
3 basis
recepten

Wegbeplanting / Plaatsing van erven / Compositie van erven / 
Erfbeplanting / Architectuur / Nieuwe gehuchten / Nieuwe 
landgoederen / Dorpsranden / Dorpen

 153152



Voor u verder gaat

U gaat een nieuwe schuur neerzetten, wegbeplanting aanleggen, het erf beplanten of misschien 

wel een nieuw huis bouwen. Door het lezen van het vorige hoofdstuk, de landschapsvisie, heeft 

u het streefbeeld van uw landschap voor ogen. Maar hoe gaat u nu in het echt zoiets aanleg-

gen? Om u op weg te helpen, hebben we een aantal basisrecepten in dit boek opgenomen: tips 

en trucs waar u mee aan de slag kunt. Het zijn algemene recepten, niet specifiek gebonden aan 

één enkel landschapstype. Ze kunnen van pas komen bij meerdere landschapstypen. De nadruk 

van de recepten ligt op het uitleggen wat het effect is van bepaalde ingrepen en waarom u, met 

een bepaald doel voor ogen, bepaalde dingen wel of juist niet moet doen. 

De hoofdgedachte van dit boek is dat elke ingreep bijdraagt aan het grote geheel, het landschap. 

Probeer dus de hardnekkige gedachte van u af te schudden dat elke woning, dorpsuitbreiding 

of schuur altijd afbreuk doet aan het landschap, en dat u zulke ingrepen altijd moet ‘goedma-

ken’. Als u het goed aanpakt, bouwt u juist mee aan de landschappelijke structuur! Door oog te 

hebben voor wat wel en niet op een bepaalde plek kan, is verrommeling van het landschap te 

voorkomen (zie hoofdstuk 1). Het begint met de goede plek. Vanaf nu moeten we voorkomen 

dat meer huizen óp de enk en ín de beekdalen gebouwd worden. We kunnen die huizen juist 

wel goed gebruiken aan de rand van het beekdal, met flink wat beplanting om de rand verder 

aan te zetten [2] [3].

> Concept: de landschapsstructuur als boekenkast. Zoomen we 
in, dan zien we dat wegbeplanting, dorpen, bos en erven de 
boekenkast vormen.

> Enkele erven staan rijkelijk in de 
beplanting, vanuit de lucht gezien 
misschien in een ogenschijnlijk 
willekeurige ligging.

> Maar niets is minder waar: de 
erven liggen precies naast het 
beekdal. Met de beplanting
vormen ze de beoogde lommerrijke 
begrenzing van het beekdal zoals de 
landschapsvisie in dit boek beoogt.
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open broekgebied kamerstructuur bos heide

bos open enk landgoederenzone beekdal

broekland bolle es bolle es broekland

verdichtingszone beekdal opgeleide beek verdichtingszone

De boekenkast, de ruimtelijke structuur van het landschap, wordt gevormd door beplanting, de 

gebouwen (de boeken). Het advies: zet de boeken in de kast. Ofwel: plaats de bebouwing tegen 

de beplantingsstructuren – wegbeplantingen, houtwallen en bosranden. Dus in de marges van 

de ruimte. Die marges zijn ook: de verdichte laagtes onder de enken en achter de bolle essen, 

waar bebouwing en beplanting achter wegduiken. 

De landschapsvisie wijst ook verschillende plekken aan waar openheid de belangrijkste kwa-

liteit is, zoals broeklanden, essen en enken, beekdalen en de ruimtes tussen enclavedorp en 

bosrand. Het nastreven van het ruimtelijk streefbeeld kan betekenen dat als er stallen gesloopt 

worden, er gezocht moet worden naar betere plekken voor nieuwbouw. Dat vereist misschien 

gepuzzel, overleg met de buren en flexibiliteit, maar het loont de moeite! Geschikte plekken 

voor herbouw – rond knooppunten zoals brinkjes, zie nieuwe gehuchten – zouden alvast gere-

serveerd kunnen worden voor dit doeleinde.

> Kamerstructuur: bebouwing in de kamers, die worden gevormd door beplanting. In de broekgebieden is bebouwing een uitzondering: een enkel erf 
als beplant eilandje.

> Landgoederenlandschap: de bebouwing is opgenomen in het bos of de bosrand, en wordt ontsloten door lanen.

> Kampenlandschap: bebouwing en beplanting omzomen de es en begrenzen de broekgebieden.

> Het beekdal: bebouwing en beplanting begrenzen het dal.> Zoek bij herbouw van te slopen 
bebouwing die ongelukkig ligt in een 
zone die volgens de landschapsvisie 
open zou moeten zijn, naar een 
alternatieve herbouwlocatie op een 
betere plek.

> Bebouwing die prachtig is 
opgenomen in de marge, past als een 
boek in een kast.

> Enk: de bebouwing ligt in de laagte onderaan de enk, tussen de enk en het beekdal. Ook kan sprake zijn van vrijstaande bebouwing in de bosrand.

> Voor het overzicht nog eens de doorsnedes van de verschillende landschapstypen uit dit boek onder elkaar. Telkens wordt de bebouwing tegen, onder en tussen de 
bomen geschoven. De verscholen, onopvallende plekken worden opgezocht, zoals de laagtes tussen de essen en onder de enken. Daarmee wordt de variatie tussen de 
verschillende landschappen versterkt: de grote open ruimtes blijven open terwijl de dichtere zones juist meer besloten worden. De landschappelijke structuur wordt 
zo dus versterkt. Er is één uitzondering die de regel bevestigd: in de open broekgebieden staan een aantal boerderijen die als beplante eilandjes in een zee van ruimte 
staan. Daar dus extra voorzichtig zijn - met nog een paar eilanden erbij is de open ruimte niet open meer..
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Wegbeplanting
Wegbeplanting heeft een niet te onderschatten effect op het landschap. Het maakt van de weg 

en omgeving één ruimte door ze onder één dak van bladeren te brengen. Hierdoor kan een 

rommelig landschap samenhang krijgen. Wegbeplanting kan je blik één kant opsturen of bena-

drukt zichtlijnen. Dit heeft een grote invloed op de beleving vanaf de weg. De lanen vormen sa-

men met de erven de ruggengraat van het landschap. Ze geven het landschap structuur. Vaak is 

wegbeplanting inconsistent of het ontbreekt zelfs in het geheel, waardoor de rommeligheid van 

het landschap wordt versterkt. Het beplanten van wegen is van algemeen nut: hier ligt dus een 

aanzienlijke rol bij de overheid. Maar misschien kunt u ook bijdragen aan een fraaie wegbeplan-

ting wanneer uw kavel aan de weg grenst, of als u met paden aan de slag gaat. Infrastructuur en 

bomen horen bij elkaar. Niet alleen bij hoofdwegen, ook langs smalle zand- of zelfs graspaadjes 

zie je soms een statige laanbeplanting. U kunt dus ook andersom redeneren: wanneer beplan-

ting gewenst is, is tegelijkertijd de toegankelijkheid van het landschap te vergroten door meteen 

naast de bomen een nieuw pad aan te leggen! Daarmee levert u ineens een grote bijdrage aan 

de opbouw van de landschappelijke structuur. 

 Tip! “Boompje groot, plantertje dood”. Stel het beplanten van wegen 
en houtwallen of het aanleggen van boomweides of kleine bossen op 
overhoekjes dus niet uit tot er eenmaal een grote schuur gebouwd wordt 
of de nieuwe huizen gepland zijn. Als u nu al de landschappelijke struc-
turen versterkt, heeft de beplanting in de toekomst voldoende maat en 
smoel om de eventuele toevoegingen mooi op te kunnen nemen. 

 Wegbeplantingen betekenen heel veel voor het landschap: 
weg en omgeving worden één. Ook langs smalle paadjes 
kunnen laanbeplantingen mooi zijn. 

> Een weg in het buitengebied waar 
de wegbeplanting grotendeels is 
weggevallen. Het oogt een tikje karig, 
het landschap kan weinig hebben.

> Een beplante weg in het 
buitengebied: monumentaal!
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Wegbeplanting zorgt voor een visuele vernauwing van de weg en draagt eraan bij dat de ver-

keersruimte ook een verblijfsruimte wordt. Hierdoor gaan mensen zich ook gedragen als in een 

verblijfsruimte en neemt de verkeersveiligheid toe. Zonder laanbeplanting kan de weg het karak-

ter van een racebaan krijgen, zoals het rechte deel van de Amersfoortseweg in het buitengebied. 

De Veluwe is hier ‘open gelegd’; de sfeer van op de Veluwe te zijn raakt hier even verloren. 

Bijzondere aandacht gaat uit naar de radiale hoofdwegen die het geraamte van Apeldoorn vor-

men en van oudsher de stad en de weide omgeving met elkaar verbinden. De wegbeplanting is 

ook langs deze wegen vaak inconsistent of geheel afwezig. Juist omdat hier veel ontwikkelingen 

hebben plaatsgevonden – er staat vaak veel bebouwing langs – is het beeld vaak schraal, rom-

melig en hard. In de stad is de beplanting de afgelopen jaren grotendeels hersteld. In bepaalde 

landschapstypen – de enken, broeklanden en beekdalen – is wegbeplanting niet gewenst. Daar 

willen we juist de openheid benadrukken. Het effect van de mogelijkheden van wegbeplanting 

behandelen we hierna. Zoals met alle voorstellen in dit kookboek: blijf je verstand gebruiken, 

kijk goed naar de plek.

Door wel of geen laanbeplanting te gebruiken, of aan één zijde van de weg of het pad, kan je 

spelen met ruimtes en hoe je daar onderdeel van wordt. Op de volgende pagina enkele voor-

beelden van wegbeplanting in het kampenlandschap, maar je kan ze overal toepassen als je met 

wegbeplanting werkt.
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> Gefragmenteerde wegbeplanting langs de dorpsweg: een schraal beeld, de 
verkeersfunctie domineert.

> Een beplante dorpsweg: de weg is een verblijfsruimte en de bebouwing is 
geordend.

> Er is niet veel ruimte nodig: paden 
(ook nieuwe!) bieden veel kansen 
om beplanting toe te voegen. Hier is 
geen last van botsende belangen met 
bijvoorbeeld een verkeersfunctie.

> Beplante wegen vormen een kader 
waar bebouwing tegenaan geplaatst 
kan worden.
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Wanneer aan beide zijden laanbomen staan, wordt de bebouwing langs 

de weg in het wereldje van de weg opgenomen. Weg, bomen en erven 

worden samengebracht onder het bladerdak. De laan fungeert als een 

kapstok; het landschap oogt vanaf de weg als eenheid. 

Als de weg en beplanting in een rechte lijn staan (zie onder) kadert de 

beplanting het blikveld in: de zichtlijn wordt benadrukt.

In de open landschappen – de beekdalen, broeklanden en enken – wordt 

geen wegbeplanting toegevoegd. Hier beleef je midden in de grote ruimte 

de weidsheid optimaal. Ook waar lage, watervoerende delen kruisen met 

hogere delen, zoals hier de zandruggen van het kampenlandschap, kan je 

de laanbeplanting onderbreken: opeens sta je even midden in het dal.

> wegbeplanting aan beide zijden > geen wegbeplanting
recept 1 recept 2
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Bij andere karakteristieke ruimtes, zoals een erf of mooie binnenruimte, 

kan de ervaring van 3a ook omgedraaid worden: hier word je doordat de 

beplanting juist aan de overzijde staat onderdeel van de wereld van het 

erf.

