen 4
Ontstaansgeschiedenis
De heideontginningen zijn de gronden in de gemeente die als laatste in cultuur zijn gebracht. 
Door hun natuurlijke omstandigheden, vooral de arme en droge bodem, waren deze gronden 
in eerste instantie niet geschikt als landbouwgrond. De oude heidegronden zijn vaak in één 
keer ontgonnen. Dat gebeurde op een planmatige manier via lange lijnen in een regelmatige 
verkaveling. Boerderijen worden verspreid over het gebied gebouwd. 
De heideontginningen kenmerken zich door hun rationele opzet, de duidelijke lijnen in het 
landschap en de grote regelmatige verkaveling. Ook komen er veel dobben en pingo’s voor, 
relicten van tienduizenden jaren geleden.
Doordat veel wegen zijn beplant, wordt de van oudsher aanwezige openheid gebroken. Er is 
een afwisseling tussen bouwlanden, weilanden en bospercelen. Op sommige plekken zijn nog 
restanten van de heide aanwezig. Hoogteverschillen komen niet voor.
Bij Appelscha is een deel van de oude zandgronden beplant om het stuivende zand vast te hou-
den. Vanwege de late periode van ontginning liggen er in dit landschap geen dorpen.

Aandachtspunten
De heideontginningen zijn een relatief jong landschap. Door de rationele verkaveling en ont-
ginning is een duurzame robuuste landschappelijke structuur ontstaan, die we als gemeente 
als basis willen vasthouden voor de toekomst. We zetten daarom in op een verdere versterking 
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Landschapskarakteristiek
--De-structuur-van-het-gebied-wordt-bepaald-door-een-

rechthoekige- verkaveling- met- een- afwisseling- van-

landbouwgrond,- grote- bospercelen- en- heiderestan-

ten-en-daarmee-een-afwisseling-van-open-en-besloten-

gebieden.-

--Bebouwing-ligt-verspreid-aan-de-meestal-sterk-be-

plante-wegen.

--Aanwezigheid-van-dobben-en-pingoruïnes.
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deren. Hiermee wordt het groene karakter van het erf ver-
sterkt en ontstaat een fraaie achterwand voor de (nieuwe) 
bebouwing.

van deze structuur. Stevige erfbeplantingen als losse land-
schapselementen passen daarin. De nog aanwezige pingo’s, 
dobben en zandwegen willen we als cultuurhistorisch waar-
devolle relicten behouden.

Erven
In de heideontginningen vormen de doorgaande wegen de 
bebouwingslinten waar de meeste erven aan liggen. De er-
ven liggen direct aan de weg of op korte afstand
van de weg. De erven liggen in de verkavelingsstructuur en 
zijn vaak royaal van omvang. Ze hebben een rechthoekige 
tot langgerekte opzet. Op veel erven zijn stallen tot op het 
voorerf gebouwd. 
Dat past bij het beeld waarin het onderscheid tussen voor-
erf en achtererf is vervaagd. Onze inzet is erop gericht om 
dat onderscheid juist weer te accentueren. Het woonhuis of 
de boerderij vormt het voorerf. Hier wordt gewoond, is de 
siertuin, de moestuin en soms een boomgaard. Het achterste 
deel van de boerderij en de bijgebouwde stallen en silo’s vor-
men het achtererf. Dit deel richt zich op het landschap, op de 
gronden die bij de boerderij horen.

De erfbeplanting is op dit moment sterk uiteenlopend: van 
een singel op de perceelsgrens tot een groter bosperceel 
waar het erf naast ligt. Passend in dit soort landschappen zijn 
erfbeplantingen die een forse maat hebben. Brede singels 
rond het erf vormen een scherpe grens met de omgeving. 
De beplanting op het erf bestaat uit bomenrijen, erfbosjes 
en enkele solitaire
bomen. 
We kiezen ervoor om in de heideontginningen de erfbeplan-
ting in ieder geval 1 hoek van het achtererf te laten omka-
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Stap voor stap naar inrichtingsplan
Bij het opstellen van een erfinrichtingsplan borduren we voort op de land-
schappelijke kenmerken van de heideontginningen. De belangrijkste uit-
gangspunten bij aanpassingen aan erven in het ontginningslandschap zijn 
voor ons dan ook:
-- vasthouden aan de rationele opzet van de verkaveling en van de erven;
-- waar het landschap wordt gedomineerd door een opstrekkende verka-

veling wordt door de situering van bebouwing, nokrichting en de rich-
ting van de beplanting deze verkavelingsrichting versterkt;

-- iets ‘roods’ gaat gepaard met iets ‘groens’;
-- het silhouet van het erf als groen cluster in het landelijk gebied behou-

den;
-- respecteren van een onderscheid tussen een voorerf waar gewoond 

wordt en een achtererf waar wordt gewerkt en de bijgebouwen staan.

Om een goed erfinrichtingsplan op te kunnen stellen, werken we van ‘groot 
naar klein’. We beginnen met het in beeld brengen van de bestaande situ-
atie, aanwezige landschappelijke bijzonderheden en eindigen met de voor-
waarden voor de vormgeving van de gebouwen. In de bijlage is bovendien 
een lijst opgenomen met beplantingen. In deze lijst is te zien welke beplan-
tingen geschikt zijn.
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Stap 0. Bestaande situatie

Een erfinrichtingsplan begint met het weergeven van de bestaande situatie. 
Dat is het vertrekpunt. Waar staat de huidige bebouwing, welke bebouwing 
wordt eventueel gesloopt, waar liggen de grenzen van het erf? Maar we 
kijken ook in de omgeving. Zijn er bijzonderheden in de directe omgeving 
van het erf? Nabije buren bijvoorbeeld of een mooi doorzicht.
Als gemeente vinden we dat waardevolle erfbeplanting gespaard moet blij-
ven.  Op de bestaande situatie kunt u (indicatief) deze erfbeplanting dan 
ook aangeven.  Wat waardevol is, is niet op voorhand goed aan te geven. 
Over het algemeen vinden we volwassen boomsingels die passen in de 
streek (bijvoorbeeld met eik, els, abeel, liguster, meidoorn) waardevol. Ook 
een markante losse boom op het voorerf kan waardevol zijn.

