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Deze bijlage bij de notitie “Woningbouw in het buitengebied” gaat over de kenmerken 

van het buitengebied in Bronckhorst. Deze bijlage biedt handvatten en dient ter 

inspiratie voor de uitwerking van erftransformaties. Achtereenvolgens wordt ingegaan 

op de kenmerken van het erf, het landschap en de relatie tussen het erf en het 

landschap. 

 

Voor deze bijlage is onder meer de in 2008 opgestelde kadernota ‘Achterhoekse erven 

veranderen’ van de regio Achterhoek als uitgangspunt genomen en vertaald naar de actuele 

Bronckhorster situatie en landschapstypen. 
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1. Het erf in Bronckhorst 

De bebouwing in het buitengebied van Bronckhorst is van oudsher gegroepeerd op erven. 

Gebouwen en erfbeplanting op die erven vormen een samenhangend geheel. Om de erven 

zo te transformeren dat kwaliteitswinst wordt behaald is het noodzakelijk de kenmerken van 

het erf te kennen. 

 

Elk erf bevat een aantal kenmerken die de verschijningsvorm van het erf bepalen. Deze 

kenmerken zijn variabel en zorgen er daardoor voor dat geen enkel Bronckhorster erf er 

hetzelfde uitziet. Toch zijn erven in Bronckhorst wel te onderscheiden aan de hand van 

verschillende kenmerken. Het zijn kenmerken die afhankelijk zijn van omgevingsfactoren als 

het landschapstype waarin het erf ligt, het type nederzettingsvorm en de architectuur van de 

streek. Daarnaast zijn een aantal kenmerken te onderscheiden die mede het uiterlijk van het 

erf bepalen, maar minder omgevingsafhankelijk zijn. Wel zijn deze karakteristiek voor de 

Achterhoek en Bronckhorst.  

 

 

 

Bij elk kenmerk van het erf zijn in het kader aandachtspunten opgenomen voor dat kenmerk 

bij erftransformaties.  

In dit hoofdstuk wordt het erf aan de hand van de volgende principes besproken: 

1. Het ensemble van gebouwen 

2. Hiërarchie 

3. De toegang tot het erf 

4. Indeling van het terrein: collectief gedeelte 

5. Indeling van het terrein: privégedeelte 

6. De indeling van de gebouwen 

7. Massa en vorm 

 



 

 

Kenmerken van het erf 

1.  Het ensemble van gebouwen 

De hoofd- en bijgebouwen van een erf vormen gezamenlijk een ensemble. De gebouwen 

staan nooit verspreid op het terrein maar altijd geclusterd. De richting van de bebouwing 

binnen het ensemble is afhankelijk van de nederzettingsvorm en de plek in het landschap 

waar het erf zich bevindt. Op 

boerenerven waar schaalvergroting heeft 

plaatsgevonden zijn grote nieuwe 

schuren en stallen soms naast het oude 

erf geplaatst, waardoor er twee erven 

(soms enigszins in elkaar verknoopt) 

worden beleefd. Het heldere 

oorspronkelijke ensemble wordt daardoor 

vertroebeld. Het ensemble van gebouwen 

is een kenmerk van elk erf en bepaalt 

een groot deel van de ruimtelijke 

kwaliteit.  



 

 

 

 

2. Hiërarchie 

Hiërarchie is het tweede principe van een 

boerenerf en uit zich zowel in de situering 

als in de architectuur en omvang van de 

gebouwen. De gebouwen op erven zijn 

over het algemeen volgens een bepaalde 

hiërarchie op het terrein gesitueerd. Op 

een boerenerf is sprake van een 

hoofdgebouw met bijgebouwen. De 

gebouwen staan nooit ver verspreid over 

het hele erf maar staan altijd geclusterd. 

Doordat functioneel alle schuren en stallen 

goed bereikbaar moeten zijn liggen deze aan een collectieve ruimte op het erf. Deze is 

voorzien van (half)verharding. Bijgebouwen die in de laatste jaren zijn toegevoegd passen 

soms niet meer bij de schaal van de overige bebouwing van het erf. Ze verstoren dan de 

oorspronkelijk aanwezige hiërarchie. Soms zijn ze enigszins los van het erf gesitueerd, aan 

de overzijde van de weg, of als bijgebouw dat niet is aangesloten bij het collectieve erf.  

 

 

Aandachtspunten Ensemble 

− Alle gebouwen van het erf vormen gezamenlijk een ensemble van bebouwing 

− Nieuwe bebouwing: bij afwezigheid hoofdgebouw, nieuw hoofdgebouw toevoegen, 

welke aansluit bij het reeds aanwezige ensemble. Alleen in bijzondere situaties is 

een andere compositie van gebouwen mogelijk. 

− Nieuwe bebouwing: bij aanwezigheid hoofdgebouw enkel bijgebouwen toevoegen, 

die aansluiten bij het reeds aanwezige ensemble. 

− Te slopen bebouwing zo kiezen dat het ensemble blijft bestaan of het 

oorspronkelijke ensemble wordt teruggebracht. 

