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KAART 1Plangebied LOG Beemte-Vaassen

SCHEMA Proces in stappen
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INTRODUCTIE1.0

Inleiding
Het gebied tussen Beemte en Vaassen is door de provincie Gelderland 
in het Reconstructieplan Veluwe aangewezen als landbouwontwikke-
lingsgebied, kortweg LOG. Het LOG biedt ruimte voor de ontwikkeling 
van grootschalige intensieve veehouderijen, waarbij nieuwvestiging, 
hervestiging en uitbreiding van en omschakeling naar intensieve vee-
houderij in beginsel is toegestaan.

De betrokken gemeenten Epe en Apeldoorn hebben ter voorberei-
ding van de invulling van het gebied samen met de provincie een 
Gebiedsplan LOG Beemte-Vaassen opgesteld. Het gebiedsplan is in 
september 2009 door de gemeenteraden van Apeldoorn en Epe vast-
gesteld.

In het gebiedsplan is onder andere bepaald dat binnen het LOG 
Beemte-Vaassen ruimte is voor maximaal 8 locaties voor grote inten-
sieve veehouderijen van 3 ha, met een bebouwingspercentage van 
60%. 5 hiervan liggen binnen de gemeente Epe en 3 in de gemeente 
Apeldoorn. Het betreft hier zowel nieuwvestiging op ‘maagdelijke’ 
grond als hervestiging op bestaande agrarische bouwpercelen.
De overige bestaande, functionerende, agrarische bedrijven in het 
LOG mogen, afhankelijk van de landschappelijke inpassing en mili-
euruimte ter plaatse, doorgroeien en doorontwikkelen tot intensieve 
veehouderijbedrijven van 1,5 ha.

Noodzaak beeldkwaliteitsplan
De vergroting van de agrarische bedrijven in dit gebied kan grote 
landschappelijke gevolgen hebben. Daarom wordt in samenhang 
met het bestemmingsplan een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het 
beeldkwaliteitsplan wordt gekoppeld aan wijzigingsbevoegdheden 
in het bestemmingsplan en wordt tevens onderdeel van het gemeen-
telijk welstandsbeleid. Mogelijk krijgt het beeldkwaliteitsplan ook 
een rol in het op te stellen exploitatieplan. Een zorgvuldige juridische 
borging van het beeldkwaliteitsplan is van belang om de goede land-
schappelijke inpassing ook te kunnen afdwingen.

Gemeentelijk beleid
Een beeldkwaliteitsplan kan zich slechts richten op de inpassing van de 
erven in het omringende landschap. De eisen die daarbij worden ge-
steld dienen vanzelfsprekend aan te sluiten bij de landschapsvisies van 
de gemeenten van het hele gebied. In dat kader is het beeldkwaliteits-
plan afgestemd met het landschapsontwikkelingsplan Epe en het Groot 
Apeldoorns landschapskookboek. 

Proces beeldkwaliteit (zie schema, pagina 8)
De voorkeur van de gemeenten gaat niet uit van het juridische afdwin-
gen van beeldkwaliteit. Het heeft de voorkeur om beeldkwaliteit in goed 
overleg met de betrokken agrariërs in het gebied vorm te geven. 
De gemeenten vinden het van groot belang dat de beeldkwaliteit in 
een zo vroeg mogelijk stadium bij de planvorming wordt betrokken. Bij 
voorkeur wordt hierbij het stappenplan gevolgd zoals opgenomen in de 
handreiking Bouwmeesterschap bij agrarisch bouwen (Provincie Gelder-
land, Gelders Genootschap en LTO, juni 2009). Het betreffende hoofdstuk 
4 Stappenplan uit de handreiking is als bijlage bij dit beeldkwaliteitsplan 
opgenomen.

Indeling in ontwikkelingen
In lijn met het gebiedsplan wordt in dit beeldkwaliteitsplan onderscheid 
gemaakt in vergroting van bestaande agrarische bedrijven tot 1,5 ha 
enerzijds en nieuwvestiging of hervestiging van intensieve veehoude-
rijen tot 3 ha anderzijds.

Hardheidsclausule
Indien de toepassing van dit beeldkwaliteitsplan kennelijk onredelijk 
en onbillijk uitpakt in individuele gevallen, kan het College van Burge-
meesters en Wethouders hiervan gemotiveerd afwijken. Daarbij moet 
aangetoond worden dat een bouw- en inrichtingsplan aantoonbaar een 
duidelijke meerwaarde heeft voor de ruimtelijke kwaliteit van de omge-
ving. Bijvoorbeeld door een betere afstemming met de erfsituaties in de 
omgeving of een uitzonderlijke goede architectuur.