Door de laanbeplanting aan één zijde, in dit geval de kant van het grote 

open broekgebied (blauw op de kaart), weg te laten, word je op de weg 

onderdeel van de open ruimte en ervaar je die. Op de foto: eenzijdige 

beplanting naast een dal, waardoor je op het pad toch echt dóór het dal 

loopt.

> wegbeplanting aan één zijde
(open ruimte)

> wegbeplanting aan één zijde 
(erf)

recept 3 recept 4
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Plaatsing van erven
Als we ons door het landschap verplaatsen, is dat over de weg. Wegen zijn vaak ontstaan als 

verbindingen tussen boerderijen en slingeren dus van erf naar erf, tussen erven door en soms 

zelfs er overheen. Omdat de bebouwing vaak in de knik van de weg ligt, zie je niet veel van 

wat er komen gaat. Wat achter de knik ligt blijft verborgen, totdat je er in rijdt, zodat die paar 

erven al snel de entree van een dorpje of een gehucht lijken. Verplaatsend over de weg kom je 

zo steeds weer in verschillende wereldjes: soms bevind je je in de intieme ruimte tussen enkele 

erven en soms sta je na een slinger van de weg opeens weer in een weids landschap. Erven zijn 

dus niet alleen privéruimtes, ze máken ook de openbare ruimte.

De positie en de inrichting van de erven zijn dus voor de beleving van het landschap van groot 

belang. De locatie en de richting van de bebouwing zijn belangrijke aspecten die de (semi-)

openbare ruimte vormen. De beplanting ondersteunt dit verder. Als je een erf ontwikkelt, 

ben je dus tevens bezig met de vormgeving van de verblijfsruimte van de passant. Het is dus 

belangrijk om bij de inrichting van een erf na te denken vanuit de openbare ruimte, vanaf de 

weg. Hier volgen een aantal recepten die helpen om met erven aangename openbare ruimtes te 

maken.

 Wegen leiden je van erf naar erf. Erven zijn daarom belangrijk 
voor het beleven van het landschap. Hoe kunnen ze bijdragen  
aan een fraaie openbare ruimte?

> Het erf - met de boerderij, de 
grote eiken, de appelboom en de 
heg - máákt het landschap. Het erf is 
dus geen individuele aangelegenheid. 
Het is natuurlijk gewoon privé, maar 
vormt tegelijkertijd wel de wand van 
onze gemeenschappelijke woonkamer 
- het landschap. 

> Wandelend over het openbare 
pad slinger je tussen de erven door. 
Je hebt bijna het gevoel dat je door 
de tuin loopt. Geweldig! U heeft 
misschien niet zo’n huis, u heeft wel 
dit landschap.
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> zoek de knik
recept 1

> De huidige 
situatie: grote schu-

ren liggen in de knik van 
de weg, waardoor je ze 

pas laatst ziet: daar  
waar de weg afbuigt 

(rode pijl).

> Door 
het toevoegen van 

wegbeplanting wordt de 
oksel van wegen, waar de 

boerderij in ligt, aangezet. Zo 
krijgt de boerderij een prachtige 

inpassing. De absorptieca-
paciteit van het landschap 

wordt vergroot.

>  
Zouden de stal-

len in deze knik van de 
weg vervangen worden door 
woningen, dan zou zelfs met 

niet erg bijzondere nieuwbouw 
(rechterbeeld) een aangename 

ruimte kunnen ontstaan: er 
ontstaat een gehuchtje!

> Het 
absorptievermogen 

van een knik in de weg, een 
plooi in het landschap, is groot 

(links). In de knik heeft het erf een 
natuurlijk kader van beplante wegen: 

je kunt het erf in-passen (zie ook 
volgende pagina). Een stukje verderop 
zou hetzelfde erf zeer opvallen in de 

open ruimte (rechts). Voor nieuw-  
of herbouw is de locatie dus  

van essentieel belang!

> Met meer-
dere gebouwen in 

een knik ontstaat een 
entree: je rijdt een ne-
derzetting binnen, een 

eigen wereldje. 

> Wegen zijn vaak 
ontstaan als verbinding tussen 

boerderijen. Daarom maakt de weg 
bij de boerderij vaak een knik. Dat 

levert fotogenieke aanzichten op: vanaf 
de weg zie je steeds vanuit een mooie 
hoek de boerderij liggen. Doordat bij de 
boerderij het blikveld stopt, ontstaat er 

vanaf de weg een aangename,  
intieme ruimte. Maak gebruik  

van knikken in de weg! 

Wegbeplanting / Plaatsing van erven / Compositie van erven / Erfbeplanting / Architectuur / Nieuwe gehuchten / Nieuwe landgoederen / Dorpsranden / Dorpen
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> draai in de kavelrichting
recept 2

> Agrarische be-
bouwing is altijd op het land 

georiënteerd geweest, dat was het 
belangrijkst. Wat nu de openbare weg 

is, was vroeger de verbinding tussen de 
verschillende boerderijen. De weg slin-
gerde dus van boerderij naar boerderij. 

Daarom liggen de boerderijen in de  
richting van de kavel en niet in de 

richting van de weg. Dat levert tegen-
woordig vanaf de weg een heel  

gevarieerd beeld op.> Door de 
draaiing ten opzichte van 
de weg ontstaan speelse 

ruimtes. De foto hieronder laat 
goed zien dat de gedraaide 
hoeve rechts en de bomen 

links samen een mooie, 
pleinachtige ruimte 

vormen.

> Vreemde 
overhoekjes geven 
aanleiding tot een 

bijzondere invulling, 
zoals een terras.

> Een paar 
boerderijen op 

een rijtje, maar door 
de draaiing toch een 
boeiende compo-

sitie.

> Op de weg 
word je onderdeel 
van de prachtige 

ruimte, die door deze 
gedraaide boerderij 

is ontstaan.

> Schuurachtige 
bouwblokken maar toch 

heeft het niet de gezelligheid 
van een echt erf. Wat gaat er 

mis? De weg is hier richtingge-
vend. Daardoor oogt deze straat 

niet als een verblijfs- maar als een 
verkeersruimte. Geen speelse 
ruimtes, geen variatie, geen 

ruimte voor bomen.

Wegbeplanting / Plaatsing van erven / Compositie van erven / Erfbeplanting / Architectuur / Nieuwe gehuchten / Nieuwe landgoederen / Dorpsranden / Dorpen
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> verschuif de rooilijn
recept 3

> Alle huizen staan 
op dezelfde afstand en in 

dezelfde richting van de weg. 
Daardoor ontstaat een saai beeld 

van één lange, uniforme ruimte. Ook 
is nergens ruimte voor grote bomen, 
wat de saaiheid versterkt. De weg 

is geen verblijfsruimte maar een 
verkeersruimte, die je al snel 
aanleiding geeft om te hard 

te rijden.

> Een bijna 
identieke straat, maar 

nu wel goed: de bebouwing 
verspringt, waardoor er mooie 

ruimtes ontstaan en er ook 
ruimte is voor flinke bomen. 
De weg is een gevarieerde, 

aangename verblijfs-
ruimte.

> Uitgangspunt 
voor een nieuwe bouwkavel: 

zorg dat er altijd voor ruimte is 
voor tenminste één grote boom! Zet 
als stap 1 dus niet automatisch het 
gebouw midden op de kavel, dan 

blijven meestal ruimtes over waar je 
net niks mee kan: met een beetje 
boom staat het huis altijd in de 

schaduw.

> Schuif het 
gebouw naar voren of naar 
achteren, naar links of naar 

rechts en draai de richting, totdat 
er een grote ruimte overblijft waar 

ook mét een boom nog zon op het 
huis komt. In een bosrijke omgeving 
is de plaatsing van een woning ten 

opzichte van de zon helemaal 
essentieel. Het voorkomt 

onnodige kap.

> Impres-
sie van een nieuwe 

dorpsrand waar ruimtes 
ontstaan door de bebouwing 

voor of achter op de kavel 
te plaatsen (Buro Harro, 

dorps uitbreiding  
Keyenborg).
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> Zorg dus 
dat de afstand van 

de gebouwen tot aan 
de weg varieert. Zo 
ontstaan ruimtes en 
tuinen waar je iets 

mee kan.
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> gebruik overhoekjes
recept 4

De overhoekjes – kliekjes van het landschap – zijn soms wel de smaak-

makers. Deze heel bescheiden landschapselementen, nu vaak restanten, 

hebben een groot effect op het landschap. Het zijn hoekjes waar je toch 

niet gek veel mee kan, maar als ze op de goede plek liggen – in zones 

waar verdichting gewenst is – is hier beplanting toe te voegen. Met wat 

eenvoudige voorzieningen wordt zo’n boomweide een heerlijke verblijfs-

plaats (zie ook p. 212/213 driehoekjes).

> Bij de aanleg 
van nieuwe erven 

kunnen met overhoekjes 
nieuwe openbare ruimtes 

gemaakt worden.  
Hier de bestaande 

situatie.

> Door het 
toevoegen van 

bomen wordt de es 
omzoomd en krijgt 
de bebouwing een 

kader.

> Door het 
bouwen van nieuwe 

stallen in de marge van het 
landschap, ontstaat in de knik 
van de weg een restruimte, die 
omzoomd door beplanting of 
helemaal beplant, een mooie 

nieuwe verblijfsruimte aan 
het landschap toe-

voegt!

> Prach-
tige overhoek 
in Meerveld: 

boomweide met 
eiken.

> Een over-
hoekje bij Beemte. 

Met enkele bankjes is 
er heel eenvoudig een 

prachtig plekje van  
te maken.

Wegbeplanting / Plaatsing van erven / Compositie van erven / Erfbeplanting / Architectuur / Nieuwe gehuchten / Nieuwe landgoederen / Dorpsranden / Dorpen
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Compositie van erven
Een erf is een wereld op zich. Meerdere gebouwen vormen met elkaar als het ware een gehucht, 

met soms duizenden inwoners (in de stallen). Een erf bestaat in hoofdopzet uit twee delen: de 

groene, ‘mooie’ voorkant en de stenige ‘rommelige’ achterkant. Het oudste, veel voorkomende 

boerderijtype in deze streek is het zogenaamde hallehuis waar wonen en werken in één ge-

bouw gebeurde. Aan de voorkant bevonden zich de woonkeuken, bedsteden en opkamers. De 

achterkant van de boerderij was de werkkant. Hier stonden aan weerzijden van de deel het vee 

in de pot- of grupstal. Op zolder lag de oogst. 

De bebouwing – stallen, schuren en bijgebouwen – richten zich over het algemeen op één 

centrale gebruiksruimte: het (half)verharde binnenplein. Dat is het logistieke centrum van het 

boerenbedrijf. Het binnenplein is – net als een dorpsplein – een compositie op zich. Ook bijge-

 Hoe maak ik een mooi erf? Ruim niet te snel alles op, gebruik 
restjes en wees bewust van de natuurlijke hierarchische  
opbouw van het erf!

> Woondeel van het erf met siertuin.

> Woondeel van het erf met 
moestuin.
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> Tweedeling van een erf.

> Het erf: voortuinen en binnenwerelden.

Bedrijfsdeel van het erf: de 
achterkant.

Woondeel van het erf met sier-  
en moestuin.

bouwtjes en rommelige schuurtjes horen daarbij. Het zijn soms zelfs de smaakmakers. Denk dus 

niet te snel aan opruimen (slopen), maar maak gebruik van de restjes. Dat zie je in alle goeie 

keukens terug! Probeer met het toevoegen van bebouwing de compositie van het enigszins 

besloten binnenplein te versterken. Om het erf heen – aan de zij- en achterkant – bevinden zich 

moestuinen, houtwallen, wegbeplanting en/of hagen. Ze smeden de eenheden nog meer aaneen. 