++ Maak+foto's+van+het+bestaande+erf+en+bekijk+
luchtfoto's

++ Teken+de+bestaande+bebouwing+en+beplanting+in
++ Geef+aan+waar+de+grenzen+van+het+erf+l iggen
++ Geef+aan+welke+beplanting+waardevo l+is
++ Geef+aan+of+er+in+de+directe+omgeving+van+uw+

erf+bijzondere+landschappelijke+waarden+zijn
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Stap 1. Uitbreidingsrichting

De eerste stap waar we dan naar kijken is de richting waarin u uw erf wilt 
uitbreiden.  Als gemeente vinden we dat de uitbreidingsrichting moet pas-
sen binnen de verkavelingsrichting. De heideontginningen kenmerken zich 
door hun rationele opzet, varierend van een opstrekkende tot een meer 
blokvormige verkaveling.  Daarbij geven we de volgende aanwijzingen mee:

-- streef naar een compacte opzet van het erf;
-- breid het erf bij voorkeur uit binnen de perceelsgrenzen;
-- geef het nieuwe erf duidelijke rechte hoeken en een rechthoekige tot 

vierkante vorm.

Op voorhand staan we niet positief tegenover het overschrijden van per-
ceelsgrenzen, al weten we dat het soms onontkomelijk is. Een erf kan dan 
ook pas over perceelsgrenzen heen worden uitgebreid als dat om bedrijfslo-
gistieke redenen noodzakelijk is.

We adviseren u de ruimte te nemen voor de inpassing van uw bouwplan. 
Dat biedt niet alleen voldoende kansen voor een goede inpassing met erf-
beplanting, maar maakt het ook mogelijk om eventuele latere aanpassingen 
aan uw erf gemakkelijker te realiseren.  Een krappe opzet kan de ontwikke-
ling van het erf in een latere fase juist op slot zetten. Ook is in die gevallen 
vaak de ruimte voor de aanplant van bomen en struiken beperkt. 

++ Geef+aan+welk+deel+de+uitbreiding+is+van+uw+erf
++ Zet+de+maatvoeringen+van+het+nieuwe+erf+op+

de+schets
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Stap 2. Inrichting erf

De volgende stap is het inpassen van de nieuwe gebouwen, bouwwerken of 
andere elementen op het erf. De belangrijkste leidraad die we hierbij hante-
ren is het al eerder genoemde onderscheid tussen een voorerf en een ach-
tererf. Het voorerf is representatief. Het woonhuis is daar de blikvanger. We 
vinden dan ook dat stallen, schuren, paardenbakken en andere onderdelen 
die niets met het wonen van doen hebben, niet op het voorerf thuishoren, 
maar op het achtererf. Dat geldt ook voor het parkeren, als er bijvoorbeeld 
een bedrijfsfunctie of manege is gevestigd op het erf. De positionering van 
de nieuwe bebouwing moet de bestaande ordening van de bebouwing on-
derstrepen.
Voor zover dat mogelijk is, worden (kuilvoer)opslag, stalling en bijvoor-
beeld (mest)silo’s zoveel mogelijk achter op het erf geplaatst, achter de 
bebouwing. 
In sommige gevallen is sprake van een hoeksituatie. De weg loopt dan aan 
2 zijden om het perceel heen. We vinden dat in die gevallen een redelijke 
afstand tussen de bebouwing en de weg moet worden aangehouden.

++ Teken+de+nieuwe+bebouwing+en+bouwwerken+in .+
Houd+daarbij+rekening+met+afstand+tot+de+zijde-
l ingse+perceelsgrens+in+geval+sprake+is+van+een+
hoeksituatie.

++ Geef+aan ,+indien+van+toepassing,+waar+opslag,+
stal l ing+of+parkeren+plaatsvindt.
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Stap 3. Inpassing erf

Een belangrijk onderdeel in het erfinrichtingsplan is de beplanting. Een 
mooi erf is goed ingepast in de omgeving. We hechten veel waarde aan een 
goede erfbeplanting. Zoals gezegd verwachten we als gemeente dat bij-
voorbeeld voor het bouwen van een stal ook in nieuwe erfbeplanting wordt 
voorzien. In de heideontginningen bestaat de erfbeplanting vaak uit boom-
singels op de erfgrenzen.  Soms staat er een boom los op het voorerf. Om 
het beeld van de heideontginningen te versterken willen we dat een hoek 
van het achtererf is beplant door twee boomsingels aan weerszijden. Dit 
beeld zien we graag terug in uw erfinrichtingsplan. 

Neem ook sleufsilo’s mee bij de inpassing, bijvoorbeeld door struiken of een 
lage aarden wal.  De beplanting die u gebruikt moet streekeigen zijn en pas-
sen bij de bodemsoort (zie daarvoor de bijlage met beplantingstypen). 

++ Teken+in+het+schetsplan+de+nieuw+toe+te+voe-
gen+erfbeplanting

++ Geef+aan+welk+type+erfbeplanting+wordt+geko-
zen+(bijv.+bomenrij ,+houtsingel)

++ Geef+een+indicatie+van+de+toe+te+passen+
soorten
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Stap 4. Vormgeving bebouwing

Tot slot kan een goede vormgeving van de bebouwing en andere bouwwer-
ken bijdragen aan een goed eindbeeld van een fraai erf. In de jonge veld-
ontginningen is de bebouwing over het algemeen eenvoudig van vorm en 
opzet. Wij houden dan ook vast aan eenduidige bouwvolumes met natuur-
lijke en gebiedseigen kleuren en materialen. Dat mogen ook moderne mate-
rialen zijn, mits ze donkergekleurd zijn. Wat goed past zijn donkere rode tot 
bruine baksteen, donker houtwerk en eenvoudige donkergrijze dakpannen. 
Wat wij in ieder geval afkeuren zijn hoogglanzende geglazuurde dakpannen, 
veel wit (en andere lichte kleuren) en glimmende oppervlakken. Ook opval-
lend gekleurde en grote hekwerken rond paardenbakken en als erfafscher-
ming vinden we niet passend.

++ Voeg,+indien+aanwezig,+de+bouwtekeningen+toe
++ Gebruik+eventueel+referentiebeelden+om+te+laten+

zien+welk+eindbeeld+u+voor+ogen+heeft
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Het-stappenplan-op-de-vorige-pagina’s- laat-de-

inpassing-van-een-nieuwe-stal-zien.-De-principes-

die-daar-worden-gebruikt,-gelden-ook-voor-de-

inpassing-van-andere-elementen-op-een-erf,-zo-

als-een-camping-of-paardenbak.-De-belangrijkste-

uitgangspunten-blijven:

-- een-onderscheid-in-voor--en-achtererf;

-- het-nieuwe-erf-vormgeven-als-één-erf;

-- de-toepassing-van-beplanting-op-de-erfgren-

zen.

