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Informatie

•

•

•

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
T 0343 - 565 871
E info@utrechtseheuvelrug.nl
W www.utrechtseheuvelrug.nl
Landschap Erfgoed Utrecht
T 030 220 55 34
E info@landschaperfgoedutrecht.nl
W www.landschaperfgoedutrecht.nl
Stichting vernieuwing Gelderse Vallei
T 033 - 277 6390
E info@svgv.nl
W www.wantbuitengebeurthet.nl

•

Bepaal in welk landschapstype u woont.

•

Bekijk het ruimtelijke patroon van dit landschapstype
en de erfopbouw.

•

Kies beplanting die past binnen dit landschapstype,
deze beplanting hoort hier van oorsprong thuis en
sluit aan bij de groeiomstandigheden.

•

Maak een ontwerp voor de beplanting, aansluitend
bij de bestaande patronen en de opbouw van het erf.

•

Bepaal de plantafstanden en de afstand tot andere
elementen. Kies deze niet te krap. Houdt er rekening
mee dat de beplanting uitgroeit.

•

Voor de aanleg van kavelgrensbeplanting is in
sommige gevallen een aanlegvergunning nodig. U
kunt dit navragen bij uw gemeente.

•

Check de mogelijkheden en randvoorwaarden voor
subsidie in een gratis adviesgesprek met Landschap
Erfgoed Utrecht.

•

Bij een meer omvangrijk plan, bijvoorbeeld in
samenhang met een bouwaanvraag, raadpleeg
dan van te voren de frontoffice en/of de
landschapscoördinator van uw gemeente en ga
na welke randvoorwaarden de gemeente stelt
(vergunning / bestemmingsplan).

Maartensdijk

Bilthoven
De Bilt

F o l d erreek s
K r o m m er i j n g eb i e d +
1.

Open veenweidelandschap

2.

Landgoederenlandschap

3.

Slagenlandschap

4.

Jonge heideontginningen Gelderse Vallei

5.

Kampenlandschap

6.

Bos & heidelandschap

7.

Oeverwallen en kommen Kromme Rijn

8.

Kom van Schalkwijk

9.

Paard en landschap

Deze folderreeks is uitgegeven als publieksvriendelijke bijlage bij
het Beeldkwaliteitplan Kromme Rijngebied+. Dit beeldkwaliteitplan
is tot stand gekomen door samenwerking tussen de gemeenten
De Bilt, Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Houten en Wijk bij
Duurstede

onder

coördinatie

van

Landschap

Erfgoed

Utrecht.

Gereedschapskist landschappelijke inpassing

Voor specifieke informatie en mogelijke subsidies
kunt u onderstaande instanties en/of gemeenten
benaderen:

Jonge heideontginningen

Stappenplan

Brons + partners landschapsarchitecten bv

Wilt
u
meer
te
weten
komen
over
landschaps- en erfinrichting en de diverse
financieringsmogelijkheden,
dan
verwijzen
wij u naar onderstaande bronnen of uw
landschapscoördinator:
• Landschapsontwikkelingsplan Kromme
Rijngebied+, 2009 (concept)
• Beeldkwaliteitplan Kromme Rijngebied+, 2009
(concept)
• Bestemmingsplan buitengebied
• Website LNV-Loket, www.hetlnvloket.nl

Zeist
Maarn

Bunnik
DriebergenRijsenburg

Doorn
Houten

Leersum

Amerongen
Wijk bij Duurstede

De ontwikkeling van het landschap
is een voortdurend proces. Bij de
gebruikers en bewoners van het
buitengebied is er regelmatig de
behoefte nieuwe veranderingen
door te voeren in de bebouwing en
beplanting op en rond het erf.

Deze folder geeft u handreikingen om in het open
veenweidelandschap te kiezen voor een ontwerp van het erf
dat past in het landschap. U treft hierin informatie aan over de
landschapselementen en erfinrichting en de soorten die passen
bij het open veenweidelandschap. Deze folder komt uit de
folderreeks ‘Gereedschapskist landschappelijke inpassing’, die voor
8 landschapstypen en het thema ‘paard en landschap’ is uitgewerkt.

jonge heideontginningen
Beplanting van het erf

Het jonge heideontginningenlandschap kent
een rationele verkaveling en wegenpatroon. De
erven zijn grootschalig en rationeel opgebouwd.
De erven liggen verspreid in het landschap en
hebben relatief weinig erfbeplanting. Het jonge
heideontginningenlandschap vormt de overgang
naar de heuvelrug.