1.0
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KAART 2 
Landschapsstructuur

  wegenpatroon kampenlandschap = oranje
  wegenpatroon broekontginning =  blauw
  positie erven  =     rood

SCHETS 1 Landschapsstructuur 
(bron: Gebiedsplan LOG Beemte-Vaassen)1900 Broekontginning

2000 Broekontginning 1900 Kampenlandschap

2000 Kampenlandschap
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LANDSCHAPPELIJKE DEELGEBIEDEN2.1

Het plangebied van het LOG is gelegen in twee verschillende land-
schapstypen: het broekontginningenlandschap en het kampenland-
schap (zie kaart 2). De ontstaansgeschiedenis en de huidige verschij-
ningsvorm van deze twee landschappen verschillen sterk van elkaar 
(zie nevenstaande illustraties).

2.1.1 HET BROEKONTGINNINGENLANDSCHAP

Landschappelijke karakteristiek
Een duidelijke landschappelijke karakteristiek van het broekontgin-
ningenlandschap is de rationele verkaveling. Dit is terug te zien in het 
rechtlijnige wegenpatroon (zie kaart 2 en schets 1), met haaks op de 
wegen de rechthoekige percelen. Over het algemeen zijn de erven 
(zowel agrarische- als woonbestemmingen) direct aan de wegen ge-
legen, op de kop van het perceel (zie Weteringdijk, Bokkerijweg, Ga-
therweg en Geerstraat).

Huidige verschijningsvorm
De huidige verschijningsvorm van het broekontginningenlandschap 
heeft een vrij open karakter. Deze openheid wordt opgebroken door 
boscomplexjes, bomenrijen en solitaire bomen (zie luchtfoto van 
kaart 2). Op de kaart van 1900 is te zien dat het gebied niet geken-
merkt werd door zijn openheid, maar door boscomplexjes en lineaire 
beplantingsstructuren (elzensingels). Deze landschapselementen 
zorgen voor een grote variatie in de beleving van het gebied. De land-
schapsstructuur zorgt voor diverse zichtlijnen, waardoor het gebied 
op elke positie anders ervaren wordt. Doordat een aantal van deze 
landschapselementen in verval zijn geraakt nemen de verschillende 
zichtlijnen in het gebied af. 
Ten westen van de Bokkerijweg wordt de openheid uitsluitend nog 
opgebroken door enkele boscomplexjes en restanten van een oor-
spronkelijk groter geheel aan lineaire beplantingsstructuren. De 
meeste erven liggen vrij ‘kaal’ in het landschap. De erven hebben wei-
nig erfbeplanting en zijn niet verbonden met landschapselementen.
Ten oosten van de Bokkerijweg wordt de openheid onderbroken 
door solitaire (vrijstaande) bomen. Dit zijn overblijfselen van lineaire 

beplantingsstructuren (elzensingels). De aanwezige beplantingen 
spelen slechts nog een geringe rol in het creëren van verschillende 
zichtlijnen.

Aanbevelingen voor beeldkwaliteit
Met name de oost-west richting van de percelen dient leidend te zijn 
in de ontwikkeling van de agrarische erven. Deze structuur is van 
ousher al sterk aanwezig en heeft sterk de beleving van het land-
schap bepaald. De diverse beplantingen rond 1900 zorgden voor 
oost naar west geörienteerde zichtlijnen (waaronder het zicht op de 
Veluweflank). Vele van deze beplantingen zijn verdwenen waardoor 
variatie in zichtlijnen (en beleving) van het gebied afgenomen is. 
De ontwikkeling van (nieuwe) erven in het broekontginningenland-
schap dient dan ook bij te dragen aan een grotere variatie in beleving 
van het gebied (zichtlijnen).

In de landschapsvisie (zie kaart op pagina 14) voor dit gebied wordt 
ingezet op de openheid van het broekontginningenlandschap (zie 
Groot Apeldoorns Landschapskookboek). De in dit landschap gele-
gen erven dienen hierin een besloten karakter te krijgen. Er resteren 
geen landschappelijke structuren meer waaraan het erf gekoppelt 
kan worden. Het erf komt als een eigen eenheid in de leegte te lig-
gen. Erfbeplanting is dan ook essentieel om het erf een achtergrond/
kader te bieden.

