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

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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deze folder geeft u handreikingen om bewust om te gaan met 
ontwerp keuzes rond het thema paard en landschap. U treft hierin 
informatie aan over de relatie met de typen landschappen en de 
erfinrichting. deze folder komt uit de folderreeks ‘gereedschapskist 
landschappelijke inpassing’, die voor 8 landschapstypen en het 
thema ‘paard en landschap’ is uitgewerkt.  

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. 
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paard en landschap

materialisatie

de keuze van de materialen voor bijvoorbeeld een 
afrastering heeft een grote invloed op de uitstraling 
van  de paardenhouderij. 

• Hekken: gebruik zo natuurlijk mogelijke 
materialen en onopvallende kleuren, zoals 
hout, donkerbruin of grijs.

• Terreinafscheidende linten: gebruik 
onopvallende kleuren, bijvoorbeeld groen, grijs 
of bruin, niet wit.

• Verlichting: gebruik zo min mogelijk verlichting. 
maak de lichtmasten zo onopvallend mogelijk 
in hoogte en kleur. Laat de verlichting alleen op 
de bak zelf schijnen.

• gebruik zo mogelijk een donkere, onopvallende 
ondergrond voor de buitenrijbaan. 

• gebruik als terreinafscheiding bij voorkeur 
beplanting in plaats van hekken of linten.

Ca. 90% van de paardenhouderijen zijn hobbymatig. 

Deze zijn meestal te herkennen aan enkele stallen 

en een buitenrijbaan bij het woonhuis. In deze 

folder worden per landschapstype handreikingen 

geboden om de stallen, buitenrijbaan, verlichting en 

de afrastering van weilanden zo goed mogelijk in te 

passen in het landschap.

In het landschap zien we een toename van het aantal 

paarden. Paardenhouderijen, zowel hobbymatig als 

bedrijfsmatig, beïnvloeden de ruimtelijke kwaliteit 

van het landschap. Vooral bedrijven zoals maneges 

vallen op door de binnen- en buitenrijbaan (bak), 

stapmolen, longeercirkel, verlichting, geparkeerde 

auto’s en stalling van trailers.  

algemene richtlijnen 

in het algemeen geldt dat de buitenrijbaan een 
geheel moet vormen met het erf. 

Hierbij wordt bij voorkeur streekeigen beplanting 
gebruikt. Houdt het erf compact, plaats de 
paardenbak zoveel mogelijk op het erf, achter de 
hoofdbebouwing.

paardenbakken in het
slagenlandschap

Karakteristiek van het slagenlandschap zijn de doorzichten 
over de lange smalle kavels, tussen de erven door.

Behoud het zicht naar de achtergelegen gronden door de 
erven niet aan elkaar te laten groeien. de paardenbak wordt 
bij voorkeur achter de hoofdbebouwing geplaatst.

Wanneer dit niet mogelijk is, kan de naastgelegen kavel 
worden gebruikt. Belangrijk is hierbij dat het doorzicht vanaf 
de weg naar achter gelegen gronden blijft behouden.

Plaats de paardenbak niet haaks op de kavel, maar juist in de 
lengterichting.

paardenbakken in het 
half-open landschap

de paardenbak en het erf kunnen worden ingepast met een 
houtwal, houtsingel of een forse bomenrij. 

de paardenbak hoeft niet altijd weg te vallen in het groen. 
Wanneer achter de paardenbak een haag of een houtwal 
wordt geplaatst, en voor het hekwerk donkere kleuren 
worden gekozen valt de paardenbak weg tegen het groen, 
waardoor deze niet opvalt in het landschap. 

de paardenbak, stapmolen en longeercirkel kunnen worden 
ingepast door middel van kleine grondwallen.

paardenbakken in het 
besloten landschap 

de paardenbak kan geheel wegvallen in het groen van het 
erf en de omgeving. dit is mogelijk door het aanleggen van 
brede houtwallen en houtsingels. 

Linten en hekken vallen hierdoor minder op. deze 
houtwallen en singels horen thuis in het besloten landschap. 
de houtwallen en houtsingels bieden de paarden in de wei 
schaduw en beschutting. 


