
Oeverwallen en KOmmeninformatie
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

Voor specifieke informatie en mogelijke subsidies kunt u 

onderstaande instanties en/of gemeente benaderen.

•	 Gemeente	Bunnik
T   030 - 659 48 48
E  info@bunnik.nl
W  www.bunnik.nl    

•	 Gemeente	Houten
T     030 - 639 26 11
E info@houten.nl
W   www.houten.nl

•	 Gemeente	Wijk	bij	Duurstede
T  0343 - 595 595
E info@wijkbijduurstede.nl
W  www.wijkbijduurstede.nl

•	 Landschap	Erfgoed	Utrecht
T    030 220 55 34 
E    info@landschaperfgoedutrecht.nl 
W  www.landschaperfgoedutrecht.nl

•	 Streekhuis	Kromme	Rijn

T  0343 -43 84 60
E info@streekhuiskrommerijn.nl
W www. streekhuiskrommerijn.nl
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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

F o L d E R R E E K s
K R o m m E R i j N g E B i E d +

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. B
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stappenplan 
• 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).
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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.  
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Het landschap rond de Kromme Rijn is een 
afwisselend landschap van open kommen 
en oeverwallen. De verspreid liggende 
laagstamfruitboomgaarden afgewisseld met 
weidebouw zijn karakteristiek voor het landschap. 
Binnen dit landschap vinden we kleinschalige 
dorpen en boerderijen verspreid langs de wegen. De 
verkaveling is veelal blokvormig en gebaseerd op de 
slingerende loop van de oeverwallen (stroomrug). 
De boerderijerven zijn ruim van opzet en worden 
gekenmerkt door grote schuren/stallen.

Zicht op het erf
de erven liggen veelal verspreid in het landschap. 
door de onregelmatige verkaveling en de 
slingerende wegen door het landschap ligt vaak 
niet alleen de voorzijde maar ook de zij- en 
achterkant van de bebouwing op het erf in het 
zicht. de voorzijde wordt veelal verzacht door 
beplanting van bomen, stuiken en hagen.  Helaas 
geld dit in mindere mate voor de zij- en achterkant, 
waardoor de erven erg opvallend in het landschap 
liggen. de juiste inpassing met beplanting kan het 
beeld verzachten.

Beplanting van het erf

de meeste erven in het oeverwallen en kommengebied zijn ruim van 
opzet met veel grote schuren en stallen. deze erven vragen om een royale 
beplanting, zoals brede houtsingels, een aantal grote solitaire bomen, een 
hoogstamboomgaard en wanneer er genoeg ruimte is een geriefhoutbosje. 
Kies beplanting die past binnen dit landschapstype, deze beplanting hoort 
hier van oorsprong thuis en sluit aan bij de groeiomstandigheden.

•	 Houtsingels
grote stallen en schuren gaan schuil achter een brede houtsingel op 
het erf. de houtsingels, vaak 5-10 meter breed, worden aangeplant 
met bomensoorten als eik, es, iep, populier en een enkele kastanje 
afgewisseld met struiken zoals de vlier, hazelaar en krent. 
in de kommen bestaan landschappelijke beplantingen uit meidoorn, 
sleedoorn, elzen en knotwilgen. 

•	 Geriefhoutbosjes
geriefhoutbosjes liggen van oorsprong vaak aan de zuid-west zijde van 
het erf. Per bosje overheerst een soort. op de drogere gronden zijn dit 
vaak  eik, iep, kastanje en op de nattere gronden wilg, els of populier. 
Eens in de vijf à zeven jaar worden de bomen afgezet tot op de stobbe. 

•	 Solitaire	bomen
grote solitaire bomen passen goed op het erf. op het voorerf staan 
vaak soorten als eik, rode beuk, paardekastanje, esdoorn en okkernoot. 
op het achtererf staan soorten als es en populier. Voor de voorgevel 
staan vaak leibomen. meestal zijn dit linden, maar er kan ook gekozen 
worden voor paardenkastanje of iep. 

•	 Hoogstamfruit
Naast de voortuin is er vaak ruimte voor een kleine hoogstamboomgaard 
met soorten als kers, pruim en bijzondere appel- en peersoorten. Vaak 
zijn dit niet meer dan tien bomen. in de voortuin (siertuin) kan een 
enkele fruitboom worden geplant. 

•	 Het	voorerf
Houd het voorerf eenvoudig. Plant bijvoorbeeld aan de voorzijde een 
haag, deze kan bestaan uit soorten als liguster, (haag)beuk of spaanse 
aak. soorten als laurier, conifeer en taxus horen hier niet thuis. Binnen 
de haag ligt het grasveld of een siertuin. de siertuin kan worden 
onderverdeeld in plantvakken door middel van een buxushaag. 

•	 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.

•	 Behouden	slotenpatroon
Behoud het aanwezige slotenpatroon met haar natuurlijke oevers. 
Vermijd of beperk het gebruik van oeverbeschoeiing. 

inpassing gebouwen en buitenopslag
Het is lang niet altijd nodig om een gebouw helemaal 
door groen te omgeven. de gewenste beplanting 
wordt mede bepaald door de architectuur van de 
gebouwen en het kleurgebruik. Vaak zijn het niet 
de gebouwen, maar de buitenopslag op en rond het 
erf die de aandacht trekken. 

Naaststaande foto’s geven een goed beeld hoe het erf door 

middel van groen aan de aandacht wordt onttrokken. 

Oeverwallen en KOmmen

er
fB

ep
la

n
ti

n
g