2.1.2  HET KAMPENLANDSCHAP

Landschappelijke karakteristiek
In tegenstelling tot het rechtlijnige verkavelingspatroon van het 
broekontginningenlandschap, kenmerkt het kampenlandschap zich 
door zijn grillige landschapsstructuur. Het wegenpatroon oogt als de 
structuur van een rivier: naast de hoofdweg (hoofdgeul) vormen zich 
gelijkwaardige wegen (vertakkingen) waaraan vervolgens weer ver-
takkingen plaatsvinden, totdat deze uitmonden in doodlopende ein-
den. Doordat het wegenpatroon reageert op het aanwezige reliëf (net-
zoals een rivier), hebben de erven een verspreide ligging in het gebied.

2.1
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De bewoning van het kampenlandschap is van een oudere datum in verge-
lijking met de relatief recent ontgonnen broekontginningen. De erven (en 
wegen) zijn veelal gelegen op de overgang van hoge, droge naar lage, natte 
gronden. De hogere gronden werden gebruikt als bouwlanden (essen) en de 
lagere gronden voor het houden van vee. De gronden in het kampenland-
schap werden sterk omzoomd door opgaand groen (houtwallen/-singels). In 
deze groene omzoomde rand waren de erven gelegen. 
De rond de essen gelegen beplantingen creërden groen omsloten ‘kamers’ 
(essen/percelen). Het kampenlandschap van rond 1900 (zie kaart op pagina 
12) kenmerkt zich dan ook door zijn kleinschalige karakter. 

Huidige verschijningsvorm
In de huidige verschijningsvorm van het kampenlandschap is deze klein-
schaligheid niet meer te herkennen. Veel landschapselementen zijn geheel 
verdwenen. De in het gebied gelegen erven hebben dan ook een aanzienlijk 
grotere betekenis in het landschap in vergelijking met de situatie rond 1900. 
Erfbeplantingen zijn schaars en landschapselementen afwezig. Alleen het 
reliëf speelt enigszins een rol in het verminderen van de beeldbepalendheid 
van de bebouwing.
Nieuwe uitbreidingen zullen dan ook een grote impact hebben op de uit-
straling van het gebied. Met name doordat nieuwe stallen wat betreft de 
maatvoering, veelal de maat van het huidige erf overschrijden. 

Aanbevelingen voor beeldkwaliteit
Wat betreft de landschappelijke kwaliteit van het gebied, is het zeer belang-
rijk om (nieuwe) uitbreidingen onderdeel te maken van het landschap. Dit 
wordt alleen bereikt door het realiseren van landschapselementen. Het erf 
dient weer onderdeel uit te gaan maken van een groen omzoomde perceels-
rand.

In de landschapsvisie (zie kaart op pagina 14) voor dit gebied wordt inge-
zet op het versterken van de bestaande structuur van het kampenlandschap 
(zie Groot Apeldoorns Landschapskookboek). Dit houdt in: het open houden 
van de hogere bolle essen en het toevoegen van beplanting rond die essen. 
Het verdichten van het kampenlandschap geeft weer een beetje van het ge-
waardeerde kleinschalige karakter terug, zoals deze voorheen karakteristiek 
was voor het kampenlandschap. De kleinschaligheid heeft een aangename 
contrasterende werking met het open lanschap van de broekontginningen.

Uitsnede van de landschapsvisie kaart  Bron: Groot Apeldoorns Landschapskookboek
1. Het broekontginningenlandschap 2. Het kampenlandschap
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Landschapselement in het broekontginningenlandschap
Restant van een houtsingel.

Rationele verkavelingsstructuur van het broekontginningenlandschap

2.1



16

KAART 3 
Welstandsthema

KAART 4 
Welstandsniveaus
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WELSTANDTHEMA & WELSTANDSNIVEAU’S2.2

2.2.1  WELSTANDSTHEMA
Het gebied valt in zijn geheel onder het welstandsthema ‘Agrarisch 
buitengebied’. Echter, zoals is beschreven in paragraaf 2.1, zijn er 
duidelijke landschappelijke verschillen waar te nemen binnen het 
plangebied van het LOG. De twee landschapstypen, het broekontgin-
nigenlandschap en het kampenlandschap, verschillen sterk in geo-
morfologisch opzicht.

Het broekontginningenlandschap is een vrij open, vlak landschap. 
Door de relatief lage ligging en het hoge grondwaterpeil zijn de gron-
den vrij nat. Het gebied heeft een rationele verkaveling, met in ont-
ginningslinten gelegen bebouwing.