Voorbeelden inpassing

[-Functieverandering-naar-bedrijf-][-Kleinschalig-kamperen-aan-achterzijde-erf-] [-Toepassing-ruimte-voor-ruimte-op-bestaand-

erf-]

[- Toepassing- ruimte- voor- ruimte- -- splitsen-

van-erf]

[-Stal-op-achtererf-] [-Paardenbak-aan-achterzijde-erf-][-Bestaande-situatie-]
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Uitbreidingsrichting
-- Zorg dat u de ruimte neemt voor uw bouwplan. Past het 

bouwplan niet op het erf, kies dan voor een vergroting 
van het erf;

-- Kies zo mogelijk voor een uitbreiding aan de achterzijde 
van het erf;

-- Kies voor een rechthoekige tot vierkante opzet van het 
erf;

-- Probeer de uitbreiding binnen de bestaande perceels-
grenzen te situeren;

-- Houd belangrijke doorzichten vanaf de weg naar het 
landschap vrij.

Inrichting van het erf
-- Maak onderscheid tussen een voorerf en een achtererf;
-- Plaats nieuwe bebouwing op voldoende afstand van be-

staande bebouwing. Houd rekening met eventuele toe-
komstige ontwikkelingen op uw erf. Denk aan mogelijk-
heden om (in de toekomst) overbodige bebouwing te 
slopen;

-- Nieuwe bebouwing, opslag of stalling komt op het ach-
tererf, achter de achtergevel van de oorspronkelijke 
boerderij;

-- Laat de oorspronkelijke boerderij of de woning de blik-
vanger zijn; stem de positie van nieuwe bebouwing daar 
op af. Kies zo mogelijk voor stallen en bijgebouwen een 
lagere nokhoogte dan de hoogte van de oorspronke-
lijke boerderij.

Inpassing van het erf
-- Behoud voor zover mogelijk de bestaande erfbeplan-

ting, mits streekeigen en van voldoende kwaliteit;
-- Nieuwe erfbeplanting in de vorm van boomsingels op 

de perceelsgrenzen, waarbij een hoek van het erf in ie-
der geval is beplant en waarbij de (nieuwe) bebouwing 
zo veel mogelijk aan het zicht onttrokken wordt;

-- Geef extra aandacht aan erfbeplanting aan de zijden van 
het erf die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn;

-- Pas ook sleufsilo’s in, bijvoorbeeld met struiken of een 
lage aarden wal;

-- Op het voorerf past een enkele solitaire boom;
-- Rond het voorerf past een haag;
-- Voor sortimentskeuze zie de bijlage.

Vormgeving bebouwing
-- Kies voor de bebouwing bij voorkeur een eenvoudige 

vorm die past bij de functie (rechthoekige stal, silo’s 
rond);

-- Voor zover mogelijk, worden nieuwe gebouwen voor-
zien van een kap met een lage gootlijn;

-- Kies kleuren en materialen die passen in het gebied en 
opgaan in hun omgeving (geen wit, geen glimmende 
oppervlakken).

Overzicht handreikingen





Ontstaansgeschiedenis
De hoogveengebieden zijn lange tijd ondoordringbare natte, ruige gebieden geweest. De 
hoogvenen strekten zich uit over het Drents Plateau tot in de bovenlopen van de beekdalen en 
tot aan de dekzandruggen. Vanaf het eind van de negentiende eeuw zijn de gebieden in cultuur 
gebracht. De hoogvenen zijn ontgonnen vanuit de bestaande wegdorpen op de hogere dek-
zandruggen (woudontginningen). Ze worden gekenmerkt door een hoofdvaart met daaraan 
gekoppelde wijken die in een duidelijk ritme zijn gegraven met dezelfde onderlinge afstand. 
Ook in de naamgeving komt dat vaak  terug zoals bij Ravenswoud met Eerste Opwiek, Tweede 
Opwiek etc.
Doordat vrijwel al het veen is afgegraven bestaat de bovengrond van de hoogveenontginnin-
gen nu uit zand. Het landschap van de hoogveenontginningen kenmerkt zich door open gebie-
den die door sterk beplante wegen worden ingekaderd. De erven liggen als beplante clusters 
aan deze wegen. Rond Ravenswoud komt veel bosaanplant voor, waardoor de boskavels het 
gebied een meer besloten karakter geven. 
De omgeving rond Haulerwijk, en ten noorden van Appelscha (Ravenswoud)  wordt tot de 
hoogveenontginningen gerekend.

Hoogveen
ontginningen 4
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Landschapskarakteristiek
-- De- structuur- van- het- gebied-wordt- bepaald- door-

een-opstrekkende-verkaveling-haaks-op-de-hoofd-

vaart.

-- Op-regelmatige-afstand-liggende-wijken.

-- Open- gebieden- die- door- beplante-wegen-worden-

begrensd.-

-- De-bebouwing-ligt-enerzijds-geconcentreerd-aan-de-

doorgaande-wegen- langs-de-hoofdvaarten-en-an-

derzijds-verspreid-aan-de-meestal-rechte-wegen-in-

het-omringende-gebied.-

-- Erven-meest-een-tot-tweezijdig-beplant.
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te kiezen voor een erfbeplanting op de zijdelingse perceels-
grenzen, waarmee de ontginningsrichting wordt benadrukt. 
De beplanting kan bestaan uit brede singels of bosstroken. 
Waar het erf grenst aan een wijk, wordt in ieder geval het 
voorerf vrij gehouden van beplanting op de perceelsgrens, 
zodat de waterstructuur vanaf de weg beleefbaar blijft. 
Enkele solitaire bomen zijn in alle gevallen passend op het 
voorerf.

Aandachtspunten
Door het dempen van wijken bevatten de hoogveenontgin-
ningen in Ooststellingwerf ook kenmerken van de heideont-
ginningen. Omdat beide landschappen een rationele opzet 
kennen, lijkt het onderscheid tussen beide landschapstypen 
daarmee te vervagen. Als gemeente willen we de specifieke 
kenmerken van de hoogveenontginningen hooghouden. We 
stimuleren daarom het zichtbaar en open houden van de 
wijken, zeker in het zicht vanaf de weg. Daarnaast streven 
we naar perceelsbeplantingen aan weerszijden van het erf, 
zodat de opstrekkende richting van de verkaveling wordt 
benadrukt. 