Aandachtspunten hiërarchie 

− De oorspronkelijke boerderij of het oorspronkelijke woonhuis manifesteert zich in 

principe als het belangrijkste gebouw. Dit uit zich in situering, uitstraling: ‘het 

gezicht’, volume, massa, hoogte, detaillering en materiaalgebruik.   > 



 

 

 
 

3. De toegang tot het erf 

Vanaf de doorgaande weg is er in principe 

één toegang tot het erf, vanaf het erf zijn 

er soms aansluitingen op een systeem 

van zandwegen en wandelpaden. 

Sporadisch snijdt de doorgaande weg het 

erf in tweeën. Een tweede ontsluiting van 

het achtererf (deze sluit niet aan op de 

toegangsweg) bestaat soms als het erf 

duidelijk uit twee compartimenten bestaat.  

Bij boerenerven die een schaalvergroting 

hebben ondergaan bestaat er soms een 

tweede toegang vanaf de doorgaande weg tot het erf. Een tweede toegang tot het erf is niet 

gewenst bij erven die getransformeerd worden tot woon- en leef erven omdat dit het beeld 

oproept van meer dan één erf.  

 

 

  

− Aandacht voor de vraag: welke gebouwen te slopen, en hoe nieuwe gebouwen te 

situeren? 

− Aandacht voor de oorspronkelijke contour van het erf. 

− Aandacht voor de bijzondere positie van het woongedeelte van het hoofdgebouw 

ten opzichte van de bijgebouwen. Woongedeelte uit het zicht van de bijgebouwen. 

Aandachtspunten toegang 

− Het erf heeft slechts één aansluiting op de doorgaande weg. 

− Als het erf duidelijk uit twee compartimenten bestaat eventueel een tweede 

entree vanaf een andere toegangsweg tot achtererf. 

− Aantakken op de bestaande zandpaden die makkelijk bereikbaar zijn vanaf het 

erf of herstellen van zandpaden. 



 

 

4. Indeling van het terrein: het collectieve gedeelte 

Het collectieve gedeelte van het erf wordt 

als functioneel gedeelte van het 

boerenerf beschouwd. In het collectieve 

deel moeten grote werktuigen kunnen 

verplaatsen en daarom is dit deel 

verhard. Wanneer de collectieve ruimte 

groot is vindt er soms (tijdelijke) opslag 

plaats. De plek kan verschillen door de 

situering van de hoofd en bijgebouwen 

op het terrein. Voor de inrichting heeft dit 

geen gevolgen. Die is overal zo dat alle 

bijgebouwen en ook de achterzijde van 

het hoofdgebouw kunnen worden betreden vanaf het collectieve gedeelte van het erf. De 

grondvorm van het collectieve erf is soms afhankelijk van de nederzettingsvorm waarvan het 

erf deel uitmaakt. Zo is deze bij erven die gesitueerd zijn in 19e en 20e-eeuwse ontginningen 

bijna altijd rechthoekig van vorm en is de vorm onregelmatig bij erven die gesitueerd zijn in 

het oudere essen- en kampenlandschap. De bedrijfsgebouwen van boerenbedrijven worden 

steeds groter. De moderne bedrijfsvoering brengt met zich mee dat grote voertuigen bij het 

bedrijf moeten kunnen komen. Bij een aantal boerderijen ontstaat daardoor een tweedeling 

op het erf. Het oude erf wordt steeds meer een woon- en leef erf, terwijl daarnaast een 

functioneel erf ontstaat voor de bedrijfsvoering. De functionele bebouwing sluit dan niet meer 

aan bij het collectieve deel van het erf en krijgt vaak een eigen toegangsweg.  

 

 

  

Aandachtspunten indeling collectieve gedeelte 

− Bij nieuwbouw (ook van nieuwe stallen) aandacht voor clustering rond collectieve 

ruimte, de gebouwen staan dicht bij elkaar. 

− Alle entrees van gebouwen (uitgezonderd die van het woongedeelte van het 

hoofdgebouw) richten op het collectieve gedeelte van het erf. 

− Het collectieve gedeelte van het erf wordt bij erftransformaties in het kader van 

functieverandering in principe (semi-) openbaar terrein. 

− Bergingen en garages plaatsen in eenvoudige volumes rond het collectieve erf. 

− Bij verandering van het erf naar een woonfunctie het functionele erf met zijn 

ontsluiting opheffen, indien deze een eigen toegang heeft en niet aansluit op het 

collectieve erf. 



 

 

5. Indeling van het terrein: het privé-gedeelte 

Het privé-gedeelte van het erf ligt in de 

meeste gevallen aan de zijde van het 

woonhuis dat grenzend aan de weg is 

gesitueerd. Het privé-gedeelte werd 

oorspronkelijk gebruikt voor de moestuin 

en de boomgaard. Deze hebben 

tegenwoordig vaak plaats gemaakt voor 

een siertuin met algemene beplanting. 