Het kampenlandschap is van oorsprong een reliëfrijk, kleinschalig 
landschap. De kleinschaligheid is verloren gegaan doordat vele be-
plantingen zijn verdwenen. De bebouwing ligt op de overgang van 
hoge, droge gronden naar lager gelegen, nattere gronden. Het ge-
bied kent een grillige verkaveling met een bochtig wegenpatroon.

2.2.2  WELSTANDSNIVEAU’S
Hoe groter de openbaarheid, hoe hoger de eisen zijn aan de vorm-
geving van gebouwen en de omgeving. Het welstandsniveau biedt 
goede mogelijkheden om te reguleren. Hoe lager het niveau, hoe 
minder regels er van toepassing zijn. Daarnaast bepaalt het niveau 
ook hoe strikt de welstandseisen toegepast worden. De marge om af 
te wijken van de bestaande kenmerken (die per deelgebied zijn op-
gesteld) verschilt. Het is aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit om in 
ieder concreet geval te beoordelen of het ontwerp van een bouwplan 
binnen deze marge blijft.
In het LOG worden twee niveau’s aangehouden, normaal en zwaar. 
Om het welstandsniveau te bepalen, is gekeken naar de cultuurhis-
torische, landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische 
betekenis. In het plangebied komt geen welstandsniveau soepel voor. 
Een soepel welstandsniveau is te vrijblijvend voor de grote hoeveel-
heid aan ontwikkelingen die spelen (en gaan spelen) in het LOG. 

Dit zijn niet alleen ontwikkelingen in de agrarische sector (zoals be-
drijfsuitbreidingen), maar ook gemeentelijk beleid (zie paragraaf 
2.3).

Welstandsniveau zwaar                                                                                         
Dit niveau geldt voor de hoofdstructuur en voor de gebieden die van 
cruciale betekenis zijn voor het totaalbeeld van de stad, de dorpen 
en het landschap. 
Uitgangspunt bij dit niveau is het handhaven, herstellen en verster-
ken van gewaardeerde ruimtelijke karakteristieken. Daarbij wordt 
zowel op de relatie met de omgeving, het bouwplan op zich en de 
detaillering gelet.

Welstandsniveau normaal                                                                                   
Dit niveau geldt voor gebieden die vanuit een algehele visie geen 
zware toetsing nodig hebben, maar waar wel aanleiding is om alert 
te zijn op ontwikkelingen in de ruimtelijke kwaliteit. 
Uitgangspunt bij dit niveau is een toets of kwaliteiten worden ver-
sterkt of dat bestaande kwaliteiten niet worden aangetast. Het gaat 
daarbij om de relatie met de omgeving en het bouwplan op zich. 
De detaillering is alleen aan de orde als deze van belang is voor het 
behoud van de bestaande kwaliteiten.

In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 3) zullen algemeen geldende 
welstandscriteria voor het gehele plangebied van het LOG toegelicht 
worden. Specifieke welstandscriteria per deelgebied, voor het broek-
ontginningenlandschap en het kampenlandschap, zullen toegelicht 
worden in hoofdstuk 4.

2.2
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BEGRIPPENKADER BEELDKWALITEITSPLAN2.3

1. ZONERING VAN HET ERF

In de afgelopen decennia is de betekenis van het (agrarische cultuur-) land-
schap voor de stedeling toegenomen. Dit komt tot uiting in de woonfunctie 
die in veel voormalige boerderijen is ondergebracht, maar ook in het recre-
atieve gebruik van wandel-, fiets- en kanoroutes, paardenbakken, rijhallen 
en mini-campings. Anderzijds is door de schaalvergroting in de landbouw 
het boerenerf veranderd van een hallehuis, met alle functies onder één dak, 
tot een functioneel conglomeraat van bedrijfsbebouwing, stallen, schuren, 
bergingen, mest- en voedersilo’s, mestverwerkingsinstallaties, kuilvoer, etc 
(zie onderstaande schetsen). Deze twee ontwikkelingen vragen, naast een 
algehele visie op beleid en beleving van het buitengebied, om een herschik-
king en ordening op de agrarische bouwkavels:

1.  een woonzone, met daarin de bedrijfswoning en de  
 recreatieve functies gekoppeld aan de routestructuren, en;
2.  een daarachter gelegen bedrijfskavel met een eigen    
 ontsluiting en functionele indeling.