Het eerste basisingrediënt voor een erf is dus de hiërarchie: het onderscheid tussen voor- en 

achterkant, buiten- en binnenkant, zacht en hard. Die hiërarchie zet zich door tot in de details, 

zoals beplantingskeuze, goothoogte en dakvorm, die we verderop behandelen.

> Bedrijfsdeel van een erf: achterkant 
en binnenwereld.

> Een doodgewoon schuurtje: 
smaakmaker van het landelijk gebied!
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> hiërarchie
recept 1

Het woonhuis en de eventuele siertuin vormen het gezicht van het erf. 

Overige gebouwen staan lager in hiërarchie, hoewel het misschien wel 

grotere gebouwen zijn. 

De hierarchie van de verschillende gebouwen op het erf uit zich in:

> positie  > raamgrootte

> goothoogte  > materialisering

> mate van detaillering  > kleur

Door een hogere goothoogte krijg je meer van het woongedeelte te zien 

waardoor het prominenter aanwezig is. Daarnaast onderscheidt het 

woonhuis zich van de stallen door meer details. De ramen zijn groter dan 

in de stallen – die zijn klein of ontbreken zelfs. Ook in de materialisering 

komt de hiërarchie terug: het woonhuis is over het algemeen van duur-

zamer materiaal (bijvoorbeeld steen en de schuur van hout). Ook door de 

kleur kan het woonhuis meer naar voren springen, terwijl schuren soms 

juist naar de achtergrond verdwijnen. 

> Een 
erf met een 

hiërarchische 
opbouw.

> De zwarte 
kleur, heel traditioneel, 
werkt goed: het zorgt 

ervoor dat de nieuwe schuur 
meer naar de achtergrond 
verdwijnt en meer opgaat 

in het landschap.

> Een mooi 
voorbeeld van een 

getransformeerd erf: de 
verbouwde en nieuwe 

schuren vormen samen 
een hiërarchische  

eenheid.

> Een geheel 
nieuw erf, met veel 

aandacht ontworpen. 
Echter ontbreekt een 
hiërarchie: alle gebou-

wen ogen even 
belangrijk.
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Ook als er sprake is van één geïntegreerd gebouw (zogenaamd hallehuis) 

op een heel erf, zie je de hiërarchie nog terug. Het woongedeelte onder-

scheidt zich dan van de achterzijde, met name in detaillering, raamgroot-

te en soms ook goothoogte.

Bouw je aan een erf, dan bouw je aan een compositie. Bij het toevoegen 

van nieuwe stallen aan het erf is het belangrijk de nieuwbouw als onder-

deel van deze compositie te zien. De aardigheid van een erf is dat je het 

‘leest’ als een erf, met hoofd- en bijzaken. Verlies je die hiërarchie uit het 

oog, bijvoorbeeld door bij functieverandering naar volledig wonen de 

schuren te vervangen door een groepje gelijkwaardige woonhuizen, dan 

oogt het nieuwe erf niet meer als erf maar als een woonwijkje! Daarmee 

verliest het landelijk gebied zijn karakter.

>  
Hiërarchie  
in grootte 

> Hiërarchie:
de mooie nieuwe houten 

‘schuur’ (eigenlijk een atelier) is 
een goeie toevoeging aan het erf. 

Het gebouw is minder belangrijk door 
de materiaalkeuze en raamgrootte. Toch 
overheerst de schuur nog, omdat deze 

prominent naast het woonhuis staat 
(op één lijn, niet verspringend) en de 

hogere goot het woonhuis toch 
nog overschaduwt (zie pagina 

200-201: dakvorm en 
goothoogte).

> Schuren 
als deze kunnen 
op nieuwe erven 

uitstekend als par-
keerschuur ingezet 

worden. 

> Een erf kan 
omgevormd worden 

in een ruimte met meerdere 
woningen. Ook onder één kap: 

het woonerf nieuwe stijl. Dit kan met 
bestaande bebouwing of nieuwbouw. 
Ideaal voor starters. Eén vrijstaande 

woning als hoofdgebouw en een 
gezamenlijke parkeerschuur maken 

het erf af (ontwerp dorpsuit-
breiding Keyenborg, 

Buro Harro).
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Misschien is het u al eens 
opgevallen, maar er is met veel 
oude boerderijen iets geks aan 
de hand: ze liggen verkeerd 
om! De achterkant van de boer-
derijen, bijna zonder ramen en 
met grote staldeuren, ligt naar 
de weg toegekeerd, waardoor 
het wel lijkt alsof de weg ge-
woon over het erf loopt.
En zo is het ook. De boerderijen 
zijn ooit gebouwd rondom de 
meest geschikte landbouwgron-
den: de akker (enk/es/kamp). 
De voorkant van het hallehuis 
– het woongedeelte met tuinen 
– was vaak gericht op die akker. 
Aan de achterkant van het 
erf vond het transport plaats 
van oogst en vee. Dat was een 
halfverharde ruimte met kar-

renwegen van zand. Juist deze 
karrenpaden zijn de laatste 
eeuwen verhard en hebben de 
rol van de openbare weg gekre-
gen, met als gevolg dat je dus 
inderdaad over de achtererven 
van boerderijen loopt of rijdt!

Behalve die karrenpaden lag 
er ook een uitgebreid systeem 
van paden voor de voetganger, 
bijvoorbeeld om ter kerke te 
gaan (kerkenpaden). Die sloten 
wel aan op de voor- en zijkan-
ten van de boerderijen. Van dit 
padensysteem is de afgelo-
pen eeuw heel veel verloren 
gegaan, waardoor we één kant 
van het landschap uit het oog 
zijn verloren. Jammer, want we 
zijn inmiddels met veel meer 

INTERMEZZO
> Voor en achter mensen. Het landelijk gebied 

is naast productiegebied ook 
recreatiegebied geworden.  
Juist nu is het raadzaam om, 
als je een ingreep doet in het 
landschap, te proberen weer 
paden aan te leggen. Dan kun-
nen meer mensen genieten met 
minder last van elkaar, en zo 
zie je het landschap ook weer 
eens van een andere kant: de 
voorkant!
Je treft deze omgedraaide 
boerderijen – of omgedraaide 
werelden – aan in de oude 
landbouwontginningen, dus de 
enken- en kampenlandschap-
pen. Boerderijen in de nieu-
were ontginningen, de broek- 
en heideontginningen, zijn 
‘gewoon’ aan de ontginnings-

wegen aangelegd en liggen dus 
ook met hun voorkant naar de 
weg toe. Veel van de ‘omge-
draaide’ boerderijen worden 
omgebouwd tot woonboerde-
rijen en de staldeuren worden 
meestal vervangen door grote 
ramen, met een tuin ervoor. 
Hiermee komt de woon-, werk- 
of studeerkamer aan de weg te 
liggen: de gebouwen beginnen 
zich dus met het landschap  
mee om te draaien.

> 1 De voorkant van een boerderij, 
met tuin – nu de achterkant – aan een 
enk. Mooi, gaaf voorbeeld met het 
(kerke)pad over de Loenerenk.
> 2 De boerderijen liggen met de 
kont naar je toe: de achterkant is 
voorkant (openbare weg) geworden, 
zoals hier in Lieren.
> 3 Vroeger: het zandpad verbond 
de achterkanten van de boerderijen. 
Dit was de wereld van de wagen. De 
andere kant was de voorkant – de 
‘chique’ kant – met de siertuin en het 
kerkepad.
> 4 Nu: het karrepad is de openbare 
weg geworden, ook voor voetgangers 
en fietsers. De achterkant is 
voorkant geworden. Het gebouw is 
inmiddels eigenlijk meegedraaid: de 
bedrijfsingang is woonkamerraam 
geworden.

1

2

3 4
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Erfbeplanting
Er bestaat veel verwarring over de term landschappelijk inpassen. Geregeld lees je zinnen als: 

‘de bebouwing moet nog wel landschappelijk ingepast worden’ of: ‘door een groenstrook wordt 

de snelweg landschappelijk ingepast’. Landschappelijk inpassen lijkt dus vaak het achteraf 

wegwerken van lelijk geachte dingen, en dan liefst met ‘groen’. 

Maar landschappelijk inpassen is geen ketchup, waarmee je met flinke scheuten iets onsmake-

lijks acceptabel probeert te maken! Het is ook geen vrijbrief om lelijke stallen of bedrijfster-

reinen te kunnen bouwen, omdat het altijd nog opgelost kan worden met een flinke scheut 

beplanting! Beplanting wordt te vaak gebruikt als groen behang om het leed te verzachten. 

Daarmee wordt de misstap voornamelijk extra benadrukt. Landschappelijke inpassing is niet 

het goed maken van fouten. Het is het niet maken van fouten: een ingreep naadloos inpassen 

in het landschap. 

 Singels, wallen, lanen, hagen, boomgaarden, moestuinen of één 
grote boom; erfbeplanting hoort bij het erf en bij het landschap. 
Let op: erfbeplanting is geen schuurbeplanting! 

 Tip! 
Koop fruitbomen in plaats van de bol-catalpa’s en de bol-acacia’s van het 
tuincentrum. Met hun karakteristieke vormen en stammen geven fruit-
bomen een gezellige, landelijke sfeer, terwijl die bol-boompjes typische 
stadse buitenwijk- boompjes zijn. De fruitbomen bloeien prachtig in het 
voorjaar en de oogst in het najaar is natuurlijk een feest! En ze zijn niet te 
groot, dus ideaal als je bang bent voor te veel schaduw van een echt 
grote boom. 

> Ik ben er niet! 

> Het verstoppertje spelen heeft een  
averechts effect: het ziet er eerder 
onverzorgd en een beetje onguur uit.
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De erfbeplanting vormt een integraal onderdeel van het erf en is dus geen schuurbeplanting. 

Als onderdeel van de compositie van het erf is erfbeplanting ook onderdeel van de compositie 

van het landschap. En het effect van erfbeplanting op het landschap is groot. Met één grote 

boom ziet een erf er totaal anders uit dan een erf zonder zo’n boom. De boom is zoveel groter 

dan een woning, dat een woning zich eronder verschuilt als onder een parasol. 

Onder erfbeplanting vallen ook de (hoogstam)boomgaarden en moestuinen naast de boerderij. 

En de hagen die vroeger noodzakelijk waren als erfafscheiding: ze hielden de dieren binnen – 

beweide boomgaard – of juist buiten – siertuin. Om de siertuin werd vaak een andere haag ge-

bruikt – beukenhaag – dan om de rest van het erf – bijvoorbeeld meidoornhaag. Ook hier komt 

de hiërarchische opbouw van het erf terug (zie p. 176 en volgende). Tegelijkertijd vormden 

deze hagen een mooi kader om het erf heen. Windsingels en oprijlanen hoorden ook bij het erf. 

Veel van de beplanting staat dus eigenlijk óm het erf: als houtwallen en wegbeplanting. Hout-

wallen functioneerden op de perceelsgrenzen als veekering. In het drogere landschap bestonden 

de houtwallen voornamelijk uit eiken, in de nattere delen als elzensingels. Sinds de uitvinding 

van het prikkeldraad in de 19e eeuw is de houtwal als veekering overbodig geworden en meer 

en meer uit het landschap verdwenen. Boeren zagen ze steeds meer als sta in de weg en ze 

beschaduwden het land. Doordat het decor van bomen hierdoor goeddeels verdwenen is, liggen 

erven nu vaak ongewoon kaal in het landschap. 