Streekeigen beplanting is soms 

verdwenen of is vervangen door 

algemeen in Nederland voorkomende 

soorten. Vaak staan er een of twee grote 

bomen bij de entree van het woonhuis.  

 

 

 

6. De indeling van de gebouwen 

De hoofdgebouwen van de boerenerven 

kennen een indeling in een woon- en een 

werkgedeelte. Dit is ontstaan vanuit de 

‘oervorm’ van de boerderij waarbij wonen 

en werken in een gebouw geïntegreerd 

waren. In het voorhuis van de boerderij 

werd gewoond en in het achterhuis 

bevonden zich de stallen: de deel. In 

schuren en hokken die in dezelfde stijl 

waren gebouwd stond vee. Deze 

onderverdeling uit zich in de architectuur 

van het gebouw: in de gevel van het woongedeelte zijn een aantal grotere ramen en een 

voordeur gesitueerd, die in eerste instantie alleen bij begrafenissen en bruiloften werd 

gebruikt. Het beeld van de zijgevels is introvert omdat deze laag zijn en de kap altijd gesloten 

is. Hierin zitten meestal in het woongedeelte een aantal kleine ramen en de keukendeur en 

in het stalgedeelte stalraampjes en soms een lage staldeur. Aan de achterzijde, het 

Aandachtspunten privé-gedeelte 

− Het terrein rondom het woongedeelte van het hoofdgebouw is in principe 

kleinschalig ingericht (denk aan moestuin en boomgaard). 

− Erfinrichting is verzorgd, bescheiden en in harmonie met de groene omgeving. 

Nastreven van streekeigen beplanting, verhardingen en verlichting 

− Afrastering, hekken en poorten bescheiden vormgeven. 



 

 

werkgedeelte, bevindt zich een grote staldeur (de deeldeur) en een tweetal kleine 

mestdeuren. 

 

Tegenwoordig komt het steeds meer voor dat delen van het achterhuis of het gehele 

achterhuis worden ingenomen door de woonfunctie. Vaak is er vanuit het oorspronkelijke 

woongedeelte van de boerderij geen zicht op de bijgebouwen en richt dit gedeelte zich op 

het landschap.  

 

 

  

Aandachtspunten indeling gebouwen 

Bij verbouw van bestaande boerderij tot woning: 

− Behoud hoofdvorm, in het bijzonder de kap. 

− De indeling in woon- en werkgedeelte beleefbaar houden. Behoud van soberheid/ 

geslotenheid van het werkdeel t.o.v. het meer sprekende woonhuis. Ook bij 

nieuwbouw hoofdgebouw gebruik maken van dit kenmerk. 

− Bij transformatie van de deel gebruik maken van karakteristieke gevelindeling. 

− De toegang naar het woonhuis; wanneer het oorspronkelijke woonhuisgedeelte 

van de ontsluitingsweg afgekeerd ligt, kan worden overwogen een entreezone in 

de deel op te nemen. 

− Bergingen, garages, etc. situeren aan de werkzijde van het erf. Gebruik maken van 

grote volumes onder een zadeldak, of als wagenschuur 

− Bijgebouwen sober qua vorm van massa en materialisatie. 

 

Bij verbouw van schuren tot woonhuis: 

− Entree naar erf bij deel, relatief gesloten gevel 

− De woonzone naar de buitenzijde van het erf richten. 

− Behoud van de eenvoud van de schuur t.o.v. het hoofdgebouw. 

− Opener gevel op één plek mogelijk. 

 

Bij nieuwbouw: 

− Eenvoudige basisvorm, zadeldak, lage goten. 

− Steile kap 

− Nieuwbouw hoofdgebouw: Rekening houden met het beeld dat hoort bij de 

oorspronkelijke indeling van het hoofdgebouw. 

− Nieuwbouw van stallen: introverte gevels 



 

 

7. Massa en vorm 

Vaak is het oorspronkelijke hoofdgebouw 

nog op het erf aanwezig. Daarnaast zijn er 

door de jaren heen bijgebouwen op het erf 

gebouwd. Het voor de Achterhoek 

kenmerkende hoofdgebouw bestaat uit 

een rechthoekig grondvlak met daaraan 

soms een aanbouw. Het hoofdgebouw is 

opgebouwd met lage zijgevels en een 

grote kap (Hallehuistype). Vanaf een 

afstand zijn de zijgevels nauwelijks 

beleefbaar en wordt de dichte kap beleefd. 

Kenmerkend is ook dat er grote volumes vanuit de omgeving worden beleefd. Tijdens de 

ontwikkeling van het erf is de grondvorm van het gebouw soms ook mee ontwikkeld. Zo zijn 

in de loop der jaren de varianten T-huis (hallehuis dat aan de voorzijde in twee richtingen is 

uitgebreid) en krukhuis (hallehuis dat aan de voorzijde aan een kant is uitgebreid) ontstaan. 

Ook komen er boerderijtypen voor die een variant vormen op het T-huistype waarbij het 

achterhuis aan beide zijkanten is uitgebouwd en waarbij in eerste instantie alles in een 

gebouw gehuisvest was.  