Erven
In de hoogveenontginningen zijn de meeste erven onderdeel 
van de bebouwingslinten aan de doorgaande wegen langs 
de hoofdvaarten, zoals de Haulerwijkstervaart of de Opster-
landse Compagonsvaart. Daarnaast ligt een deel van de er-
ven langs uitvalswegen in de hoogveenontginningen, zoals 
de Drentse Weg en aan de rand van het Fochteloerveen.
De erven liggen direct aan de weg en zijn meestal compact 
van opzet. Hierdoor is het verschil tussen voorerf en achter-
erf soms vervaagd. Onze inzet is erop gericht om dat onder-
scheid juist weer te accentueren. Het woonhuis of de boer-
derij vormt het voorerf. Hier wordt gewoond, is de siertuin, 
de moestuin en soms een boomgaard. Het achterste deel 
van de boerderij en de bijgebouwde stallen en silo’s vormen 
het achtererf.
Vaak zijn erfgrenzen beplant, waardoor de erven groene 
verdichtingen vormen aan de eveneens sterk beplante we-
gen. Dat beeld is kenmerkend voor dit landschap. Wij zetten 
daarom ook in op versterking van deze karakteristiek door 
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Stap voor stap naar inrichtingsplan
Bij het opstellen van een erfinrichtingsplan borduren we voort op de land-
schappelijke kenmerken van het ontginningslandschap. De belangrijkste uit-
gangspunten bij aanpassingen aan erven in het ontginningslandschap zijn 
voor ons dan ook:

-- vasthouden aan de rationele opzet van de verkaveling en van de erven;
-- waar het landschap wordt gedomineerd door een opstrekkende verka-

veling wordt door de situering van bebouwing, nokrichting en de rich-
ting van de beplanting deze verkavelingsrichting versterkt;

-- het silhouet van het erf als groen cluster in het landelijk gebied behou-
den;

-- respecteren van een onderscheid tussen een voorerf waar gewoond 
wordt en een achtererf waar wordt gewerkt en de bijgebouwen staan.

Om een goed erfinrichtingsplan op te kunnen stellen, werken we van ‘groot 
naar klein’. We beginnen met het in beeld brengen van de bestaande situ-
atie, aanwezige landschappelijke bijzonderheden en eindigen met de voor-
waarden voor de vormgeving van de gebouwen. In de bijlage is bovendien 
een lijst opgenomen met beplantingen. In deze lijst is te zien welke beplan-
tingen geschikt zijn.
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Stap 0. Bestaande situatie

Een erfinrichtingsplan begint met het weergeven van de bestaande situatie. 
Dat is het vertrekpunt. Waar staat de huidige bebouwing, welke bebouwing 
wordt eventueel gesloopt, waar liggen de grenzen van het erf? Maar we 
kijken ook in de omgeving. Zijn er bijzonderheden in de directe omgeving 
van het erf? Nabije buren bijvoorbeeld of een mooi doorzicht.
Als gemeente vinden we dat waardevolle erfbeplanting gespaard moet blij-
ven.  Op de bestaande situatie kunt u (indicatief) deze erfbeplanting dan 
ook aangeven.  Wat waardevol is, is niet op voorhand goed aan te geven. 
Over het algemeen vinden we volwassen boomsingels die passen in de 
streek (bijvoorbeeld met eik, els, abeel, liguster, meidoorn) waardevol. Ook 
een markante losse boom op het voorerf kan waardevol zijn.

++ Maak+foto's+van+het+bestaande+erf+en+bekijk+
luchtfoto's

++ Teken+de+bestaande+bebouwing+en+beplanting+in
++ Geef+aan+waar+de+grenzen+van+het+erf+l iggen
++ Geef+aan+welke+beplanting+waardevo l+is
++ Geef+aan+of+er+in+de+directe+omgeving+van+uw+

erf+bijzondere+landschappelijke+waarden+zijn
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Stap 1. Uitbreidingsrichting

De eerste stap waar we dan naar kijken is de richting waarin u uw erf wilt 
uitbreiden.  Als gemeente vinden we dat de uitbreidingsrichting moet pas-
sen binnen de verkavelingsrichting. De hoogveenontginningen kenmerken 
zich door een rationele, meest opstrekkende verkaveling. Het ligt dan voor 
de hand om het erf aan de achterzijde uit te breiden.  Daarbij geven we de 
volgende aanwijzingen mee:

-- streef naar een compacte opzet van het erf;
-- geef het nieuwe erf een duidelijke rechthoekige vorm.

Op voorhand staan we niet positief tegenover het overschrijden van per-
ceelsgrenzen, al weten we dat het soms onontkomelijk is. Een erf kan dan 
ook pas in de breedte worden uitgebreid als dat om bedrijfslogistieke rede-
nen noodzakelijk is.
We adviseren u de ruimte te nemen voor de inpassing van uw bouwplan. 
Dat biedt niet alleen voldoende kansen voor een goede inpassing met erf-
beplanting, maar maakt het ook mogelijk om eventuele latere aanpassingen 
aan uw erf gemakkelijker te realiseren.  Een krappe opzet kan de ontwikke-
ling van het erf in een latere fase juist op slot zetten. Ook is in die gevallen 
vaak de ruimte voor de aanplant van bomen en struiken beperkt. 

++ Geef+aan+welk+deel+de+uitbreiding+is+van+uw+erf
++ Zet+de+maatvoeringen+van+het+nieuwe+erf+op+

de+schets
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Stap 2. Inrichting erf

De volgende stap is het inpassen van de nieuwe gebouwen, bouwwerken of 
andere elementen op het erf. De belangrijkste leidraad die we hierbij hante-
ren is het al eerder genoemde onderscheid tussen een voorerf en een ach-
tererf. Het voorerf is representatief. De boerderij is daar de blikvanger. We 
vinden dan ook dat stallen, schuren, paardenbakken en andere onderdelen 
die niets met het wonen van doen hebben, niet op het voorerf thuishoren, 
maar op het achtererf. Dat geldt ook voor het parkeren, als er bijvoorbeeld 
een bedrijfsfunctie of manege is gevestigd op het erf. De positionering van 
de nieuwe bebouwing moet de bestaande ordening van de bebouwing on-
derstrepen.
Voor zover dat mogelijk is, worden (kuilvoer)opslag, stalling en bijvoor-
beeld (mest)silo’s zoveel mogelijk achter op het erf geplaatst, achter de 
bebouwing. 
In sommige gevallen is sprake van een hoeksituatie. De weg loopt dan aan 
2 zijden om het perceel heen. We vinden dat in die gevallen een redelijke 
afstand tussen de bebouwing en de weg moet worden aangehouden.

++ Teken+de+nieuwe+bebouwing+en+bouwwerken+in .+
Houd+daarbij+rekening+met+afstand+tot+de+zijde-
l ingse+perceelsgrens+in+geval+sprake+is+van+een+
hoeksituatie.