 Tip! 
Bloemrijke graslanden zijn een lust voor het oog, extensief in het onder-
houd en lekker landelijk! Natuurbeheerders zweren erbij. Als u een flinke 
tuin heeft: zaai schrale grond in met een mooi bloemrijk grasland- 
mengsel. Eén keer per jaar hooien en u creëert een bloemenzee.
Niet bemesten! Ook bermen langs paden en oprijlanen kunt u natuurlijk
prachtig laten bloeien. Scheelt een hoop onderhoud en u helpt de
biodiversiteit er ook nog eens een handje mee, vooral als u ook  
bedreigde soorten inzaait (zogenoemde Rode Lijstsoorten). Die bestelt u  
gewoon op internet!

> Camouflagekleuren werken niet: 
niemand gelooft dat dit een bos is.

> Prachtige erfbeplanting: naast 
bestaande bomen (links) is nog extra 
laanbeplanting op het eigen terrein 
geplaatst (rechts), waarmee iets 
toegevoegd wordt op het niveau van 
de landschapsstructuur (en niet op 
het niveau van de schuur). Zo breng je  
het landschap in balans!
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Hoe kaler het landschap, hoe groter de rol van erfbeplanting in de presentatie van het erf. Het 

toevoegen van een rij bomen is een ingreep in de structuur van het landschap. Probeer als 

u met erfbeplanting aan de slag gaat, dan ook dat grotere plaatje te zien en een bijdrage te 

leveren aan de landschapsstructuur. Hou beplanting op afstand van de bebouwing (niet er pal 

tegenaan), zorg voor beplanting hoger dan de bebouwing (bomen) of juist veel lager (heg) en 

hou bijvoorbeeld niet dezelfde lengte aan als bijvoorbeeld de nieuwe schuur, maar behandel 

het als een zelfstandig element van het landschap. Een rijtje coniferen is behang. Maak liever 

een oprijlaan, vanaf de weg tot ver op het erf, of een windsingel of houtwal. Dat kunnen mooie 

elementen zijn die de bebouwing van het erf in zich opnemen. Geen behang dus, maar decor.

> Indien lijnvormige erfbeplanting wordt toegevoegd: maak het los van de bebouwing! Zorgt dat het 
zowel in hoogte, afstand en lengte een autonoom element wordt.

> Tekening van een stereotiep erf uit de Apeldoornse contreien door 
J.T.B. Bijhouwer (uit ‘Nederlandsche boerenerven’, 1943).

> Een geweldig ingepaste 
woning, zonder noemenswaardige 
erfbeplanting: de laanbeplanting 
erachter vormt het kader.

> Het erf is vaak een bonte 
verzameling van bomen, paadjes, 
schuurtjes en gereedschap. Een haag 
kadert het netjes in, als de lijst van 
een schilderij. 

> Hoge erfbeplanting zonder 
ondergroei: een element op zich 
(oprijlaan), geen camouflage (schuur-
behang) maar een compositie.
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streekeigene hem te veel aan 
het hart. 
Toch gaan zijn gedachten uit 
naar verhuizen. Een zoon wil 
het bedrijf overnemen, maar 
op deze plek heeft het bedrijf 
op den duur geen toekomst. 
De percelen zijn klein, liggen 
versnipperd en er is te weinig 
grond om te groeien. Hij heeft 
net genoeg grond voor een be-
drijfsvoering met zestig koeien, 
wat naar Nederlandse begrip-
pen bescheiden is. Rondom de 
boerderij heeft Wesselink zes 
hectare in eigendom, waar hij 
de koeien weidt. In een straal 
van tien kilometer heeft hij nog 
acht hectare grond en verder 
huurt hij op verschillende plek-
ken er zo’n 26 hectare grond 
bij om voer voor het vee te 
telen: maïs en gras. Wesselink 
wijst naar de overkant van de 
provinciale weg, de Deventer-
straat. Daar was hij net nog aan 
het eggen op gepacht land van 
de overbuurman. Hier gaat hij 
gras inzaaien. Er komen geen 
koeien op. Dat is met de drukke 
weg ertussen niet te doen. 
Nu, eind maart, staan de koeien 
in de open stal. Zodra het weer 

het toelaat gaan ze de wei in. 
Bij hem blijven de ‘dames’ niet 
het hele jaar binnen. Buiten 
grazen is goed voor de die-
ren en mooi om te zien. ‘Dit 
kleinschalige landschap is een 
mooi gebied voor wandelaars 
en fietsers’, beaamt Wesselink. 
‘Je kijkt van sloot naar sloot 
en van weg naar weg.’ Dat 
Apeldoorners hier volop komen 
is niet zo verwonderlijk. De 
boerderij ligt dichtbij de opruk-
kende stad aan de andere kant 
van de A50. Om het landbouw-
gebied beter te ontsluiten, zijn 
er fietspaden gepland. Wesse-
link vindt dat niet zo nodig. ‘Er 
zijn voldoende mogelijkheden 
om te fietsen en te wandelen. 
Overal zijn weggetjes.’ 
Momenteel is hij in discussie 
over een aan te leggen pad 
langs een bosje dat aan zijn 
grond grenst. Wesselink ziet 
het pad liever aan de andere 
kant van het bosje. Zijn vee 
komt dan niet in aanraking met 
honden, die het virus Neospora 
kunnen overdragen. Dat ver-
oorzaakt verwerpen bij koeien. 
‘Als het pad daar wel wordt 
aangelegd, moet er in ieder 

geval een goede afscheiding 
komen.’ Zo zijn er meer ontwik-
kelingen waar hij kritisch naar 
kijkt. De nieuw geplande natuur  
Drostendal – met blauwgras-
landen, moerassig gebied en 
bos – als uitloopgebied voor 
Apeldoorn, vindt hij minder 
gewenst. ‘Als je het gebied gaat 
vernatten, moet je veel doen 
om de landbouwgrond goed te 
houden.’ 
De agrariër heeft een econo-
mische blik op het landschap 
en beleeft toch ook de nodige 
plezier aan kleine landelijke ge-
neugten. Op zijn erf scharrelen 
kippen en ganzen. De knop-
pen van de kleine boomgaard 
met appel, peer, pruim, kers en 
een walnotenboom staan op 
springen. De groentetuin gaat 
binnenkort de eerste producten 
opleveren. ‘Zo’n tuin is mooi 
om te doen, maar vooral is het 
lekker wat er vanaf komt.’ Met 
dit soort hobby’s kleden hij en 
vele collega’s ongemerkt het  
landschap aan, dat veel mensen 
zo waarderen.

Willy Wesselink geniet van zijn 
omgeving, een van oorsprong 
laag en nat gebied. Vooral de 
karakteristieke bomen in het 
verder open landschap vindt 
hij prachtig: de eiken en elzen, 
wilgen en populieren. Soorten 
die het hier goed doen en van 
nature voorkomen. Maar de 
veehouder bekijkt het land ook 
met boerenogen. ‘Je moet er 

wel de kost kunnen verdienen.’ 
Zijn blik is daardoor soms wat 
anders dan die van stedelingen. 
Neem de hoogteverschillen in 
het land. Daar is hij niet altijd 
blij mee. Sommige stukken 
land zijn zo laag en nat, dat ze 
alleen maar geschikt zijn als 
weiland. ‘Maar ach’, zegt hij ook 
weer berustend, ‘je hebt er nu 
eenmaal mee te maken. Het 

geeft het landschap wel iets 
eigens.’ De veehouder zoekt 
de balans tussen wat mooi is 
en wat nodig is om goed te 
kunnen boeren. Af en toe een 
slootje dempen om twee kleine 
percelen aan elkaar te trekken 
en daarbij een paar bomen 
rooien moet kunnen,  vindt hij. 
‘Maar het moet geen kaalslag 
worden.’ Daarvoor gaat het 

INTERVIEW
‘Landschap is mooi, maar je moet er  
wel de kost kunnen verdienen’

Willy Wesselink  
melkveehouder
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Architectuur
Zoals iedereen een mening heeft over landschappen, vindt ook iedereen wel wat van architec-

tuur. Prachtig of juist uitermate storend, daarover kunnen de meningen nogal eens uiteenlopen. 

En dat terwijl de meest voorkomende bebouwing tamelijk gewoontjes is. De huizen die in het 

landelijk gebied gebouwd worden, zijn meestal zoals een kind ze tekent. Op zich is daar weinig 

mis mee. Sterker nog, het gaat er juist om met ‘normale’, alledaagse ingrediënten een smaakvol 

landschap te maken. Maar dat wil niet zeggen dat u genoegen moet nemen met middelmatig-

heid. Juist met alledaagse ingrediënten iets bijzonders bereiden vereist een hoop aandacht en 

liefde! Dat begint met mooie producten. Veel nieuwbouw ontbreekt het aan identiteit. Dat komt 

niet alleen omdat het nieuw is – en dus de tand des tijds nog geen karakteristieke rimpels heeft 

nagelaten – het ís ook allemaal nogal hetzelfde. Niet zo verwonderlijk omdat de nieuwbouw 

nogal eens uit de catalogus komt. Deze standaardwoningen vind je overal in Nederland. Dat is 

jammer, want daarmee verdwijnen regionale verschillen en komt er een sluier van middelmatig-

heid over het landelijk gebied te liggen. Identiteit zit hem ook in kleine dingen. De verkeerde 

steen (witte betonsteen) en de verkeerde kozijnen (kunststof) zijn voor de uitstraling fataal.

Maar er speelt meer mee. Als u met de recepten in dit boek nog eens gaat kijken naar de be-

bouwing die u wel en niet geslaagd vindt, zal blijken dat – uitzonderingen daargelaten – het 

hem vaak helemaal niet in de architectuur zelf zit! Het ontbreken van een achtergrond van 

beplanting, de lompe plaatsing van een woning op een kavel, de ongeïnspireerde tuincentrum-

tuinen – juist dat soort dingen maken dat nieuwbouw soms zo’n inbreuk doet in het landschap. 

Zonder aandacht voor de plek en omgeving wordt de bebouwing nogal eens midden op de 

kavel gekwakt, de rest wordt er later nog eens bij gerommeld. Maar u bouwt aan het cultureel 

erfgoed van uw (achter)kleinkinderen! Bedenk dat de bebouwing, hoewel belangrijk, maar één 

ingrediënt is van het gerecht: het erf, dat op zijn beurt weer één onderdeel van de hele maaltijd 

is: het landschap. Samenhang met de omgeving, hiërarchie en compositie van het erf zijn dus de 

uitgangspunten. 

 Met ‘alledaagse’ ingrediënten kun je een heel smaakvol landschap 
maken. Gebruik wel de goede producten (geen cataloguswoningen)! 
Eenvoudige recepten moet je juist zorgvuldig bereiden.

> Een ‘gewoon’ nieuw huis.