Woonzone
De woonzone heeft als doel: 
 - afstand te creëren tussen de ontsluitingsweg en de bedrijfskavel;
 - een voorgrond te creëren waardoor massieve elementen   
    (zoals stallen) minder beeldbepalend zijn, en; 
 - het erf als geheel overzichtelijk maken. 

Voorbeeld zonering

Per deelgebied kan de woonzone verschillend vormgegeven worden (gebieds-
eigen beplantingen, natuurontwikkeling, waterstructuren, etc.). 

Bedrijfskavel
Achter de woonzone is de bedrijfskavel gelegen. Afhankelijk van het deelge-
bied waarin het erf gelegen is, kan de bedrijfskavel zich in de diepte of in de 
breedte ontwikkelen en kunnen er andere eisen ten aanzien van de landschap-
pelijke inpassing gelden. De vormgeving van de bebouwing kan mede bepa-
lend zijn voor de eisen ten aanzien van de landschappelijke inpassing.

Hallehuis; bijna alles onder één dak. Boerderij met losse veestal en open kapschuur. Woonzone en bedrijfskavel.
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2.3

Voorbeeld ontwikkelingsrichting in de diepte (1) en in de breedte (2)

1

2

2. ONTWIKKELINGSRICHTING VAN HET ERF IN DE DIEPTE

Een ontwikkelingsrichting van het erf in de diepte houdt in dat deze zich van 
de weg afkeert. Het erf komt hierdoor meer in het landschap te liggen.

3. ONTWIKKELINGSRICHTING VAN HET ERF IN DE BREEDTE

Een ontwikkelingsrichting van het erf in de breedte houdt in dat deze zich 
aan een doorgaande weg (meestal een ontginningslint) ontwikkeld, of paral-
lel hieraan voor verder van de weg af gelegen erven.
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3 GEBIEDSSPECIFIEKE CRITERIA
  (de welstandscriteria gelden voorzover deze niet in strijd zijn met het bestemmingsplan)



22



23

INLEIDING3.1

Het landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen onder-
scheidt twee (landschappelijke) deelgebieden: 

 1. Het broekontginningenlandschap (paragraaf 3.2) 
 2. Het kampenlandschap            (paragraaf 3.3)

Voor deze deelgebieden gelden gebiedsspecifieke criteria. 
Er spelen twee type ontwikkelingen binnen het LOG. De auto-
nome ontwikkeling van bestaande agrarische bedrijven tot 1,5 
ha enerzijds en de hervestiging en nieuwvestiging van intensieve 
veehouderijen tot maximaal  3 ha anderzijds.

Binnen het LOG Beemte-Vaassen krijgen acht locaties voor in-
tensieve veehouderij, verdeeld over het grondgebied van bei-
de gemeenten (Apeldoorn en Epe), de mogelijkheid om door 
te groeien tot 3 ha, met een bebouwingspercentage van 60%. 
Het betreft hier zowel nieuwvestiging op ‘maagdelijke’ grond als 
hervestiging op bestaande woon- en bedrijfslocaties.
Het broekontginningenlandschap is aangewezen als ontwikke-
lingsgebied voor het merendeel van de nieuwvestigers (maxi-
maal vijf nieuwe agrarische erven; zie paragraaf 3.2.2). 
In het kampenlandschap is plek voor drie agrarische bedrijven 
met een omvang van 3 ha. Maximaal twee van deze bedrijven 
mogen nieuwvestigers zijn (zie paragraaf 3.3.2). 

Aangezien er maar een beperkte hoeveelheid bestaande agra-
rische erven de mogelijkheid hebben om uit te groeien tot een 
erfgrootte van 3 ha (vanwege onder andere onderlinge afstan-
den), gelden hiervoor de richtlijnen zoals deze beschreven staan 
in de paragrafen 3.2.2 en 3.2.3 (nieuwvestigers). Voor deze initia-
tieven is dus geen aparte paragraaf opgenomen.

Doorgroeien van bestaande agrarische bedrijven
De richtlijnen die gelden voor bestaande agrarische bedrijven die 
willen doorgroeien tot een erfgrootte van 1,5 ha staan in de para-
grafen 3.2.1 voor het broekontginningenlandschap en 3.3.1 voor het 
kampenlandschap.

Nieuwvestiging van agrarische bedrijven
Voor intensieve veehouderijen van 3 ha gelden naast de richtlijnen 
voor doorgroeiers nog aanvullende richtlijnen. Deze zijn te vinden in 
paragrafen 3.2.2 voor het broekontginningenlandschap en 3.3.2 voor 
het kampenlandschap. 