 

 

  

Aandachtspunten massa en vorm 

− In de architectuur van nieuwe gebouwen de karakteristiek van de Achterhoekse 

boerderijen verwerken. Deze karakteristiek zit onder andere in de kappen van de 

bebouwing en de grote volumes. 

− Zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen hebben een eenvoudige rechthoekige 

grondvorm. 

− Vanuit de omgeving bestaat het beeld van gesloten tot de grond reikende kappen. 

− Karakteristieke of historische bebouwing behouden, respecteren en alleen het 

verbouwen van de gebouwen toestaan. Dit met behoud van karakteristieke 

kenmerken. 

− In de architectuur van nieuwbouw vorm, kleur en materiaalgebruik aanluiten bij 

de karakteristieken uit de omgeving. Eigentijdse oplossingen zijn dan mogelijk. 



 

 

2. Het landschap in Bronckhorst 

Het landschap in Bronckhorst is gevarieerd en waardevol. De verschillende landschapstypen 

zijn omschreven in de “Landschapsontwikkelingsvisie gemeente Bronckhorst-Lochem-

Zutphen” (LOP). De landschapstypen zijn ook te vinden op de interactieve kaart “Versterk 

het landschap in Bronckhorst”1.  

 

Aan de hand van deze kaart kunt u kijken in welk landschapstype het erf zich bevind. Hier is 

ook informatie te vinden over de in het landschapstype voorkomende houtsoorten en 

landschapselementen. Deze informatie kan benut worden voor het 

landschapsinrichtingsplan. 

3. Het erf in het landschap van Bronckhorst 

Naast de eigenschappen die algemeen gelden voor erven in de Achterhoek zijn er ook 

eigenschappen die karakteristiek zijn voor de plek die het erf in het landschap heeft. Vragen 

die van belang zijn om een erf bij erftransformatie in het landschap te kunnen versterken zijn: 

Hoe liggen de erven in het Achterhoekse landschap? Op welke plekken liggen ze en 

waarom? Op welke manier zijn ze verbonden met het landschap? Wat is de relatie met 

andere erven in de buurt? Hoe veranderen deze kenmerken in de tijd? 

 

De nederzettingsvormen zijn te herkennen in de wijze waarop bebouwing in het 

Bronckhorster landschap is gesitueerd. Sommige nederzettingsvormen zijn typisch voor een 

landschapstype, maar vergelijkbare vormen zien we in verschillende landschapstypen 

terugkomen. 

 

 

De verschillende landschapstypen en bijbehorende nederzettingsvormen zijn weergegeven 

in de tabel. Een belangrijk onderscheid kan worden gemaakt tussen oude gegroeide 

patronen en geplande patronen (ontginningen). In de oude agrarische landschappen met de 

 
1 https://storymaps.arcgis.com/stories/d8936df60f974973a033b67cb8276816 

Landschapstype Nederzettingsvorm 

Enken/Essen landschap Kransen of zwermen van erven 

Kampenlandschap Kampnederzettingen 

Beekdal; Broeklanden; Oude IJssel & 

Rivierweide; Rivierduinen; Stroomruggen & 

Terrassen; Uiterwaarden, kronkelwaarden & 

komgronden 

Rivier- en beekdalnederzettingen 

Bos & Landgoederen Landgoederen  

19e -eeuwse ontgingingen, 20e -eeuwse 

heide & veenontginningen 

Planmatige, rationele nederzettingen 

https://storymaps.arcgis.com/stories/d8936df60f974973a033b67cb8276816
https://storymaps.arcgis.com/stories/d8936df60f974973a033b67cb8276816


 

 

oude gegroeide patronen kan een onderscheid worden gemaakt tussen es- of enk 

nederzettingen, kampnederzettingen, beekdalnederzettingen en landgoederen. Er zijn 

duidelijke verschillen tussen deze vormen, maar ook overeenkomsten. In de praktijk zijn er 

ook veel overgangsvormen. 

 

Het belangrijkste verschil tussen kamp- en es nederzettingen is dat bij een es nederzetting 

de ruimtelijke samenhang tussen afzonderlijke erven duidelijk in het landschap zichtbaar is. 

Bij een es liggen de erven bij elkaar in een krans of een zwerm. Bij een kampnederzetting 

liggen de erven meer verspreid. De overgang tussen een kampnederzetting en een 

nederzetting in een beekdal is ook niet scherp te trekken.  

 

In tegenstelling tot de lagere delen van Nederland is het aantal nederzettingen met geplande 

patronen in de Achterhoek beperkt en van relatief jonge datum. De meeste planmatige 

structuren ontstonden bij de verkaveling en ontginning van voormalige woeste gronden en 

natte gronden in de 19de en in de 20ste eeuw. 