> Een ‘gewoon’ oud huis.
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> hergebruik
recept 1

Voordat we het hebben over nieuwbouw is het goed eerst te kijken naar 

wat er al aan bebouwing staat. Veel stallen en schuren, tamelijk gewone 

elementen op het platteland, verdwijnen in rap tempo om plaats te 

maken voor catalogusbouw. Maar het zijn wel deze gewone elementen 

die de identiteit van het landschap maken, die het landelijk karakter 

versterken en passen bij de wat nonchalante, ongedwongen sfeer van 

het erf. Juist door heel gewone elementen te behouden of een nieuwe 

functie te geven, ontstaat iets bijzonders. Een bijkomend voordeel is 

dat de hiërarchie van het erf intact blijft als bestaande bebouwing een 

nieuwe invulling krijgt. Bestaande bebouwing hoeft geen monumenten-

status te hebben om het te hergebruiken. Koester het bijzondere van het 

alledaagse. Hiermee wint het landschap aan continuïteit, en dat wordt 

gewaardeerd. Want behalve dat veel mensen in het landelijk gebied en 

op de Veluwe rust en ruimte vinden, is ook het historische karakter een 

pluspunt ten opzichte van het ‘nieuwere’ stedelijke landschap. 

Naast bebouwing op boerenerven zijn er ook tal van bijzondere ander-

soortige panden te vinden die hergebruikt kunnen worden, zoals de vele 

industriële gebouwen langs de (sprengen)beken. Hergebruik van dit soort 

bijzondere objecten kan tevens een bijdrage betekenen voor het opknap-

pen van het beekdal.

> Oude 
karakteristieke 

schuren hebben 
een nieuwe invulling 

gekregen (‘t Hof, 
Meerveld).

> Een onoog-
lijke schuur omge-

toverd tot een geweldig 
atelier. Het bijzondere van 
het alledaagse (gestalten  

“Saving the bacon”  
FNP Architecten).

> Industrieel 
erfgoed langs de be-

ken: geweldige gebouwen 
die als ze een nieuwe be-

stemming krijgen een mooie 
bijdrage kunnen leveren aan 

het opknappen van het 
bekenlandschap.

 Tip!  
‘Cultuurhistorie’ is geen toverwoord! De krant van gisteren is cultuurhistorie, maar toch gewoon oud 
papier. We kunnen niet terug in de tijd. Wij zijn anders, dus het landschap is anders. Als iets niet 
meer werkt, doen we het weg. Maar wees niet te opruimerig! Oude schuren, bunkers of loodsen 
zijn dan misschien geen officieel monument, maar daarom nog geen reden om ze weg te doen. 
Bedenk dat over dertig jaar juist die gewone krant van gisteren heel interessant is…

> Een 
eenvoudige schuur 

in Uddel. De schoon-
heid van het alledaagse 

vormt een mooi  
accent op de 

hoek.
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> Oude 
wagen-
schuur.

> Herge-
bruikte oude 

wagen-
schuur.

> Typisch 
Uddelse  
stallen.

> Streekeigen 
karakter wordt verbij-

zonderd door hergebruik, 
juist van gewone gebouwen 

als dit soort stallen. Let op: de 
schuren op de achtergrond in het 

broekgebied zijn verdwenen, 
waardoor de openheid 

wordt versterkt.
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> dakvorm en goothoogte
recept 2

In hoeverre een gebouw meer of minder opvalt hangt onder meer af van 

het landschap. Staat een gebouw iets hoger met vrij zicht, dan valt het 

extra op. Op een lagere plek, omsloten door geboomte, is dat natuurlijk 

een stuk minder. Kleur, hoogte en grootte van het gebouw spelen daarin 

een rol. Een andere belangrijke factor die de sfeer en de uitstraling van 

een gebouw bepaalt is het dak. 

Een gebouw heeft een gezicht: via de ramen kijkt het gebouw de wereld 

in en daar bovenop rust als een hoedje het dak. Om minder op te vallen 

is het over de ogen trekken van de hoed een beproefd middel. Voor een 

gebouw geldt hetzelfde: hoe meer het dak over het gebouw heen valt, 

hoe minder het opvalt en hoe meer het zich terugtrekt in z’n omgeving. 

Een klein dak hoog op het gebouw, zoals op een klassiek buitenhuis 

(het Aardhuis, links) zit als sjiek hoedje achter op het hoofd, daaronder 

zien we veel van het gezicht: trots en zelfverzekerd kijkt het gebouw de 

wereld in. Een schaapskooi (Hoog Buurlo, rechts) is het andere uiterste. 

Het dak is tot ver over de oren getrokken en het gebouw valt daardoor 

nauwelijks op. En dat terwijl de materialen en grootte van beide gebou-

wen eigenlijk hetzelfde zijn.

Alle gewone bebouwing in het Apeldoornse buitengebied heeft van 

oudsher een zadeldak. Logisch: het regent tamelijk veel in ons land en 

een plat dak zorgt geheid voor lekkage. Door een lage dakgoot krijgen 

de gebouwen ook ‘geaardheid’ en horen ze meer bij het veld. Hoe hoger 

de goot, hoe meer een gebouw zijn gezicht laat zien, hoe voornamer het 

doet. Op het platteland en in dorpen vind je voornamelijk gebouwen met 

het zadeldak direct op de onderste bouwlaag (goothoogte < 3 meter). 

Gebouwen met twee bouwlagen en daar bovenop pas het dak zijn opval-

lende verschijningen. Dat is voorbehouden aan voorname gebouwen 

zoals de notariswoning, het kasteel en de pastorie. Bij nieuwbouwhuizen 

in het buitengebied tref je wel regelmatig een hoge goot aan met daar-

onder twee bouwlagen. Ze vallen direct op doordat ze niet passen in het 

dorpse of landelijke karakter. Het is dus aan te raden de goothoogte laag 

te houden (< 3 meter). Gebruik de afwijkende goothoogte alleen wanneer 

het de bedoeling is een afwijkend, statig gebouw te maken . 

Het overstek – hoe ver het dak uitsteekt – draagt ook bij aan de aarding 

van het gebouw: met een zwaardere schaduw onder de dakgoot door 

meer overstek oogt een gebouw zwaarder, horizontaler. 

Op de volgende pagina’s is een serie dakvormen te zien die resulteren in 

het meest extraverte (1) tot het meest introverte gebouw (6).

> Fier kijkt 
het Aardhuis vanaf 

zijn sokkel naar bene-
den. Het dak hoog en 

naar achter op het 
hoofd.

> Onop-
vallend trekt de 

schaapskooi zich terug 
in de bosrand, het dak 
tot ver over zijn oren 

getrokken.
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> Het dak is 
hoog en onderge-
schikt aan de grote 
façade, het gezicht. 

Het gebouw wil 
opvallen.

> Goot-
hoogte boven 

twee bouwlagen: een 
nadrukkelijk aanwezige 

stadswoning, dus
niet dorps /  

landelijk.

> Zadeldak 
met een lage 

goothoogte. Het 
gebouw ‘aardt’. Een 

mooie, landelijke 
norm. 

> Zadeldak 
met wolfseind – het 

schuine dakje dat als 
een klep over het voor-
hoofd is getrokken. Het 

gebouw valt nu nog 
minder op.

> Zadeldak, 
wolfseind én een

gelede voorgevel, die 
als een masker nog 
meer van het gezicht 

verbergt.

> Schaaps-
kooi: één en al 

dak, gaat. Een prach-
tig onopvallende 

verschijning.
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> traditie en innovatie
recept 3

Dit kookboek is tamelijk traditioneel. Er staan veel recepten in uit groot-

moeders keuken. Dat is een bewuste keuze: de traditionele recepten heb-

ben het landelijk gebied gemaakt dat nu zo gekoesterd wordt. Om voort 

te borduren op de bestaande kwaliteiten van het landschap is het nodig 

de recepten te ontrafelen: wetmatigheden op te sporen en deze succes-

formules in receptvorm aan te bieden. Dat is nog een hele speurtocht, 

omdat de afgelopen eeuw, sinds het modernisme, de traditie bewust aan 

de kant is gezet.

Tamelijk traditioneel wil niet zeggen dat deze visie historiserend is. Het 

landschap van nu is nooit zo geweest, het landschap van gisteren is cul-

tuurhistorie en het landschap van de toekomst is nieuw. Er is geen ‘oor-

spronkelijk’ landschap waarop teruggevallen kan worden. De zorgvuldige 

innovatie die dit gebied nodig heeft, bereiken we met het verbeteren van 

klassieke recepten met nieuwe ingrediënten of bereidingswijzen. Daarom 

geven we ook geen harde eisen in dit boek, maar proberen we het prin-

cipe áchter de aanbevelingen duidelijk te maken. De lage goothoogte die 

we bepleiten is traditioneel, maar raden we ook om andere redenen aan. 

Een laag, horizontaal volume voegt zich makkelijker in het landschap en 

vraagt minder de aandacht; het is meer geaard. Een verticaal gebouw 

daarentegen is een opvallende uitzondering, een accent, denk aan een 

kerk- of kasteeltoren. Het principe van het geaarde gebouw dat opgaat 

in het zacht golvende horizontale landschap, kan ook met hedendaagse 

middelen worden vormgegeven [3] [6]. Een laag horizontaal doosje van 

bijvoorbeeld hout en glas kan prachtig in het glooiende landschap of in 

een rand van beplanting geschoven worden (zie ook nieuwe landgoede-

ren).

Sommige delen van het Apeldoornse buitengebied zijn in z’n algemeen-

heid nieuwere, stedelijke landschappen. In de bosrand, in het bos en op 

landgoederen zijn woonvormen tot stand gekomen die geen traditionele 

agrarische oorsprong hebben. Het zijn stedelingen die deze prachtige 

plekken uitgekozen hebben om hun landelijke droom te realiseren. In 

de afgelopen eeuwen gebeurde dat in buitenplaatsen: imponerende, 

afwijkende architectuur in chique lustoorden. Destijds een – dikwijls met 

argusogen aanschouwde – nieuwigheid, nu cultuurhistorisch erfgoed. 

In de bosranden en het Veluwse bos is met name de afgelopen eeuw de 

bebouwing sterk toegenomen. De opnamecapaciteit van deze landschap-

pen is groot: de bebouwing trekt zich terug tussen de bomen, zodat de 

uitstraling naar buiten toe tamelijk gering is. Horizontale en verticale 

lijnen – glas, beton, staal en hout kunnen prachtig contrasteren met de 

grillige verticale stammen van een bos en met het golvende Veluweland-

schap. Hoewel ook hier in traditionele stijl gebouwd kan worden, geldt 

dat afwijkende vormen en materialen hier beter passen dan in het meer 

open, overwegend agrarische gebied. 

> Een laag, 
horizontaal doosje kan 

als een mooi bescheiden, 
schuurachtige volume op een 
erf toegevoegd worden. Ook 

mooi in het bos, in contrast met 
verticale stammen, of in de 

overgang van bos naar  
open ruimte.

> Een 
verticaal doosje 

is de meest afwij-
kende, stadse 

variant.

> Nieuwe 
vorm, zelfde principe: 
het grote volume van 

deze manege sluit door de 
dakvorm met lage ‘goot-

hoogte’ mooi aan op 
weidse landschap. 

> Een 
bijzondere, ver-

bouwde boerderij 
(architect: Otto 

van Dijk).

> Een 
nieuwe schuur-
achtige woning 

op het erf.

> Hier gaat 
de bebouwing 

door de dakvorm 
mooi op in de bos-

rand (Meerveld).
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Nieuwe gehuchten
Met een paar erven bij elkaar heb je al snel een gehucht. Enkele nieuw te bouwen woningen – 

bijvoorbeeld in het kader van de Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB’s) – kunnen 

dus aanleiding zijn om, in plaats van één erf, een heel nieuw gehucht te maken. Wanneer de 

toekomstige bewoners de woningen niet op één erf willen rangschikken volgens de hiërarchi-

sche principes - met één entree, één hoofdgebouw en andere, ondergeschikte gebouwen rond 

een gemeenschappelijk binnenpleintje - bouw je meerdere erven, een gehucht dus. Een andere 

reden om een nieuw gehucht te bouwen in plaats van één erf, kan zijn dat de ligging van het 

perceel zich daar slecht voor leent, bijvoorbeeld omdat het perceel in de lengterichting van de 

weg ligt. 