Maatwerk
De ontwikkeling van een bedrijf van 3 ha heeft een zodanige land-
schappelijke impact dat het bereiken van een goede beeldkwaliteit 
daarnaast ook vooral maatwerk betreft. In nauw overleg tussen een 
gemeentelijk ontwerpteam en de betrokken ondernemer kan dit 
maatwerk worden geleverd. De criteria op hoofdlijnen vormen hier-
voor de basis. Vervolgens is het van belang om het proces te volgen, 
zoals benoemd in het stappenplan zoals opgenomen in de handrei-
king Bouwmeesterschap bij agrarisch bouwen (zie bijlage). 

Algemene criteria
Ondanks de verschillende gebiedsspecifieke welstandscriteria per 
deelgebied, gelden er algemene criteria die van toepassing zijn op 
het gehele landbouwontwikkelingsgebied. Deze criteria gelden op 
erf- en bebouwingsniveau en worden beschreven in hoofdstuk 4.

3.1
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HET BROEKONTGININGENLANDSCHAP  

Ontwerprichtlijn 1 
Behouden van oost-west geörienteerde verkavelingsstructuur.

Het broekontginningenlandschap onderscheidt zich sterk van het naastge-
legen kampenlandschap door zijn rationele verkavelingsstructuur. Waar het 
kampenlandschap grillig gevormde percelen heeft, kenmerkt het broekont-
ginningenlandschap zich door blokvormige- en rechthoekige percelen. 
De ontgonnen percelen staan haaks op de van noord naar zuid lopende ont-
ginningslinten. Het landschap wordt bepaald door van oost naar west op-
strekkende percelen (zie nevenstaande luchtfoto). 
Voor de herkenbaarheid van het landschap is het belangrijk dat erven deze 
verkavelingsstructuur zo min mogelijk doorbreken. Bij vergroting van de er-
ven moet de bestaande verkavelingsstructuur zo veel mogelijk worden ge-
respecteerd (zie schetsen 1-3).

Ontwerprichtlijn 2 
Behouden/versterken van waardevolle zichtlijnen.

In tegenstelling tot de glooiende percelen van het kampenlandschap, is 
het broekontginningenlandschap vlak. Hierdoor is het mogelijk om over 
grote afstanden weg te kijken. Deze zichtlijnen zijn een sterke kwaliteit van 
dit landschap. Met name het zicht op de Veluweflank is zeer waardevol. De 
meeste zichtlijnen hebben een oost-westelijke richting. Dit wordt versterkt 
door de bomenlaan van de Geerstraat, maar ook door in het gebied gelegen 
boscomplexen en restanten van houtsingels. 
Bij vergroting van de erven moeten de bestaande zichtlijnen zoveel mogelijk 
behouden blijven (zie schetsen 1-3).

schets 1
Huidige situatie

schets 2
Ongewenste ontwikkeling

schets 3
Uitgangspunt richtlijnen

3.2
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Ontwerprichtlijn 3 
Minimaal één zijde van het erf dient volledig aangeplant te worden met 
gebiedseigen beplanting, in de vorm van een houtsingel of boscomplex.

Het broekontginningenlandschap is een zeer vlak landschap. Hetgeen in dit 
gebied zeer waardevol is in combinatie met de landschappelijke structuren 
en zichtlijnen. Echter, de aanwezige bebouwing kan niet steunen op het reliëf 
wat betreft het verminderen van de beeldbepalendheid van de bebouwing. 
Waar in het kampenlandschap de gevels van gebouwen uit het oog vallen 
door een bolle es, liggen de gevels in de broekontginningen zichtbaar in het 
landschap. De landschappelijke waarden (beplantingen, structuren en zicht-
lijnen) zijn in de loop der jaren sterk in verval geraakt en behoeven verster-
king. De in het gebied gelegen erven (en toekomstige erven) bepalen in grote 
mate de uitstraling van het gebied. Hier ligt dan ook een kans om in samen-
hang met de ontwikkeling van de agrarische activiteit, de landschappelijke 
waarden te versterken.

Het toevoegen van erfbeplanting kan een groot verschil maken. Het uit-
gangspunt is dan ook dat minimaal één zijde van het erf volledig aangeplant 
dient te worden met aaneengesloten gebiedseigen beplanting, in de vorm 
van een houtsingel of boscomplex. Hierdoor krijgt het erf een achtergrond.De 
beplanting verankert het erf in zijn omgeving en versterkt  de kwaliteit van de 
zichtlijnen. Overige zijden van de bouwkavel, waar de bebouwing een grote 
zichtbaarheid heeft richting het landschap, dienen strategisch aangeplant te 
worden met solitaire bomen of bomengroepjes. Hierdoor vermindert de be-
tekenis van bebouwing in het landschap.