  



 

 

Het erf in zijn omgeving 

 

  

  

In dit hoofdstuk worden de verschillende 

manieren waarop erven in de omgeving 

liggen besproken: 

1. Kransen of zwermen van erven 

2. Kampnederzettingen 

3. Rivier en beekdalnederzettingen 

4. Landgoederen  

5. Planmatige, rationele 

nederzettingen 

1. Kransen of zwermen van erven 

2. Kampnederzettingen 3. Rivier- en beekdalnederzettingen 

4. Landgoederen  5. Planmatige, rationele nederzettingen 



 

 

1. Kransen of zwermen van erven  

De erven die binnen een krans of binnen een overblijfsel van een krans zijn gesitueerd 

rondom en aan de rand van een hoger gelegen es. Ook de zwermen van erven liggen 

aan de rand van een hoger gelegen es en zijn qua erfopbouw vergelijkbaar. De erven 

in een krans vormen van oudsher een samenhangend geheel. Tegenwoordig is dit 

soms lastig te herkennen. Toch tekenen zich nog op veel plekken de essen af, doordat 

ze hoger liggen, relatief open zijn en grotendeels in gebruik zijn als landbouwgrond.  

 

Toegang naar het erf en positie t.o.v. de weg 

De boerderijen lagen oorspronkelijk aan een netwerk van paden en wegen. Veel van deze 

paden en wegen zijn verdwenen. De boerderijen worden nu ontsloten door een bredere 

asfaltweg waaraan de erven in kransen doorgaans direct zijn gepositioneerd. De erven in 

zwermen hebben vaker een toegangsweg als erfontsluiting.  

Door de nieuwe positionering van de grotere weg worden de erven soms ontsloten met meer 

dan één toegang.  

 

Oriëntatie van bebouwing 

Het hoofdgebouw en de bijgebouwen vormen gezamenlijk een ensemble van bebouwing. 

Binnen dit ensemble is de oriëntatie van de gebouwen ten opzichte van elkaar van belang 

evenals de oriëntatie van het erf in het landschap. De gebouwen staan vaak scheef ten 

opzichte van elkaar in het grondplan. Het landschap is bepalend voor de plaatsing van de 

gebouwen, die is afgestemd op nattere en drogere gronden. De oriëntatie van het erf ten 

opzichte van de huidige weg gaat volgens een minder duidelijk principe. Dit komt omdat er 

bij de erven in zwermen en erven in kransen sprake is van een wegenstructuur die jonger is 

dan het erf zelf. 

 

Vorm van de rand van het erf 

Erven die aan de rand van een es zijn gepositioneerd hebben van oorsprong opgaande 

beplanting aan de zijde van de es staan die beschutting biedt aan de gebouwen en de ruimte 

direct eromheen. Veel voorkomende soorten in het essen- en hoevelandschap zijn populier 

en eik. De windwerende beplanting staat niet per definitie in een singel of houtwal maar staat 

meestal groepsgewijs aan de rand van het erf. Doordat er geen sprake is van doorgaande 

beplanting ontstaat er een beeld waarbij delen van de gesloten kappen en groen elkaar 

afwisselen.  

 

Aansluiting op het landschap 

De erven in het essen en hoevelandschap liggen op een logische plek in het landschap, op 

de overgang tussen hoog en laag, aan de rand van een es. De essen horen per definitie vrij 

te zijn van opgaande massa. Het contrast tussen de lege essen en de zone waarin de erven 

gelegen zijn was voorheen groter. Nu worden grote groene structuren beleefd door beplante 

beken en belangrijke wegen die herkenbaar zijn in het landschap. 

 

Aansluiting op paden 

De erven zijn niet meer sterk verbonden met de padenstructuur in het gebied. Oorspronkelijk 

was deze padenstructuur wel aanwezig maar deze is in de loop van de tijd verdwenen. 

 



 

 

 
 

2. Kampnederzettingen 

Het kampenlandschap bestaat uit een aaneenschakeling van afzonderlijke erven, met 

elk hun eigen stukje landschap gevormd door bomenlanen en bosstructuren. De erven 

liggen aan de rand van de akker, meestal grenzend aan zowel een bosrand als een 

weiland. Op een aantal plekken is het kampenlandschap nog aanwezig zoals het er 

oorspronkelijk was. Op de meeste plekken is echter een groot deel van de 

beplantingsstructuren verdwenen. Door de kleinschaligheid van het landschap, de 

kleine ruimtes die ontstaan door de opgaande structuur, worden de afzonderlijke 

erven vanuit een beperkt aantal plekken in het landschap beleefd. Het totaal van 

kampnederzettingen is ruimtelijk zeer herkenbaar in het landschap. 

 

Toegang naar het erf en positie t.o.v. de weg 

De boerderijen liggen veelal aan een vertakt systeem van wegen en paden. Vanaf de 

doorgaande weg is er in principe één toegang tot het erf. Vanaf het erf zijn er aansluitingen 

op een systeem van zandwegen en wandelpaden. Het principe van de knooperven is in het 

kampenlandschap op een aantal plekken nog terug te vinden. Bij boerenerven die een 

schaalvergroting hebben ondergaan bestaat er soms een tweede toegang vanaf de 

doorgaande weg tot het erf. 