Gebruik bij een nieuw gehucht de recepten van voorgaande pagina’s om met die erven een 

intiem wereldje rond de weg te maken. Zoek bij voorkeur een knik op, draai de woningen in de 

richting van de kavel en leg ze op verschillende afstand tot de weg. Hierdoor vormen de erven 

samen een eenheid. Natuurlijk draagt het extra bij aan de levendigheid van de ruimte als de 

woningen niet identiek zijn, en soms een kwartslag ten opzichte van elkaar gedraaid liggen. 

Maak ook gebruik van overige gebouwen op de nieuwe erven en de beplanting om de ruimte 

vorm te geven.

 Met een paar woningen en/of schuren kun je een mooi gehucht 
maken. Nieuwe paden vormen vaak een mooie aanleiding. 

> Twee erven die met elkaar een 
prachtig gehuchtje vormen.

> Twee nieuwbouwwoningen. Ze 
hadden met de bestaande bebouwing 
een mooi gehuchtje kunnen vormen. 
Maar doordat de woningen identiek 
zijn, loodrecht op de weg en op één 
lijn staan – en niet gedraaid zijn ten 
opzichte van elkaar – vallen ze uit de 
toon. Het landelijk gebied ver-Vinext.
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Soms heeft een perceel een ongelukkige ligging voor een nieuw gehucht, bijvoorbeeld wanneer 

woningbouw een grote open ruimte opknipt of wanneer woningen aan een saai recht deel en 

niet in een knik van de weg komen. In dat soort gevallen is het beter te zoeken naar een andere 

locatie waar wel de recepten te bereiden zijn. Misschien is die grond beschikbaar of valt er te 

ruilen? Wellicht zijn geschikte plekken te reserveren voor dit doeleinde. Een mooie plek rond 

een driehoekje bijvoorbeeld kan alvast ingericht worden als openbare ruimte, een brink. Daar-

omheen kunnen in de toekomst huizen gebouwd worden. 

Door het positioneren van de woningen ontstaat een wereldje waar de weg doorheen kan lopen, 

maar met een pleintje, wordt het eigen wereldje nog sterker... Een driehoekig pleintje (brink) is 

makkelijk gemaakt! Sluit hiervoor twee wegen op elkaar aan in een T-splitsing, snijd de scherpe 

hoeken op die splitsing af en zo houdt u een driehoekje over. Bomen toevoegen op of rond het 

driehoekje en u heeft een fantastische openbare ruimte gemaakt! (zie intermezzo 5: driehoek-

jes)

> Zoek voor bebouwing knikken in de weg op of een logische plek waar je zo’n 
knik kan maken. Hierdoor ontstaat met enkele gebouwen al snel een gehucht.

> In plaats van één nieuw woonerf kunnen ook meerdere erven gemaakt worden als de stallen verdwijnen. Creëer in dat geval een gehucht: een ensemble 
van gebouwen met een mooie centrale ruimte.

> Twee gebouwen die door hun 
ligging in de bocht van de weg iets 
met elkaar krijgen. De weg en de 
beplanting daarlangs verbindt de 
gebouwen, maakt er een eenheid van.

> Door een goede compositie maak je 
met enkele gebouwen al een gehucht.
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De verschillende woningen kunnen ook aan een openbaar pad gemaakt worden. Juist als je een 

nieuwe ingreep doet in het landschap, is het soms eenvoudig om verdwenen paden te herstellen 

of nieuwe te maken. In het voorbeeld [1-3] laten we zien hoe zulke nieuwe structuren aan het 

landschap toegevoegd kunnen worden. 

> Door twee paden op elkaar aan te sluiten, bijvoorbeeld met een bestaand en een nieuw pad, is door een driehoekige openbare ruimte te maken een mooi nieuw 
brinkje tot stand brengen! Daaromheen kan een nieuw gehucht gebouwd worden. Gebruik voor de plaatsing van de bebouwing de basisrecepten van dit boek.

> Situatie in het kampenlandschap in 1800 en nu: paden die boerderijen verbonden, zijn in de loop van de tijd verdwenen. Wat resteert zijn instekers naar de erven, 
waar wandelaars geen gebruik van kunnen maken. Nieuwe paden kunnen een mooie aanleiding voor een nieuw gehuchtje zijn!

> Een mooi gehuchtje rondom een 
beplant driehoekje, bij Loenen. Een 
eenvoudig recept, altijd een succes.
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Als je het eenmaal weet en 
er op let zie je ze overal in 
zandlandschappen: driehoek-
jes. De driehoek is namelijk de 
vorm die in goed begaanbare 
gebieden – niet te nat of te 
bergachtig – vanzelf ontstaat. . 
Zet maar eens een willekeurig 
aantal stippen op een vel pa-
pier en verbindt die met elkaar 
met lijnen. Je krijgt een vel vol 
driehoeken. Hetzelfde principe 
zie je in het landschap. Mensen 
zoeken de kortste verbinding 
tussen verspreid liggende wo-
ningen, groepjes boerderijen, 
dorpen en steden. Het resultaat 
is een landschap vol driehoe-
ken. Wanneer kernen groeien 

ontstaan er zelfs driehoekige 
nederzettingsvormen (zie lucht-
foto Uddel). 
In het klein zie je de driehoeks-
patronen ook overal: mensen 
(en dieren) snijden nu eenmaal 
liever de hoek af. Deze drie-
hoekige ‘afsnijertjes’ zijn soms 
de geweldigste plekken. Een 
bekende is de brink: het groene 
dorpsplein waar vroeger vaak 
de schapen bijeen werden 
gedreven. In het landelijk 
gebied kom je ontzettend veel 
driehoekjes tegen, bijvoorbeeld 
restruimtes aan het begin van 
een oprijlaan en bij kruisingen. 
Vaak zijn ze beplant en daar-
door van groot belang voor het 

INTERMEZZO
aanzien van het landschap; ze 
vormen kleine bosjes in een 
soms verder uitgekleed land-
schap. Soms zijn ze ingericht 
met tafels en banken. Deze 
prachtige kleine wereldjes in 
de marge van het landschap 
bepalen zo grotendeels de 
schoonheid, bruikbaarheid en 
toegankelijkheid van dit land-
schap. Door nieuwe paden of 
aansluitingen aan te leggen, zijn 
nieuwe driehoekjes te maken 
die als ze beplant worden een 
versterking van het landschap 
kunnen betekenen. Nieuwe 
gehuchten kunnen zich ook 
mooi om dit soort driehoekjes 
vormen. 

> Driehoekjes

> 1 In Uddel is de hei verstedelijkt, 
de driehoekige patronen zijn nog 
altijd goed herkenbaar!

1

4

2 3

> 2 Op de hei zijn de driehoekige 
padenpatroon goed te herkennen.
> 3 Muizenholletjes en paadjes: 
driehoeken.

> 4 De logica: willekeurige punten 
verbinden leidt tot driehoeken.
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Nieuwe landgoederen
Er is een onderscheid tussen landgoederen en buitenplaatsen (zie landgoederenlandschap). Een 

landgoed is van oudsher een samengesteld integraal bedrijf bestaande uit een boerenbedrijf of 

verschillende boerenbedrijven, bosbouw, jacht en een landhuis waar de eigenaar woonde. Een 

landschap dus waarin bosjes, lanen en agrarisch land elkaar afwisselden, fraai verbonden met 

lanen tot een esthetisch en functioneel geheel. Het landhuis zelf en de tuinen zijn te beschou-

wen als een buitenplaats.

Als er tegenwoordig over landgoederen gesproken wordt, gaat het meestal over buitenplaat-

sen: een flinke lap grond met een vaak tamelijk opvallend gebouw. Omdat landgoederen zo’n 

bijdrage hebben geleverd aan de landschappelijke en ecologische rijkdom van ons landschap, 

wil de overheid nieuwe landgoederen stimuleren met subsidies. Letterlijk: ‘Het realiseren van 

‘groene doelen’, waarin een klein beetje rood acceptabel is’. Hierdoor ontstaat een win-winsitua-

tie voor zowel de natuur als voor de bevolking, omdat 90 procent van een nieuw landgoed voor 

het publiek opengesteld moet zijn (nota Regels voor Ruimte).

De planologische definitie van een nieuw landgoed in de provincie Gelderland luidt:

Een nieuw landgoed is een openbaar toegankelijk boscomplex – al dan niet met overige gronden 

– met daarin een woongebouw ‘van allure’ met maximaal drie wooneenheden en een minimale 

omvang van de bebossing van 5 hectares. Bovendien vormt het woonhuis een architectonische 

eenheid met het omringende groen. Vooral het realiseren van deze eenheid in een eigentijdse 

setting maakt de aanleg van een nieuw landgoed uitdagend. In de loop van de jaren is het ook 

mogelijk geworden natuur in plaats van bos aan te leggen, passend binnen de natuurdoeltypen 

van het Gebiedsplan Natuur en Landschap (2005) in Gelderland.

(www.landgoederen.net)

Het uitgangspunt is dus om via private initiatieven meer toegankelijk natuurgebied te realise-

ren. De natuur mag bos zijn maar ook een ander natuurtype. Met alleen bos zouden slechts de 

 Een fraai woongebouw met minstens 5 hectares toegankelijke 
natuur: wanneer goed op de plek wordt ingespeeld, kunnen 
nieuwe landgoederen enorm bijdragen aan een mooier landschap!

> Impressie van een nieuw landgoed: 
het beekdal is vernat, de beek 
meandert weer, het dal is toegankelijk 
gemaakt. Aan de rand van het 
beekdal, net iets hoger, is flink 
beplanting toegevoegd om het dal te 
begrenzen. Een van de gebouwen kijkt 
vanuit die bosrand prachtig over het 
dal uit.

> Klassiek schoonheidsideaal: 
vanuit de besloten bosrand over  
open landschap uitkijken. Een 
ontwerp van architect Todd Saunders 
uit Noorwegen (foto René Synnevåg).
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Veluwe, de landgoederenzone en misschien nog net het kampenlandschap plaats kunnen bieden 

aan nieuwe landgoederen. Met de verruimde regel is het ook prima mogelijk om een nieuw 

landgoed te stichten in het beekdal. Natuurlijk bouwen we de nieuwe woning dan volgens deze 

visie niet in het natte beekdal zelf maar op een plek waar verdichting gewenst is, dus op de iets 

hogere rand van het beekdal. Met flink veel beplanting aan de rand krijgt het beekdal de mooie 

begrenzing die deze landschapsvisie bepleit (zie de beekdalen). De rest van het landgoed, het 

natuurgebied, kan heel goed een open gebied zijn, zoals het beekdal. Door dat beekdal te ver-

natten – door het kwelwater dat er omhoog komt niet zo snel mogelijk af te voeren met drains 

–, de beek te laten hermeanderen en door het aanleggen van paden kunnen de ecologische en 

recreatieve waarde van het gebied toenemen. Zet je het huis mooi neer in de bossige rand met 

zicht op dat iets lagere, natte beekdal, dan ervaar je een prachtige klassieke sensatie van de 

combinatie van twee landschapstypen. Omdat de Ecologische Hoofdstructuur ten oosten van de 

Veluwe voor een groot deel juist is opgehangen aan de beekdalen, biedt deze regeling de moge-

lijkheid de EHS te realiseren met de nieuwe landgoederenregeling. 