++ Geef+aan ,+indien+van+toepassing,+waar+opslag,+
stal l ing+of+parkeren+plaatsvindt.
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Stap 3. Inpassing erf

Een belangrijk onderdeel in het erfinrichtingsplan is de beplanting. Een 
mooi erf is goed ingepast in de omgeving. We hechten veel waarde aan een 
goede erfbeplanting. Zoals gezegd verwachten we als gemeente dat bij-
voorbeeld voor het bouwen van een stal ook in nieuwe erfbeplanting wordt 
voorzien. In de hoogveenontginningen bestaat de erfbeplanting vaak uit 
boomsingels op de erfgrenzen. Soms staat er een boom los op het voorerf. 
Dit beeld zien we graag terug in uw erfinrichtingsplan. Om de herkenbaar-
heid van de hoogveenontginningen in stand te houden, willen we graag de 
wijkenstructuur zichtbaar houden. Houd daarom het voorerf vrij van be-
planting op de erfgrens.

Neem ook sleufsilo’s mee bij de inpassing, bijvoorbeeld door struiken of een 
lage aarden wal.  De beplanting die u gebruikt moet streekeigen zijn en pas-
sen bij de bodemsoort (zie daarvoor de bijlage met beplantingstypen). De 
precieze wijze van beplanten verschilt per ontginningstype. Hieronder staat 
dat uitgesplitst.

++ Teken+in+het+schetsplan+de+nieuw+toe+te+voe-
gen+erfbeplanting

++ Geef+aan+welk+type+erfbeplanting+wordt+geko-
zen+(bijv.+bomenrij ,+houtsingel)

++ Geef+een+indicatie+van+de+toe+te+passen+
soorten
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Stap 4. Vormgeving bebouwing

Tot slot kan een goede vormgeving van de bebouwing en andere bouwwer-
ken bijdragen aan een goed eindbeeld van een fraai erf. In de hoogveen-
ontginningen is de bebouwing over het algemeen eenvoudig van vorm en 
opzet. Wij houden dan ook vast aan eenduidige bouwvolumes met natuur-
lijke en gebiedseigen kleuren en materialen. Dat mogen ook moderne mate-
rialen zijn, mits ze donkergekleurd zijn. Wat goed past zijn donkere rode tot 
bruine baksteen, donker houtwerk en eenvoudige donkergrijze dakpannen. 
Wat wij in ieder geval afkeuren zijn hoogglanzende geglazuurde dakpannen, 
veel wit (en andere lichte kleuren) en glimmende oppervlakken. Ook opval-
lend gekleurde en grote hekwerken rond paardenbakken en als erfafscher-
ming vinden we niet passend.

++ Voeg,+indien+aanwezig,+de+bouwtekeningen+toe
++ Gebruik+eventueel+referentiebeelden+om+te+laten+

zien+welk+eindbeeld+u+voor+ogen+heeft
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Het-stappenplan-op-de-vorige-pagina’s- laat-de-

inpassing-van-een-nieuwe-stal-zien.-De-principes-

die-daar-worden-gebruikt,-gelden-ook-voor-de-

inpassing-van-andere-elementen-op-een-erf,-zo-

als-een-camping-of-paardenbak.-De-belangrijkste-

uitgangspunten-blijven:

-- een-onderscheid-in-voor--en-achtererf;

-- het-nieuwe-erf-vormgeven-als-één-erf;

-- de-toepassing-van-beplanting-op-de-erfgren-

zen.

Voorbeelden inpassing

[-Functieverandering-naar-bedrijf-][-Kleinschalig-kamperen-aan-achterzijde-erf-] [-Toepassing-ruimte-voor-ruimte-op-bestaand-

erf-]

[- Toepassing- ruimte- voor- ruimte- -- splitsen-

van-erf]

[-Stal-op-achtererf-] [-Paardenbak-aan-achterzijde-erf-][-Bestaande-situatie-]
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Uitbreidingsrichting
-- Zorg dat u de ruimte neemt voor uw bouwplan. Past het 

bouwplan niet op het erf, kies dan voor een vergroting 
van het erf;

-- Kies zo mogelijk voor een uitbreiding aan de achterzijde 
van het erf;

-- Probeer de uitbreiding binnen de bestaande perceels-
grenzen te situeren;

-- Houd belangrijke doorzichten vanaf de weg naar het 
landschap vrij.

Inrichting van het erf
-- Maak onderscheid tussen een voorerf en een achtererf;
-- Plaats nieuwe bebouwing op voldoende afstand van be-

staande bebouwing. Houd rekening met eventuele toe-
komstige ontwikkelingen op uw erf. Denk aan mogelijk-
heden om (in de toekomst) overbodige bebouwing te 
slopen;

-- Nieuwe bebouwing, opslag of stalling komt op het ach-
tererf, achter de achtergevel van de oorspronkelijke 
boerderij;

-- Laat de oorspronkelijke boerderij of de woning de blik-
vanger zijn; stem de positie van nieuwe bebouwing daar 
op af. Kies zo mogelijk voor stallen en bijgebouwen een 
lagere nokhoogte dan de hoogte van de oorspronke-
lijke boerderij.

Inpassing van het erf
-- Behoud voor zover mogelijk de bestaande erfbeplan-

ting, mits streekeigen en van voldoende kwaliteit;
-- Nieuwe erfbeplanting in de vorm van houtsingels op de 

perceelsgrenzen aan weerszijden van het erf, waarbij de 
(nieuwe) bebouwing zo veel mogelijk aan het zicht ont-
trokken wordt;

-- Houd het zicht op de wijken vanaf de weg vrij van be-
planting;

-- Geef extra aandacht aan erfbeplanting aan de zijden van 
het erf die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn;

-- Pas ook sleufsilo’s in, bijvoorbeeld met struiken of een 
lage aarden wal;

-- Op het voorerf past een enkele solitaire boom;
-- Rond het voorerf past een haag;
-- Voor sortimentskeuze zie de bijlage.

Vormgeving bebouwing
-- Kies voor de bebouwing bij voorkeur een eenvoudige 

vorm die past bij de functie (rechthoekige stal, silo’s 
rond);

-- Voor zover mogelijk, worden nieuwe gebouwen voor-
zien van een kap met een lage gootlijn;

-- Kies kleuren en materialen die passen in het gebied en 
opgaan in hun omgeving (geen wit, geen glimmende 
oppervlakken).

Overzicht handreikingen





Ontstaansgeschiedenis
De beekdalen zijn lage, door beken uitgesleten delen tussen de zandruggen. Doordat ze van 
oudsher nat en moeilijk begaanbaar waren, zijn de beekdalen lange tijd onbewoond gebleven. 
In de Middeleeuwen fungeerden de beekdalen als hooiland en weidegrond voor het vee.
In Ooststellingwerf liggen de beekdalen van de Linde, de Tjonger (Kuunder) en het Grootdiep. 
Van oorsprong zijn dit meanderende beken, maar vanwege onder andere de waterbeheersing 
zijn de beken in de vorige eeuw gekanaliseerd: de Tjonger in 1880 en de Linde vanaf 1922.
Een deel van de beekdalen heeft tegenwoordig ook een natuurfunctie. De beekdalen
kenmerken zich door een grote verscheidenheid van open landschap met (natte) hooilanden, 
rietlanden tot een meer besloten landschap met elzenbroekbossen en wilgenstruwelen.
In de beekdalen staat het slotenpatroon haaks op de loop van de beek.
Bebouwing komt in de beekdalen beperkt voor langs doorgaande wegen door het beekdal, zo-
als boven Oosterwolde of  aan ruilverkavelingswegen, bijvoorbeeld in het gebied ten noorden 
van Makkinga.