 

Oriëntatie van bebouwing 

De oriëntatie van het hoofdgebouw op het erf en binnen de kamp is verschillend. Soms is het 

woongedeelte met de kopse kant op de es gericht maar vaak ook met de zijkant. De 

gebouwen staan nooit verspreid over de kamp maar altijd geclusterd. De bijgebouwen 

hebben altijd hun plek rondom het bedrijfsgedeelte van het hoofdgebouw. 

Later toegevoegde bijgebouwen die noodzakelijk waren ten behoeve van schaalvergroting 

(vanaf jaren ’50) sluiten aan bij het cluster en hebben tevens een plek aan de collectieve 

ruimte. Bijgebouwen die in de laatste jaren zijn toegevoegd en niet meer passen bij de 

schaal van het erf met zijn bebouwing zijn vaak enigszins los van het erf gesitueerd. Soms 

Aandachtspunten en kansen bij transformatie kransen of zwermen van erven 

− versterken samenhang krans of zwerm 

− openheid van de es, samenhangend complex van landbouwgronden 

− afbakening van het erf t.o.v. de omgeving 

− verkleining van uitgegroeid erf tot oorspronkelijke landschappelijke contour 

− padenstelsel door de krans / zwerm, paden naar nabijgelegen hoeven 

− versterken kleinschalig landschap in de krans/zwerm (moestuinen, 

boomgaarden, bosjes, paardenweitjes, houtwallen) 

− oriëntatie bebouwing naar lijnen in het landschap 

− behoud silhouetwerking vanaf de es, dakenlandschap 

− Kansen om het landschap te versterken zitten in het verdichten van de groene 

structuren in de zone waarin de erven zijn gepositioneerd. 



 

 

aan de overzijde van de weg, soms als bijgebouw dat niet is aangesloten bij het collectieve 

gedeelte van het erf. 

 

Vorm van de rand van het erf 

De erven in het kampenlandschap liggen vrijwel allemaal met een of meerdere zijden tegen 

de rand van de ruimte die omsloten is met bos of laanstructuren. De andere zijden van de 

erven liggen vrij open in de ruimte. Aan deze zijden staan kleine boomgroepen boomgaarden 

of solitaire bomen. 

 

Aansluiting op het landschap 

De erven in het kampenlandschap liggen op de grens van hoog en laag op de rand van een 

kleine es of bouwkamp die duidelijk is omkaderd door bos en laanstructuren. Het 

kampenlandschap is op sommige plaatsen zeer herkenbaar aanwezig als gaaf landschap. 

De boerenerven in het kampenlandschap liggen in dit landschap verankerd, doordat de 

erven aan de rand van een eigen ruimte zijn gesitueerd. Hierdoor worden ze opgenomen in 

de massa van de randen van de ruimtes. 

 

Aansluiting op paden 

In het kampenlandschap is het knoopervensysteem2 beleefbaar. De erven zijn vaak 

aangesloten op één of meerdere zandwegen. Dit is karakteristiek voor dit landschap.  

 

 
 

  

 
2 Knooperven zijn boerenerven die door middel van paden en beplanting met elkaar verbonden zijn. 
Het knooperf organiseert als het ware het landschap met zijn tentakels van routes en beplantingen, en 
vormt op die manier het ordenend principe voor het buitengebied. 

Aandachtspunten en kansen bij transformatie kampnederzettingen 

− Versterken samenhang tussen erf en landschap (bouwkamp zichtbaar maken, 

houtwallen, paden). 

− Afbakening van het erf t.o.v. de omgeving. 

− Verkleining van uitgegroeid erf tot oorspronkelijke landschappelijke contour. 

− Padenstelsel, paden naar nabijgelegen hoeven 

− Versterken kleinschalige landschap rond erf (moestuinen, boomgaarden, bosjes, 

paardenweitjes, houtwallen). 

− Oriëntatie bebouwing naar lijnen in het landschap. 

− Behoud silhouetwerking vanaf de bouwkamp, dakenlandschap. 

− Bebouwing tegen achtergrond van groen. 

− Beplanting rondom het erf in kleine clusters van opgaande beplanting. 

− Ligging van het erf in eigen ruimte m.b.t. mogelijk- heden tot functieverandering. 

https://transitiepraktijk.nl/nl/experiment/definitions#landschap


 

 

3. Rivier- en beekdalnederzettingen 

Erven binnen deze nederzettingen liggen op de natuurlijk hoger gelegen delen van het 

rivier en beekdalenlandschap. De plek van de erven is in eerste instantie bepaald door 

de landschappelijke condities. Doordat de hogere delen vaak beperkt in ruimte zijn, 

liggen de erven relatief dicht bij elkaar. De erven liggen op terpen of pollen wanneer 

de hogere delen te beperkt in ruimte zijn. Dit is met name in de beekdalen. 