Door het blokvormige-/ rechthoeige karakter van het erf, heeft deze twee ver-
schillende soorten zijden: 
1.  De zijde die haaks op het ontginningslint staat en de diepte van het  
 erf bepaalt;
2.  De zijde aan de achterkant van de kavel, die de diepste ligging op  
 het perceel heeft.

Voor de aanplant van een erfscheiding gelden verschillende uitgangspunten:
- De lengte van het kavel dient aangeplant te worden door aaneenge- 
 sloten lineaire beplantingen (houtsingel). Deze beplantingen sturen  
 het zicht vanaf het ontginningslint richting het landschap, of;
- De achterzijde van het kavel dient aangeplant te worden door een  
 boscomplex. Deze bepaalt de uitstraling (zicht op) van het landschap.

schets 4
Het erf kent een duidelijke zonering: de woonzone op de 
kop van de kavel en de bedrijfskavel daarachter.
Echter landschappelijke structuren zijn afwezig. Hier-
door is de betekenis van de bebouwing in het landschap 
groot. De bebouwing wordt slechts in beperkte mate op-
gevangen door beplantingen in de woonzone. 

schets 5
Bij uitbreiding van het erf wordt de betekenis van de 
bebouwing in het landschap versterkt. Nieuwe uitbrei-
dingen hebben veelal een grotere maatvoering dan  
de al aanwezige bebouwing. De impact op de beleving 
van het landschap is daardoor aanzienlijk.  

schets 6
Aanplant van gebiedseigen beplanting over de lengte 
van de kavel. Realisatie van aaneengesloten beplan-
ting (houtsingel) verbindt het erf met zijn omgeving en 
stuurt het zicht op het achterliggende landschap.

schets 7
Aanplant van gebiedseigen beplanting op de achter-
zijde van de kavel. Het boscomplex functioneert als 
gebiedsaccent. Deze draagt bij aan de variatie in zicht-
lijnen en geeft het erf een stevige achtergrond.

3.2
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RICHTLIJNEN LANDSCHAP

1. Behouden van oost-west geörienteerde verkavelingsstructuur.
Zie pagina 24.

2. Behouden/versterken van waardevolle zichtlijnen.
Zie pagina 24.

3. Half-open landschap  
Versterken van een open landschap dat is opgedeeld door boscomplexjes. 
Variatie in beleving van het gebied (verschillende zichtlijnen).

4. Positie erven onderling  
Erven koppelen aan ontginningslinten, gelegen op de kop van het perceel.

5. Afstand erven onderling  
Minimale afstand tussen de erven van 100 m.

RICHTLIJNEN ERF

1. Minimaal één zijde van het erf dient volledig aangeplant te   
 worden met gebiedseigen beplanting, in de vorm van een   
 houtsingel of boscomplex.
Zie pagina 25.

2. Ontwikkelingsrichting erf 
Voorkeur is een ontwikkelingsrichting in de diepte van het perceel, om de ver-
kavelingsstructuur en de oost-west georiënteerde zichtlijnen zoveel mogelijk te 
respecteren. De maat van de openheid tussen de ontginningslinten is voldoen-
de om een diepteontwikkeling van erven op te vangen. Tevens blijven hierdoor 
zichtlijnen intact en wordt de dieptewerking van de verkaveling versterkt.

3. Kavelvorm Rechthoekige- of blokvormige kavelvorm.

4. Plaatsing op kavel  
Op de kop van het erf dient de woonzone in tact te blijven. Bedrijfsmatige uit-
breidingen achter de woonzone op de bedrijfskavel plaatsen.

5. Bouwrichting   
In de lengterichting van de kavel, haaks op de weg. De bebouwing dient de 
diepte van het erf te versterken en met de voorkant naar de weg gelegen te 
zijn. Bij erven langs de Weteringdijk en Oude Sluisweg wordt bij voorkeur de 
bebouwing ook op de A50 georiënteerd met behulp van één rooilijn.

6. Ontsluiting   
De voorkeur gaat uit naar één gezamenlijke ontsluiting. Dit zorgt voor meer 
samenhang tussen de woonzone en het bedrijfskavel.