Beekdalen 5
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Landschapskarakteristiek
-- Een-grootschalige-openheid,-die-sterk-contrasteert-

met- de- meer- besloten- woudontginningen- op- de-

zandruggen.

-- Meer-besloten-gebieden-in-de-bovenloop,-vaak-na-

tuurgebied.-

-- Bebouwing-komt--beperkt-voor.

-- Slotenpatroon-haaks-op-de-loop-van-de-beek.
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Aandachtspunten
Door klimaatveranderingen en afspraken in het kader van 
goed waterbeheer ligt het accent tegenwoordig op het her-
stellen van het meer natuurlijke karakter van de beekdalen. 
We zullen nieuwe bouwplannen ook in dat licht beoordelen. 
Nieuwe bebouwing in het beekdal mag daarom niet strijdig 
zijn met dergelijke wateropgaven . Vanwege het open karak-
ter van beekdalen, zijn
wij voorzichtig met het toevoegen van nieuwe clusters van 
bebouwing die een verdichting van het gebied mogelijk zou-
den kunnen maken. De ontwikkeling van erven zien wij voor-
al in de lengterichting, zodat het zicht vanaf de weg naar het 
landschap zoveel mogelijk in stand blijft.

Erven
Pas nadat het waterbeheer in de beekdalen goed was gere-
geld, zijn er erven ontstaan in de beekdalen. De erven zijn 
dan ook relatief nieuw. Hun opzet varieert van rechthoekig 
tot vierkant. Ze zijn allemaal helder van opzet met een dui-
delijk onderscheid tussen voor- en achtererf. Opvallend is de 
vaak forse schaal van het erf en de stallen. Meestal is er een 
vrijstaand woonhuis op het erf.
Beplanting op de erven is wisselend van geen beplanting tot 
boomsingels rondom het erf. Wij willen dat de erven als groe-
ne eilanden in de open ruimte te herkennen zijn. Onze inzet is 
daar dan ook op gericht.
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Stap voor stap naar inrichtingsplan
Bij het opstellen van een erfinrichtingsplan borduren we voort op de land-
schappelijke kenmerken van de beekdalen. De belangrijkste uitgangspunten 
bij aanpassingen aan erven in de beekedalen zijn voor ons dan ook:
-- vasthouden aan de rationele opzet van de verkaveling en van de erven;
-- iets ‘roods’ gaat gepaard met iets ‘groens’;
-- het silhouet van het erf als groen cluster in de openheid van het gebied 

behouden;
-- respecteren van een onderscheid tussen een voorerf waar gewoond 

wordt en een achtererf waar wordt gewerkt en de bijgebouwen staan.

Om een goed erfinrichtingsplan op te kunnen stellen, werken we van ‘groot 
naar klein’. We beginnen met het in beeld brengen van de bestaande situ-
atie, aanwezige landschappelijke bijzonderheden en eindigen met de voor-
waarden voor de vormgeving van de gebouwen. In de bijlage is bovendien 
een lijst opgenomen met beplantingen. In deze lijst is te zien welke beplan-
tingen geschikt zijn.
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Stap 0. Bestaande situatie

Een erfinrichtingsplan begint met het weergeven van de bestaande situatie. 
Dat is het vertrekpunt. Waar staat de huidige bebouwing, welke bebouwing 
wordt eventueel gesloopt, waar liggen de grenzen van het erf? Maar we 
kijken ook in de omgeving. Zijn er bijzonderheden in de directe omgeving 
van het erf? Nabije buren, sloten of een natuurgebied.
Als gemeente vinden we dat waardevolle erfbeplanting gespaard moet blij-
ven. Op de bestaande situatie kunt u (indicatief) deze erfbeplanting dan ook 
aangeven.  Wat waardevol is, is niet op voorhand goed aan te geven. Over 
het algemeen vinden we volwassen boomsingels die passen in de streek 
(bijvoorbeeld met els, abeel) waardevol. Ook een markante losse boom op 
het voorerf kan waardevol zijn.

++ Maak+foto's+van+het+bestaande+erf+en+bekijk+
luchtfoto's

++ Teken+de+bestaande+bebouwing+en+beplanting+in
++ Geef+aan+waar+de+grenzen+van+het+erf+l iggen
++ Geef+aan+welke+beplanting+waardevo l+is
++ Geef+aan+of+er+in+de+directe+omgeving+van+uw+

erf+bijzondere+landschappelijke+waarden+zijn
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Stap 1. Uitbreidingsrichting

De eerste stap waar we dan naar kijken is de richting waarin u uw erf wilt 
uitbreiden.  Als gemeente vinden we dat de uitbreidingsrichting moet pas-
sen binnen de verkavelingsrichting. De beekdalen kenmerken zich door hun 
rationele opzet met rechthoekige, bijna vierkante erven.  Daarbij geven we 
de volgende aanwijzingen mee:

-- streef naar een compacte opzet van het erf;
-- breid het erf bij voorkeur uit binnen de perceelsgrenzen;
-- geef het nieuwe erf duidelijke rechte hoeken.

Op voorhand staan we niet positief tegenover het overschrijden van per-
ceelsgrenzen, al weten we dat het soms onontkomelijk is. Een erf kan dan 
ook pas over perceelsgrenzen heen worden uitgebreid als dat om bedrijfslo-
gistieke redenen noodzakelijk is.

We adviseren u de ruimte te nemen voor de inpassing van uw bouwplan. 
Dat biedt niet alleen voldoende kansen voor een goede inpassing met erf-
beplanting, maar maakt het ook mogelijk om eventuele latere aanpassingen 
aan uw erf gemakkelijker te realiseren.  Een krappe opzet kan de ontwikke-
ling van het erf in een latere fase juist op slot zetten. Ook is in die gevallen 
vaak de ruimte voor de aanplant van bomen en struiken beperkt. 