Met de planologische regeling kan dus eigenlijk in elk landschapstype een ‘nieuw landgoed’ ge-

creëerd worden, mits het aan de omvang toegevoegd natuurgebied voldoet en het toegankelijk 

is voor publiek. Het uitgangspunt is om het landschap een ecologische en recreatieve meer-

waarde te geven die bij de plek past, en daarvoor geeft deze landschapsvisie het ruimtelijke 

streefbeeld. Het basisidee van dit kookboek, dat elk erf en elke boom een bijdrage moet leveren 

aan het landschap zoals we dat graag zouden zien, geldt nog eens extra voor een landgoed. 

Omdat het om een omvangrijker oppervlakte gaat, is de impact immers groter.

Een nieuw landgoed maken betekent dus niet het toevoegen van ‘kasteeltjes’. In grote delen 

van het landschap staan geen kasteeltjes en heeft het landschap een agrarisch karakter. Bedenk 

opnieuw dat landgoederen hele landschappen besloegen. Niet een protserig gebouw met tuin, 

maar een samenhangend geheel met hoeves, boswachters-/tuinderswoningen, stallen et cetera. 

Ook deze bebouwing was altijd een onderdeel van het landgoed! De recepten voor het bouwen 

in het agrarische landschap – zoals dakvorm, goothoogte, materialen, compositie van het erf –  

zijn dus ook voor een nieuw landgoed van toepassing.

Als voor een nieuw landgoed gevraagd wordt om een woongebouw ‘van allure’ betekent dat een 

heel zorgvuldig ontworpen woning. Het hoeft niet direct een stereotyp klassiek buitenhuis te 

zijn. Er zijn zoveel interessantere nieuwe vormen mogelijk. Het creëren van een landgoed kan 

dus ook betekenen dat het woonhuis een onopvallende mooie hoeve is of een subtiel heden-

daags gebouw.

> Een afwijkende woning. De goothoogte verraadt een stedelijke invloed. Dit 
past uitstekend op een landgoed.

> Een trend: retro-landhuizen. Maar zonder een bijdrage aan de versterking van 
het landschap is er geen sprake van een landgoed.

> Een boerderij langs een laan op 
landgoed Ter Horst. Niet pompeus, 
wel allure.

Wegbeplanting / Plaatsing van erven / Compositie van erven / Erfbeplanting / Architectuur / Nieuwe gehuchten / Nieuwe landgoederen / Dorpsranden / Dorpen

216  Basisrecepten   Nieuwe landgoederen  217



Dorpsranden
De dorpsrand is de plek waar het dorp en het omliggende landschap tegen elkaar aanliggen. 

Soms liefdevol maar soms ook met de ruggen naar elkaar toe. Een voorbeeld van een prachtige 

dorpsrand treffen we aan bij Loenen aan de enk ‘de Ronde Akker’. Hier vormen heel eenvoudige 

graspaden en meidoornhagen een vanzelfsprekende dorpsrand. Van buitenaf geeft dit een fraai 

zicht op het dorp. Vanuit het dorp kijk je de enk op en kan je ‘s avonds heel fijn een ommetje 

lopen met de hond. Een rondje van tien minuten, meer moet dat niet zijn. Maar hoe eenvoudig 

dit geluk ook lijkt, het is helaas in recente dorpsuitbreidingen dikwijls uitzondering. 

Bij dorpsuitbreidingen wordt er vaak geredeneerd vanuit het sparen van het landschap. Dat is 

een negatieve benadering. Soms kan het landschap helpen een dorpsuitbreiding ‘in te passen’. 

Dat klinkt al prettiger, maar laten we het omdraaien: 

Het gaat er niet om wat het landschap kan doen voor het dorp, maar wat het dorp kan doen 

voor het landschap! (vrij naar J.F. Kennedy, 1961)

 Een landschap van ommetjes en hagen: dorpsranden zijn een 
genot. De randen kunnen diffuus zijn of een harde grens 
vormen. Als ze maar goed reageren op de omgeving! 

> Dorpsrand van Loenen: nog steeds 
omsloten door een pad en heg.

> De heg kadert het dorp nog 
steeds in.

> Historisch Loenen (bron: www.gelderlandinbeeld.nl).
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Ook een dorpsuitbreiding is een ingrediënt voor de bereiding van het landschap. De vraag is 

dus hoe en waar dit ingrediënt ingezet kan worden: waar moet het (dorps)landschap versterkt 

worden, waar is de relatie van het dorp met de omgeving slecht en kunnen we iets bijdragen, 

waar kunnen we bebouwing inzetten om een gewenst landschap te creëren? Want let wel: be-

bouwing hoeft niet in vlakvorm aan een dorp geplakt te worden. Het kan ook in een lint of ver-

spreid in een te verdichten zone. Vrijstaande huizen met grote tuinen leveren veel beplanting 

op. Dus: waar hebben we veel beplanting nodig? Hier geldt hetzelfde principe als voor nieuwe 

landgoederen, die iets moeten bijdragen aan het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur. 

Vat het iets breder op en zeg: elke nieuwbouwopgave moet iets bijdragen aan de gewenste 

landschappelijke structuur. Deze landschapsvisie biedt daarbij houvast: het geeft aan in welke 

gebieden we de openheid moeten koesteren en in welke zones verdichting met beplanting ge-

wenst is. Dat kan dus ook bereikt worden met nieuwbouw.

Afhankelijk van de locale situatie en het na te streven ruimtelijke beeld verschillen de dorps-

randen. We laten hier enkele voorbeelden zien en werken één dorpsrand verder uit: die van 

Uddel. Algemene principes zijn: de dorpsrand reageert op het omliggende landschap. Soms met 

een harde rand, bijvoorbeeld waar het dorp direct aansluit op de enken. Om de scheiding tussen 

bos, enk en dorp in stand te houden moeten we ernaar streven om het dorp duidelijk te begren-

zen met paden en meidoornhagen. Zorg ervoor dat het dorp niet de enk op kruipt!

> De veelheid aan hekken door een 
toenemende ‘verpaarding’ van het 
landschap kan storend zijn.
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> Een mooie omheining van een 
paardenbak met een geëigend middel: 
een meidoornhaag aan de rand van 
de enk.
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Op plekken waar het dorp direct grenst aan een beekdal is ook een harde grens gewenst. Het 

beekdal is open, de begrenzing wordt gevormd door een laan. Aan de dorpse zijde van deze 

laan is het streven veel bomen toe te voegen, om het contrast tussen de beslotenheid en het 

open dal te benadrukken. Op sommige plaatsen is de overgang tussen het dorp en de omgeving 

diffuser. Het open beekdal ligt bijvoorbeeld op afstand van het dorp. Daartussen ligt een ondui-

delijke zone die aan kwaliteit zou kunnen winnen. Het is dan wenselijk om om het open beekdal 

heen te verdichten. Zo zou bijvoorbeeld aan de andere kant van Loenen een landgoederenzone 

de nieuwe dorpsrand kunnen vormen tussen het dorp en het open beekdal [2].

Een andere basisregel: creëer zoveel mogelijk ‘ommetjes’. Laat het dorp contact maken met zijn 

omgeving door het optimaliseren van routes vanuit het dorp naar de omgeving én langs de 

dorpsrand zelf.

> Visie voor Loenen: door uitbreiding van het landgoederenlandschap ontstaat een prachtige dorpsrand waarin eventuele 
bebouwing opgenomen kan worden.

> Ommetje rond de Ronde Akker, 
Loenen.

> Mooie dorpsrand aan de lage 
landgoedzijde van Loenen: beplant en 
toegankelijk.
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> Enclave Uddel
recept 1

Uddel is een bijzondere enclave op de Veluwe. Hier beleef je een serie 

verschillende sferen voordat je in het dorp belandt. Een ervaring die 

kenmerkend is voor meer enclaves. Naderend vanuit het zuiden over de 

Aardhuisweg heb je een fabuleus uitzicht over de hei richting het westen. 

Ergens in de laagte moet Meerveld liggen, maar je kijkt eroverheen. Ver-

volgens rijd je door besloten bos waarna de wereld zich weer opent en 

je in het kampenlandschap van Uddel bent – door bomen omsloten open 

ruimtes –  waarachter dan het dorp ligt.

Aan de noordzijde heeft Uddel een heel ander gezicht: hier geen duide-

lijke dorpsrand, maar een diffuse overgang. Een heleboel boerderijen 

liggen hier kriskras door elkaar. Naar buiten toe komt er steeds meer 

lucht in het landschap, zodat je uiteindelijk weer de bosrand om de 

enclave heen kan zien. In dit gebied lag een heide die overging in een 

laaggelegen, nat gebied: het Uddelsche Veen. Tot de 19e eeuw was dit 

arme en natte gebied niet ontgonnen. Maar de uitvinding van de kunst-

mest maakte het interessant ook deze marginale gronden te gebruiken, 

waardoor Uddel er een paar kleine enclaves bij kreeg. De opkomst van 

de niet-grondgebonden intensieve veehouderij maakte het mogelijk op 

deze arme grond geld te verdienen. Je ziet dan ook dat juist in dit soort 

heideontginningen deze bedrijfstak sterk is opgekomen. 

In eerste instantie begonnen deze ontginningen als bescheiden, recht-

lijnige kolonies, waarbij de kavelgrenzen van de percelen als veekering 

werden beplant: een kamerstructuur. Maar dit was van korte duur. Ook 

hier maakte het prikkeldraad de beplanting, en dus de kamerstructuur, 

overbodig, zodat deze gaandeweg nagenoeg verdween. De intrede en 

intensivering van de varkens- en kalvermesterij resulteerde tegelijkertijd 

in steeds grotere stallen in dit kleine gebied. Er ontstond een stallenland-

schap dat rap uit z’n jasje groeide. Hierdoor is de noordrand van Uddel in 

een tamelijk chaotische wereld veranderd. In één blik zie je veel stallen 

verspreid om je heen. Gaandeweg gaat dit beeld over in een opener 

landschap. Het natte Uddelsche Veen is open, uitgezonderd de enkele 

bebouwingslinten die daar doorheen lopen.

De intensieve veehouderij wordt in kwetsbare gebieden op de Veluwe 

vanwege belasting van het milieu en de natuur als ongewenst gezien. 

De trend is dat deze bedrijfstak gaandeweg hergestructureerd wordt. 

Gekeken wordt naar de mogelijkheden die milieuvriendelijke stallen 

met luchtwassers bieden, of naar geschiktere locaties om de intensieve 

veehouderij te huisvesten. Daarnaast maakt de regeling Vrijkomende 

Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB) het aantrekkelijk stallen op te rui-

men in ruil voor de mogelijkheid een enkele woning te bouwen. Hiermee 

wordt verplanting van het bedrijf en sloop van grote bedrijfsgebouwen 

gestimuleerd. Daarbij komt dat er in Uddel een aanzienlijke bouwopgave 

ligt. Het dorp wil, met name voor de eigen jeugd, flink uitbreiden.

Met het terugbrengen van de kamerstructuur (zie ook kamerstructuren) 

rond Uddel vangen we meerdere vliegen in één klap. Het gebied krijgt 

weer ordening: de aanwezige bebouwing krijgt een achtergrond. Door 

het aanplanten van de kavelgrenzen gaat de absorptiecapaciteit van het 

> Huidige 
situatie.

> Toe-
voegen aan  
de kamer-
structuur.