In het landschap van de rivier- en beekdalen zijn vaak nog oude lopen van de beek of 

rivier te herkennen, de randen van deze oude lopen zijn fors ingeplant. De wegen zijn 

in dit nederzettingstype vaak van bomenrijen voorzien. 

 

Toegang naar het erf en positie t.o.v. de weg 

De erven in de rivierdalen liggen zowel direct aan de weg als van de weg af. De erven 

hebben in principe één toegang. Opvallend zijn de relatief lange toegangswegen tot de erven 

die van de weg afliggen. Deze zijn in de delen waar veel opgaande beplanting voorkomst 

beplant. In de meer open gebieden zijn ze onbeplant. Vanaf de weg worden deze erven 

ervaren alsof ze midden in de weilanden liggen. 

 

Oriëntatie van bebouwing 

De bebouwing op erven in rivierdalen staat over het algemeen haaks of evenwijdig ten 

opzichte van elkaar gepositioneerd. Alle bebouwing is georiënteerd op lijnen in het 

landschap waardoor soms een deel van de bebouwing op het erf is gedraaid ten opzichte 

van de rest van de bebouwing. De grondvorm van de erven is daardoor vaak een veelhoek. 

De plaats van het woongedeelte op het erf varieert, maar ligt over het algemeen aan de 

wegzijde. 

 

Vorm van de rand van het erf 

De manier van erfbeplanting aan de rand van het erf verschilt binnen de 

rivierdalnederzettingen. De erven die op de oeverwallen liggen zijn heel gevarieerd, soms 

stevig beplant, soms liggen ze bijna kaal in het landschap. 

De erven op de rivierduinen en rivierweiden zijn vaak wel stevig beplant aan alle zijden van 

het erf. Er bestaat wel altijd zicht op delen van het erf vanuit het landschap. 

 

Aansluiting op het landschap 

De erven in de rivierdalen zijn gesitueerd op de hogere delen van het landschap. Het 

landschap in de rivier en beekdalen bestaat voornamelijk uit weidegronden. De patronen die 

de beken en de rivier hebben achtergelaten in de loop der jaren zijn leesbaar in het 

landschap Kansen voor landschapsversterking zitten in het versterken van deze oude 

patronen in het landschap met behulp van beplanting. 

De wegenstructuur rondom de beken en de rivier is vooral parallel op de beek of aan oude 

beeklopen georiënteerd. De meeste wegen worden begeleid door twee rijen bomen. 



 

 

De erven in de rivierdalnederzettingen sluiten aan op de lijnen in het landschap, zowel met 

beplanting als met richtingen van bebouwing e.d. Er bestaan kansen voor 

landschapsversterking door hierop aan te sluiten. 

 

Aansluiting op paden 

Opvallend is dat veel erven in rivier- en beekdalnederzettingen aangesloten zijn op een of 

meer onverharde paden. Deze zijn echter meestal privé en daardoor niet toegankelijk voor 

recreatief gebruik. 

 

 

 

4. Landgoederen  

De landgoederenlandschappen kenmerken zich door een uitzonderlijke afwisseling. 

Deze bestaat uit opvallend grote villa’s omsloten door dichte loofbossen, 

pachtboerderijen met rode daken temidden van essen, kronkelende beken omgeven 

door hoog opgaande bomen en bosranden, onregelmatige percelen, zandwegen en 

paden en rechte laanstructuren. 

 

Vaak maken es- en kampnederzettingen onderdeel uit van het landgoed. Ook liggen 

landgoederen naast ontginningsnederzettingen en beekdalnederzettingen. Het belangrijke 

verschil met de overige nederzettingsvormen is de organisatievorm van de landgoederen. 

Het zijn beide vormen van grootgrondbezit waarbij een grote villa het hoofdgebouw vormen. 

Kleine pachtboerderijen en arbeiderswoningen maken deel uit van het bezit. De kenmerken 

en aandachtspunten van erven uit de andere nederzettingsvormen gelden ook voor de erven 

die deel uitmaken van de landgoederen. Met als onderscheid dat hier aangesloten kan 

worden op ruimtelijke samenhang binnen de landgoederen.  

 

Aandachtspunten en kansen bij transformatie rivier- en beekdalnederzettingen 

− Versterken samenhang per oeverwal, stroomrug, dekzandrug etc. (schaal, 

houtwallen, paden, moestuinen, boomgaarden, bosjes, paardenweitjes). 

− Afbakening van het erf t.o.v. de omgeving, met o.a. windsingels en 

beplantingsclusters. 

− Verkleining van uitgegroeid erf tot oorspronkelijke landschappelijke contour (op 

de pol, op de hoogte). 

− Padenstelsel, herstel van paden naar nabijgelegen hoeven. 

− Oriëntatie van de bebouwing naar lijnen in het landschap. 

− Silhouetwerking vanaf open land. 