++ Geef+aan+welk+deel+de+uitbreiding+is+van+uw+erf
++ Zet+de+maatvoeringen+van+het+nieuwe+erf+op+

de+schets
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Stap 2. Inrichting erf

De volgende stap is het inpassen van de nieuwe gebouwen, bouwwerken of 
andere elementen op het erf. De belangrijkste leidraad die we hierbij hante-
ren is het al eerder genoemde onderscheid tussen een voorerf en een ach-
tererf. Het voorerf is representatief. Het woonhuis is daar de blikvanger. We 
vinden dan ook dat stallen, schuren, paardenbakken en andere onderdelen 
die niets met het wonen van doen hebben, niet op het voorerf thuishoren, 
maar op het achtererf. Dat geldt ook voor het parkeren, als er bijvoorbeeld 
een bedrijfsfunctie of manege is gevestigd op het erf. De positionering van 
de nieuwe bebouwing moet de bestaande ordening van de bebouwing on-
derstrepen.
Voor zover dat mogelijk is, worden (kuilvoer)opslag, stalling en bijvoor-
beeld (mest)silo’s zoveel mogelijk achter op het erf geplaatst, achter de 
bebouwing. 

++ Teken+de+nieuwe+bebouwing+en+bouwwerken+in .+
Houd+daarbij+rekening+met+afstand+tot+de+zijde-
l ingse+perceelsgrens+in+geval+sprake+is+van+een+
hoeksituatie.

++ Geef+aan ,+indien+van+toepassing,+waar+opslag,+
stal l ing+of+parkeren+plaatsvindt.



68

Stap 3. Inpassing erf

Een belangrijk onderdeel in het erfinrichtingsplan is de beplanting. Een 
mooi erf is goed ingepast in de omgeving. We hechten veel waarde aan een 
goede erfbeplanting. Zoals gezegd verwachten we als gemeente dat bij-
voorbeeld voor het bouwen van een stal ook in nieuwe erfbeplanting wordt 
voorzien. In de beekdalen zijn boomsingels op de erfgrenzen een passende 
inpassing.  om het landschapsbeeld van de beekdalen te versterken willen 
we dat een hoek van het achtererf is beplant door twee boomsingels aan 
weerszijden. Dit beeld zien we graag terug in uw erfinrichtingsplan. 

Neem ook sleufsilo’s mee bij de inpassing, bijvoorbeeld door struiken of een 
lage aarden wal.  De beplanting die u gebruikt moet streekeigen zijn en pas-
sen bij de bodemsoort (zie daarvoor de bijlage met beplantingstypen). 

++ Teken+in+het+schetsplan+de+nieuw+toe+te+voe-
gen+erfbeplanting

++ Geef+aan+welk+type+erfbeplanting+wordt+geko-
zen+(bijv.+bomenrij ,+houtsingel)

++ Geef+een+indicatie+van+de+toe+te+passen+
soorten
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Stap 4. Vormgeving bebouwing

Tot slot kan een goede vormgeving van de bebouwing en andere bouwwer-
ken bijdragen aan een goed eindbeeld van een fraai erf. In de beekdalen is 
de bebouwing over het algemeen relatief jong en  eenvoudig van vorm en 
opzet. Wij houden dan ook vast aan eenduidige bouwvolumes met natuur-
lijke en gebiedseigen kleuren en materialen. Dat mogen ook moderne mate-
rialen zijn, mits ze donkergekleurd zijn. Wat goed past zijn donkere rode tot 
bruine baksteen, donker houtwerk en eenvoudige donkergrijze dakpannen. 
Wat wij in ieder geval afkeuren zijn hoogglanzende geglazuurde dakpannen, 
veel wit (en andere lichte kleuren) en glimmende oppervlakken. Ook opval-
lend gekleurde en grote hekwerken rond paardenbakken en als erfafscher-
ming vinden we niet passend.

++ Voeg,+indien+aanwezig,+de+bouwtekeningen+toe
++ Gebruik+eventueel+referentiebeelden+om+te+laten+

zien+welk+eindbeeld+u+voor+ogen+heeft
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Het-stappenplan-op-de-vorige-pagina’s- laat-de-

inpassing-van-een-nieuwe-stal-zien.-De-principes-

die-daar-worden-gebruikt,-gelden-ook-voor-de-

inpassing-van-andere-elementen-op-een-erf,-zo-

als-een-camping-of-paardenbak.-De-belangrijkste-

uitgangspunten-blijven:

-- een-onderscheid-in-voor--en-achtererf;

-- het-nieuwe-erf-vormgeven-als-één-erf;

-- de-toepassing-van-beplanting-op-de-erfgren-

zen.

Voorbeelden inpassing

[-Functieverandering-naar-bedrijf-][-Kleinschalig-kamperen-aan-achterzijde-erf-] [-Toepassing-ruimte-voor-ruimte-op-bestaand-

erf-]

[- Toepassing- ruimte- voor- ruimte- -- splitsen-

van-erf]

[-Stal-op-achtererf-] [-Paardenbak-aan-achterzijde-erf-][-Bestaande-situatie-]
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Uitbreidingsrichting
-- Zorg dat u de ruimte neemt voor uw bouwplan. Past het 

bouwplan niet op het erf, kies dan voor een vergroting 
van het erf;

-- Kies zo mogelijk voor een uitbreiding aan de achterzijde 
van het erf;

-- Kies voor een rechthoekige tot vierkante vorm van uw 
erf;

-- Probeer de uitbreiding binnen de bestaande perceels-
grenzen te situeren;

-- Houd belangrijke doorzichten vanaf de weg naar het 
landschap vrij.

Inrichting van het erf
-- Maak onderscheid tussen een voorerf en een achtererf;
-- Plaats nieuwe bebouwing op voldoende afstand van be-

staande bebouwing. Houd rekening met eventuele toe-
komstige ontwikkelingen op uw erf. Denk aan mogelijk-
heden om (in de toekomst) overbodige bebouwing te 
slopen;

-- Nieuwe bebouwing, opslag of stalling komt op het ach-
tererf, achter de achtergevel van de oorspronkelijke 
boerderij;

-- Laat de oorspronkelijke boerderij of de woning de blik-
vanger zijn; stem de positie van nieuwe bebouwing daar 
op af. Kies zo mogelijk voor stallen en bijgebouwen een 
lagere nokhoogte dan de hoogte van de oorspronke-
lijke boerderij.

Inpassing van het erf
-- Behoud voor zover mogelijk de bestaande erfbeplan-

ting, mits streekeigen en van voldoende kwaliteit;
-- Nieuwe erfbeplanting in de vorm van boomsingels langs 

minimaal twee perceelsgrenzen en één hoek, waarbij de 
(nieuwe) bebouwing zo veel mogelijk aan het zicht ont-
trokken wordt;

-- Geef extra aandacht aan erfbeplanting aan de zijden van 
het erf die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn;

-- Pas ook sleufsilo’s in, bijvoorbeeld met struiken of een 
lage aarden wal;

-- Op het voorerf past een enkele solitaire boom;
-- Rond het voorerf past een haag;
-- Voor sortimentskeuze zie de bijlage.