Erfbeplanting

Behoud en/of herstel zoveel mogelijk de
kenmerkende opbouw van het erf in het jonge
heideontginningenlandschap;
ruime
erven,
grootschalig met een vrij rationele erfopbouw
(rechthoekig erf, waarbij de gebouwen loodrecht op
elkaar staan).

Houd de beplanting functioneel en eenvoudig.
Plaats beplanting ter inpassing van het erf en
de (grootschalige) gebouwen zoals schuren. De
beplanting dient om het zicht op de grote massa te
breken.

Nieuwe gebouwen
Bij uitbreiding op de erven de nieuwe bebouwing
compact clusteren met de bestaande bebouwing.
De gebouwen loodrecht op elkaar plaatsen. Erven
niet aan elkaar laten groeien.

Kies voor robuuste beplantingen die passen bij de
schaal van het erf. Leg de beplanting parallel langs
de erfgrens aan. Beplant de zij- en achterkant van
het erf met een houtwal/houtsingel of een robuuste
bomenrij. Beplanting mag op enige afstand van
de schuur liggen, waardoor de ventilatie van de
schuren niet belemmerd wordt.
Probeer verder zo veel mogelijk aan te sluiten bij
de oorspronkelijke indeling van representatieve
beplanting op het voorerf en landschappelijke
beplanting op het zij- en achtererf.
Naarmate de erven minder zijn ingepast door de
landschappelijke beplanting en dichter op elkaar
liggen is er meer behoefte aan erfbeplanting.

• Houtwallen en houtsingels
Plant langs schuren en gebouwen houtwallen en/of houtsingels. De
houtsingels hebben een minimale breedte van 5 meter en bestaan uit
eik, aangevuld met ruwe berk, zwarte els, lijsterbes en struiken zoals
meidoorn, veldesdoorn, boswilg en hondsroos. De houtsingels staan
op een ruime afstand (minimaal 3 meter) van de bebouwing en op
minimaal 1,5 meter uit de sloot en uit het raster.

erfbeplanting

Opbouw van het erf

De meeste erven in het jonge heideontginningen landschap zijn ruim van
opzet met veel grote schuren en stallen. Deze erven vragen om een royale
beplanting, zoals brede houtsingels en een aantal grote solitaire bomen.
Kies beplanting die past binnen dit landschapstype, deze beplanting hoort
hier van oorsprong thuis en sluit aan bij de groeiomstandigheden.

• Solitaire bomen en bomen langs de oprit
Voor of naast het woonhuis staat een enkele berk, een
hoogstamfruitboom sierappel of –peer.
De oprit naar het erf is beplant met eiken en/of berken met een korte
onderlinge plantafstand (2-5 meter).
• Hoogstamfruit
De boomgaard met appel, peer, pruim, noot of kers vormt een onderdeel
van het oorspronkelijke erf en ligt voor of naast het woonhuis. De
fruitbomen hebben een onderlinge plantafstand van 5-12 meter en
staan minimaal 4 meter uit een raster en minimaal 1,5 meter uit de
slootkant.
• Het voorerf
Houd het voorerf eenvoudig. Plant bijvoorbeeld aan de voorzijde een
haag, deze kan bestaan uit soorten als beuk, haagbeuk, meidoorn,
of veldesdoorn. Soorten als laurier, conifeer en taxus horen hier niet
thuis. Binnen de haag ligt het grasveld of een siertuin. Langs de (bloem)
borders in de siertuin staan soms buxushagen. In de siertuin staan
struiken als sering, boerenjasmijn en bessen.
• Verhardingen en afscheidingen
Zorg dat het erf niet te veel versteend. Grind past goed bij het karakter
van dit landschap. Leg grote verharding achter groen aan.
Kies afscheidingen die passen bij het landschap en de maat van het erf.
Kies zo mogelijk voor natuurlijke materialen, zoals hout, en natuurlijke
kleuren, zoals donkerbruin, donkergroen en grijs.