 

 

 

5. Planmatige, rationele nederzettingen 

Erven binnen planmatige rationele nederzettingen liggen gesitueerd aan een rechte 

ontginningsweg. De erven zelf hebben een rationele vorm met haakse hoeken. Het 

landschap is relatief jong en de boerenerven en boerderijen zijn dit ook. De mate van 

openheid en zicht binnen het gebied verschilt sterk. Hoger gelegen ontginningen zijn 

meer bebost en beplant, lagergelegen ontginningen bevatten een meer open structuur 

met veel weidse uitzichten.  

 

De erven binnen de planmatige rationele nederzettingen liggen aan de weg. De positie ten 

opzichte van de weg verschilt in: erven die direct aan de weg zijn gesitueerd en erven die 

verder van de weg af gesitueerd zijn en een toegangsweg bezitten. De vorm van de erven is 

rechthoekig en het erf is altijd georiënteerd op de richting van de verkaveling. 

 

Oriëntatie van bebouwing 

De planmatige rationele nederzettingen zijn relatief jong, in deze gebieden komt dan ook 

relatief meer bebouwing voor die niet typisch streekeigen is (d.w.z. boerderijen die door het 

hele land voorkomen). Naast het Hallehuistype komt er een zekere diversiteit aan andere 

boerderijtypen voor die van oorsprong in een andere streek van Nederland werden gebouwd. 

Ondanks de verschillende boerderijtypen zijn de gebouwen op het erf volgens een vast 

principe op het erf geplaatst. Dit principe houdt in dat het woonhuis een aantal meters vanaf 

de weg is geplaatst zodat er een voortuin ontstaat. Alle schuren, stallen en andere 

bijgebouwen zijn achter de woning geplaatst. De richting van de bebouwing is parallel aan de 

erfgrens. Er is wel variatie in richting, deze is echter alleen haaks op elkaar. 

Vorm van de rand van het erf 

De rand van het erf varieert in de verschillende ontginningsgebieden. Op hoger gelegen 

gebieden is er vaak meer erfbeplanting aanwezig dan in de lagergelegen gebieden. 

Omdat er in de ontginningsgebieden sprake is van grote open ruimtes zijn rondom de erven 

windsingels en houtwallen toegepast. Soms eenzijdig, soms tweezijdig, afhankelijk van de 

oriëntatie van het erf. In grote open gebieden worden de erven soms rondom beplant met 

houtwallen. 

Aandachtspunten en kansen bij transformatie landgoederen  

− Versterken samenhang binnen het landgoed 

− Samenhang in architectuur en erfopbouw 

− Aandacht voor aanwezige kenmerken 

− Aandacht voor de verschillende nederzettingsvormen waarvan de pachterven 

deel uitmaken 

− Aandacht voor de nieuwe organisatievorm in relatie tot de ruimtelijke 

samenhang 



 

 

 

Oorspronkelijk was de houtwal een functioneel onderdeel van het boerenbedrijf; men haalde 

er hakhout uit om het huis mee te verwarmen of om op te koken, gebruikte het om palen 

voor afrastering van te maken. De bomen die groot waren gegroeid werden gebruikt in de 

constructie van nieuwe schuren en stallen. Tegenwoordig vervult de houtwal meestal enkel 

nog de windwerende functie en draagt deze bij aan ecologische verbindingen, de 

cultuurhistorie en de beleving van het landschap. 

Doordat in houtwallen een afwisseling zit tussen jonge bomen, oude bomen en struikvormers 

is het beeld op het boerenerf van buitenaf het meest groen met hier en daar een glimp van 

de bebouwing. 

 

Aansluiting op het landschap 

De erven in de ontginningsgebieden liggen ingebed in de structuur van het landschap. De 

erven liggen aan de ontginningswegen en de rechte verkavelingsrichting is terug te vinden in 

de rationele opzet van de erven. De mate van erfbeplanting neemt toe naarmate de ruimtes 

waarin de erven liggen groter worden. 

 

Aansluiting op paden 

Het gebied van de planmatige rationele nederzettingen is relatief jong. Het systeem van de 

knooperven werd in de tijd dat deze gronden werden ontgonnen al lang niet meer toegepast. 

De hoeveelheid aanwezige paden en zandwegen is van oorsprong niet zo groot. De wel 

aanwezige paden en zandwegen zijn vaak in privaat eigendom waardoor deze niet bijdragen 

aan de toegankelijkheid van het gebied.  

 

Aandachtspunten en kansen bij transformatie planmatige, rationele nederzettingen 

− Kenmerken planmatige structuur. 

− Onderscheid open landschap + halfopen landschap. 

− Lange zichtlijnen. 

− Opvallende gebouwen in open landschap. 

− Beplanting langs lange hoofdlijnen. 

− Nieuwe paden langs kavelsloten t.b.v. toegankelijkheid van het gebied. 

− In halfopen landschap: bossen en andere opgaande groene elementen. 

− Contouren van het erf behouden, geen scheve stukken grond aan het erf 

verbinden. 

− Nieuwe gebouwen schikken in de bestaande richtingen van gebouwen op het erf. 

− Indien mogelijk een het erf aansluiten op bestaande wandelpaden en zandwegen. 