Vormgeving bebouwing
-- Kies voor de bebouwing bij voorkeur een eenvoudige 

vorm die past bij de functie (rechthoekige stal, silo’s 
rond);

-- Voor zover mogelijk, worden nieuwe gebouwen voor-
zien van een kap met een lage gootlijn;

-- Kies kleuren en materialen die passen in het gebied en 
opgaan in hun omgeving (geen wit, geen glimmende 
oppervlakken).

Overzicht handreikingen



landschapstype:
geschikt x

minder-geschikt o

niet-geschikt

vochtbehoefte:
groot +

matig o

weinig -

Verklaring



Beplantingslijst

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

W
oudontginningen

Essenlandschap

Heideontginningen

Hoogveenontginningen

Beekdal

Hoofdhoutsoort

Struik

Vochtbehoefte Opmerkingen
Berk, ruwe Betula pendula x x x x - niet toepassen in beekdalen
Berk, zachte Betula pubescens 0 x o x x x + niet toepassen in beekdalen
Braam Rubus x x x -

Eik, zomer Quercus robur x x x x o x -

Es, gewone Fraxinus excelsior o 0 x x + niet toepassen in beekdalen
Els, zwarte Alnus glutinosa o o x x x + niet toepassen in beekdalen
Gelderse roos Viburnum opulus x x x o o x o

Hazelaar Corylus avellana x x x o o x +

Hulst Ilex aquifolium o o x x x x +

Kardinaalsmuts Euonymus europaeus o o x x x x o geschikt voor beekdalen
Kers, zoete Prunus avium o x x x o niet toepassen in beekdalen
Lijsterbes Sorbus aucuparia x x x x o x o

Meidoorn, eenstijlige Crataegus monogyna x x x x +

Populier, grauwe abeel Populus canescens o x x x +

Roos, honds Rosa canina x x o o x o niet toepassen in beekdalen
Sleedoorn Prunus spinosa x x o o x o

Sporkehout/vuilboom Rhamnus frangula x x x x x x +

Veldesdoorn Acer campestre x o x o o x -

Vogelkers (inheems) Prunus padus o o o x x x +

Vlier Sambucus nigra x x o x + niet toepassen in beekdalen
Wilg, bos Salix caprea x x x +

Wilg, geoorde Salix aurita x x x +

Houtsingels met bomen en struiken



Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

W
oudontginningen

Essenlandschap

Heideontginningen

Hoogveenontginningen

Beekdal

Hoofdhoutsoort

Struik

Vochtbehoefte Opmerkingen
Berk, ruwe Betula pendula x x x -

Beuk Fagus sylvatica x x x x o o goede laanboom
Eik, zomer Quercus robur x x x x x - goede laanboom
Es, gewone Fraxinus excelsior o o x +

Linde, grootbladige Tilia platyphyllos x x x x x -

Linde, kleinbladig Tilia cordata x x x x x -

Koningslinde Tilia x europaea ‘Koningslinde’ x x x x x -

Balsempopulier Populus trichocarpa o x x o

Paardekastanje Aesculus hippocastanum o o x x x + ziektegevoelig
Walnoot, zwarte Juglans nigra x x x x o o

Hoogstam fruitbomen appel, peer, kers en pruim x x x o o o

Laanbomen en solitaire bomen

Beuk Fagus sylvatica x x x x o o

Hulst Ilex aquifolium o o x x x +

Liguster, wilde Ligustrum vulgare x x x x x o

Meidoorn, eenstijlige Crataegus monogyna x x x o o +

Haagbeuk Carpinus betulus o o o o o -

Veldesdoorn Acer campestre x o x o o -

Hagen



Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

W
oudontginningen

Essenlandschap

Heideontginningen

Hoogveenontginningen

Beekdal

Hoofdhoutsoort

Struik

Vochtbehoefte Opmerkingen
Berk, ruwe Betula pendula x x x -

Beuk Fagus sylvatica x x x x o o goede laanboom
Eik, zomer Quercus robur x x x x x - goede laanboom
Es, gewone Fraxinus excelsior o o x +

Linde, grootbladige Tilia platyphyllos x x x x x -

Linde, kleinbladig Tilia cordata x x x x x -

Koningslinde Tilia x europaea ‘Koningslinde’ x x x x x -

Balsempopulier Populus trichocarpa o x x o

Paardekastanje Aesculus hippocastanum o o x x x + ziektegevoelig
Walnoot, zwarte Juglans nigra x x x x o o

Hoogstam fruitbomen appel, peer, kers en pruim x x x o o o

Beuk Fagus sylvatica x x x x o o

Hulst Ilex aquifolium o o x x x +

Liguster, wilde Ligustrum vulgare x x x x x o

Meidoorn, eenstijlige Crataegus monogyna x x x o o +

Haagbeuk Carpinus betulus o o o o o -

Veldesdoorn Acer campestre x o x o o -

Bijzondere bomen voorerf

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

W
oudontginningen

Essenlandschap

Heideontginningen

Hoogveenontginningen

Beekdal

Hoofdhoutsoort

Struik

Vochtbehoefte Opmerkingen
Beuk, rode Fagus sylvatica 'Atropunicea' x x x x o

Es, goud Fraxinus excelsior 'Allgold' x +

Moerbei, zwarte Morus nigra x x x -

Linde, grootbladige Tilia platyphyllos x x x x x -

Boerenjasmijn Philadelphus species x x x x x x o

Hortensia Hydrangea macrophylla cv's x x x x x x +

Krent Amelanchier lamarckii x x x x x x -

Ribes, rode Ribes sanguineum x x x x x x o

Sering Syringa cv's x x x x x x o

Heesters voorerf

Aalbes Ribes rubrum x x x o o o

Kruisbes Ribes uva-crispa x x x o o +

Zwarte bes Ribes nigrum x x x o o -

Bessenstruiken moestuin



HOUTWAL
-- Te planten in 4 rijen onderlinge afstand van 50 cm. 
-- De buitenste rijen 100 % heesters.
-- In de rij plantafstand van 100 cm.
-- De middelste rijen 100 % boomvormers zigzag in de rij.
-- Om de 200 cm.

HOUTSINGEL
-- Planten 5 rijen, plantafstand tussen de rij 150 cm.
-- Driehoeksverband.
-- Afstand buitenste rij en afrastering of sloot is 200 cm.
-- Buitenste 2 rijen bestaan uit 100% struiken. 
-- De middelste 3 rijen bestaan uit 90 % boomvormers en 

 10 % struiken.

Wijze van aanplant voor een houtwal of houtsingel
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