> Nieuwe 
bebouwing  

binnen kamer-
structuur.

> Noorde-
lijke en weste-

lijke dorpsrand van 
Uddel: chaotische 

indruk.

> Uddeler-
veen: openheid, 

op de achtergrond 
het bos dat de  

enclave omsluit.
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landschap omhoog. Ook kan toekomstige bebouwing hierin in opgeno-

men worden. Deze nieuwe structuur maakt ook het slopen van stallen 

minder urgent. Dit deel van de cultuurhistorie van Uddel behouden en de 

schuren een nieuwe functie geven is misschien wel zo interessant!

Tegelijkertijd wordt het landschap rond het dorp met een kamerstructuur 

veel beter toegankelijk wanneer paden en kavelgrensbeplanting gecom-

bineerd worden. Tot slot krijgt Uddel een dorpsrand. Waar de bebouwing 

nu als een olievlek over het landschap verspreid ligt, ontstaat er met 

het terugbrengen van de kamerstructuur een heldere scheiding tussen 

het echte open gebied van het Uddelsche Veen en het verdichte kamer-

landschap ten noorden van het dorp. Deze zijde van het dorp behoudt 

wel de wat nonchalante charme die het nu heeft: de verspreide bebou-

wing in verschillende richtingen zorgt voor allerlei speelse ruimtes. De 

driehoekige patronen die terug te leiden zijn op de heidepaden die hier 

ooit liepen, maken nieuwe brinken mogelijk. Rond de Uddelse enclave 

kan op plekken waar de bosrand niet nadrukkelijk aanwezig is, deze 

versterkt worden, zoals in de noordrand tussen Uddel en het Elspeeter 

Veld. Dit versterkt het typische enclavekarakter – omslotenheid door het 

bos. Door de beplanting achter de knik in het reliëf te situeren wordt het 

effect van het open ‘kommetje’ omsloten door opgaande beplanting ver-

sterkt (zie ook Veluwe-enclaves). Het landgoed Staverden en de Uddeler 

Heegde worden zo ook verbonden, wat zowel ecologisch als recreatief in-

teressant is. Deze verbinding zou met nieuwe landgoederen gerealiseerd 

kunnen worden. Met de landgoederenrecepten ligt het voor de hand om 

de bebouwing in de rand van de beplanting te leggen, met uitzicht over 

het lagere gedeelte.

Het Uddelsche Veen is als broekgebied behandeld (zie de broeklanden). 

Ook hier geldt dus: geen beplanting langs de wegen, de bebouwing staat 

als eilandje in de leegte. Hierdoor blijft het ook goed mogelijk steeds de 

bosrand om de enclave heen waar te nemen.

> Reliëf: 
Uddel ligt op de  

flanken van de Veluwe, 
op de overgang tussen 
hoog en laag. Verschil-
lende uitlopers (ruggen) 
vormen de basis voor 

bebouwing.

> 1900: de 
driehoekspatronen in de 

heide vormen het uitgangs-
punt voor de ontginningen: oude 
heidepaden worden ontginnings-
assen op de overgang van droge 
naar natte heide. Ontginningen 
vinden plaats in enclaves in de 

vorm van rechthoekige 
kamerstructuren.

> Nu: de wes-
telijke en noordelijke 

rand van Uddel maken 
een rommelige indruk 

door schijnbaar willekeurig 
verspreide boerderijen en 

schaalvergroting.

> Visie voor Uddel: 
het creëren van een duidelijke 

dorpsrand door het toevoegen van 
een kamerstructuur waarin de bestaande 

bebouwing (grijs) wordt opgenomen. Hierdoor 
wordt de opnamecapaciteit voor eventueel 
toekomstige bebouwing (oranje) vergroot en 

neemt de toegankelijkheid van het landschap toe. 
Het broekgebied blijft open. In de nieuwe struc-
tuur dringt het open landschap als een wig de 
nieuwe dorpsrandstructuur van Uddel binnen. 

In de punt van de wig is een driehoekige 
openbare ruimte te realiseren. Die kan 

als brink voor het uitbreidende 
dorp gaan dienen. 

> De driehoe-
kige patronen van de 

voormalige heidepaden zijn 
in Uddel nog goed te zien. Be-

planting langs de wegen zet deze 
patronen aan en zal samenhang 
brengen in deze nu nog tame-

lijk ongestructureerde kant 
van Uddel.
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Het buitengebied van de ge-
meente Apeldoorn is bij uitstek 
een recreatielandschap. Uit 
heel Nederland komen dagjes-
mensen en verblijfsrecreanten 
hier hun vrije tijd doorbrengen. 
Er zijn dan ook talloze huisjes-
terreinen en campings in dit 
gebied. Behalve veel gebrui-
kers, levendigheid en inkom-
sten heeft dit ook negatieve 
effecten. De terreinen kunnen 
het landschap ontsieren, terwijl 
dat landschap juist de attractie 
is waarvoor de gasten komen. 
Daarnaast zijn de huisjester-
reinen omsloten door afras-
teringen, wat uit ecologisch 
oogpunt een probleem is. Voor 
diverse diersoorten zijn dit 
onneembare barrières. Veel 
terreinen liggen aan de rand 
van de Veluwe, zodat juist de 
relatie tussen de hoge, droge 
en bossige maar ook tussen de 
voedselarme gebieden en de 
nattere, voedselrijkere gebie-
den geblokkeerd wordt. De 

afrasteringen om de terreinen 
heen verstoren met hun akelige 
uitstraling ook de beleving 
vanaf de (zand)weg. Het is een-
voudig om dit soort hekwerken 
aan het zicht te onttrekken, 
maar nog beter is het als de 
hekken geheel verdwijnen. Dan 
ontstaat er een gebied dat voor 
mens en dier doorgankelijk is. 
Vanuit de huidige recreatieter-
reinen geredeneerd is dat mis-
schien niet zo eenvoudig. Wilde 
zwijnen rond de tent vindt niet 
iedereen even charmant. Niet 
in de laatste plaats de camping-
beheerder die z’n gazonnetje 
geruïneerd ziet. Toch zou het 
goed zijn een hekloze Veluwe 
voor elke ingreep als uitgangs-
punt te nemen. Mét de beesten 
die daarbij horen. Want uitein-
delijk is het toch de Veluwe, 
met alles wat daarbij hoort, de 
attractie waar de mensen voor 
komen! Dat vereist innovatie. 
In plaats van in een tent zou 
je ook in een boomhut kunnen 

INTERMEZZO
overnachten. Dan vormen de 
dieren geen bedreiging meer, 
maar geven ze een safari-achti-
ge sensatie. Vanuit de boomhut 
is het spectaculair wakker 
worden met ’s ochtends een 
nietsvermoedende ree onder 
de veranda!

Voor huisjesterreinen en cam-
pings gelden dezelfde recepten 
als voor gewone bebouwing. 
De situering is essentieel, en 
de locatie bepaalt tevens de 
manier van inrichten. Omdat de 
meeste huisjesterreinen in het 
bos liggen, geldt dat ze weinig 
visuele invloed hebben op het 
overige landschap. Het zijn en-
claves. Afwijkende architectuur 
en opzet kunnen geen kwaad. 
De ecologische en recreatieve 
barrières die deze terreinen 
opwerpen, zijn de voornaamste 
zorg. 
Buiten het bos is de invloed 
veel groter. Voor een even-
tueel huisjesterrein geldt 

bijvoorbeeld: geef het vorm 
als een erf, eventueel als een 
gehucht of landgoed. Dat houdt 
ook in dat de omvang van 
de terreinen beperkt is. Veel 
bestaande huisjesterreinen 
vormen woonwijken op zich, 
wat de sfeer van het landelijk 
gebied negatief beïnvloedt. Dat 
geldt ook voor de schaal van 
kamperen. Buiten het bos of 
landgoed moet kamperen zich 
voegen naar de schaal van het 
landschap. Dat kan kamperen 
bij de boer betekenen. Ook 
hier geldt: gebruik dezelfde 
recepten als voor bebouwing. 
Neem de tenten en caravans op 
in de compositie van het erf. 
Goede mogelijkheden liggen 
in kamperen in de boomgaard 
of boomweide. Een heg om die 
boomgaard heen brengt rust  
in het beeld. Het grootste deel 
van de tenten wordt dan aan 
het oog onttrokken. Draai dus 
ook hier de opgave om. Hoewel  
het doel is om tentplaatsen te 

verhuren vraag je je af: Waar  
zou ik een boomgaard toe  
kunnen voegen zodat het erf  
en het landschap ervan op-
knappen? Op die manier  
draagt ook het maken van  
kampeerplekken bij aan de ver-
sterking van het landschap.

> 1 Camping in de laagte van 
enclave Hoenderloo. Ook voor 
tijdelijke bouwsels geldt: hou de 
laagte open, zoek de bosrand op. Zo 
liever niet dus. 
> 2 Een geslaagde combinatie voor 
campings in agrarisch gebied: een 
boomgaard gecombineerd met een 
meidoornhaag. 
> 3 Camping in Assel. De tenten zijn 
mooi in de bosrand opgenomen. 
> 4 Ook in de voorgestelde zones 
waar naar meer beplanting gestreefd 
moet worden, zoals hier in de 
landgoederenzone bij Loenen, kunnen 
recreatieterreinen een mooie plek 
krijgen.

> Het landschap 
van de recreatie

1 2 3 4
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Dorpen
De ruimte tussen de dorpsrand en het bos maakt van het dorp een enclave: een herkenbare 

eenheid in een ruimte. En dat mis je als het dorp en het bos in elkaar overgaan. Dan wordt het 

een aaneengesloten massa zonder een helder begin en eind. Dorpen verder van het bos, liggen 

al sneller los in het landschap.

Maar behalve de ruimte om het dorp heen bepaalt ook de ruimte ín het dorp het dorpse karak-

ter. Al de recepten in dit boek hebben steeds tot doel mooie ruimtes te maken. In de dorpen zijn 

ook grotere ruimtes te vinden. Overhoekjes, paardenweitjes, boomgaarden en openbare over-

hoeken zoals de brink (zie intermezzo: driehoekjes) brengen lucht in het dorp. Het landschap 

van buiten het dorp wordt in het dorp in het klein herhaald.

 

 De groene ruimtes in het dorp moet je koesteren: zelfs onooglijke 
veldjes houden het dorp luchtig en ontspannen.

> Lucht tussen de bosrand en het 
dorp versterkt het enclave-gevoel. 
Hoog Soeren.

> De brink in Hoenderloo.
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> Door het positioneren van de bebouwing ten opzichte 
van de weg en van elkaar ontstaat al lucht in het dorp, 
en ontstaan ruimtes.

> Maar ook grotere veldjes houden het dorp luchtig.

Hoewel het verleidelijk is deze ruimten te bebouwen om het omliggende landschap daarvan te 

vrijwaren, moet de waarde van deze ruimtes in het dorp niet onderschat worden. Aan de mis-

schien onooglijke veldjes zijn mensen soms zo gehecht. Juist omdat ze in het dorp liggen en het 

dorp aangenaam luchtig en ontspannen houden.

> Hoenderloo: buitengebied midden
in het dorp. Daarmee blijven dorpen
landelijk. De kerk ligt, typisch voor
sommige enclaves, hoog op een
natuurlijke sokkel aan de rand van  
de enclave.

> Aangename ruimte in het dorp 
(Lieren).
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Hoog Soeren, een lekker luchtig dorp. Deze  
boerderijen in een van valleitjes hier zijn zo toch  
eigenlijk al weer een wereld op zich...
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