7. Erfbeplantingen  
Herstel/versterken van landschapsstructuren als boscomplexjes aan achterzij-
de van de kavel en lineaire beplantingsstructuren (houtsingels) aan zijkant van 
de kavel.

8. Beplantingssoorten  
Landschappelijke inpassing van de bedrijfskavel: es, zwarte els, boswilg.
Beplantingen voor de woonzone: kastanje (monumentale boom), berk, fruitbo-
men, beuk (haag), haagbeuk (haag) liguster, etc.

Els Es Wilg

AANVULLENDE ONTWERPRICHTLIJNEN ERF EN 
ONTWERPRICHTLIJNEN BEBOUWING
Zie hoodstuk 4: Algemene criteria.
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VOORBEELDUITWERKING UITBREIDING VAN HET ERF

Huidige erf

Uitbreiding van het erf + landschappelijke inpassing

Sfeerbeeld huidige situatie

Sfeerbeeld uitgangspunt landschappelijke inpassing

3.2
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3.2.2 NIEUWVESTIGING VAN AGRARISCHE BEDRIJVEN

Ontwerprichtlijn 1  
Aanplant van een houtsingel, met een minimale breedte van 25m.

In de richtlijnen voor uitbreiding van het agrarische erf tot 1,5 ha is het uit-
gangspunt dat minimaal één zijde van het erf volledig aangeplant dient te 
worden met aaneengesloten gebiedseigen beplanting, in de vorm van een 
houtsingel of boscomplex (zie profiel 1 op pagina 29). 
Het is gewenst dat erven met een omvang van 3 ha een robuuste landschap-
pelijke achtergrond/structuur krijgen. Hierbij geldt nog steeds het uitgangs-
punt van een volledige aanplant van beplanting over één zijde van het erf. 
Aanvullend is het uitgangspunt dat deze een minimale breedte van 25m dient 
te hebben. Het landschapselement heeft dan ook meer het karakter van een 
bosperceel dan een houtsingel (zie profiel 2 op pagina 29).

Ontwerprichtlijn 2  
Realisatie van een rietkraag aan de achterzijde van de kavel.

De rietvegetatie verzacht het bebouwingsbeeld, doordat deze het gevel-
oppervlak van de bebouwing minder zichtbaar maken. Deze rietvegetatie 
wordt op de achterzijde van het kavel geplaatst zodat het erf een rustigere 
uitstraling heeft richting het landschap. De vegetatie zuivert het van het erf 
afkomstige water (de vegetatie functioneert als reservoir), alvorens het via 
de houtsingel doorstroomt richting de weteringen.

Ontwerprichtlijn 3  
De woonzone dient aan op de Bokkerijweg gericht te zijn.

Voor erven die ontsloten zijn via de Bokkerijweg (parallelweg), dient de 
woonzone op de kop van het perceel te liggen. De erftoegangsweg dient 
dus een geringe lengte te hebben. Dit is mede afhankelijk van de opgave 
voor het opwaarderen van de wetering (zie richtlijn 7). Uitgangspunt is dat 
de erven onderdeel blijven van de toekomstige structuur van de Bokkerij-
weg. 

Ontwerprichtlijn 4  
Locatie 1 dient zijn bedrijfskavel op de snelweg A50 te oriënteren.

Voor de uitstraling van het gebied richting de A50 is het belangrijk dat er een 
uniform beeld gerealiseerd wordt. Dat houdt in dat per locatie dezelfde zone-
ring aangehouden wordt. Het bedrijfskavel gericht op de A50 en de woonzone 
gericht op de Bokkerijweg. Zodoende laat het gebied richting de A50 zijn ge-
zicht zien als een landbouwontwikkelingsgebied. Voor de bewoner/bezoeker 
in het gebied, wordt het bebouwingsbeeld verzacht door een landschappelijke 
inpassing en de ligging van de woonzones.

Ontwerprichtlijnen 5  
Strategische keuze voor de positionering van de houtsingels.

Om de beleving van het gebied zo gevarieerd mogelijk te houden, dienen de 
posities van de houtsingels op elkaar afgestemd te worden (zie profielen 3 en 4).

Ontwerprichtlijnen 6  
Parallelweg aan de Bokkerijweg voor het bedrijfsverkeer.

Voor de afwikkeling van het toenemende verkeer (bij de realisatie van vier 
nieuwvestigers), wordt een parallelweg aan de westzijde van de wetering aan-
gelegd naast de Bokkerijweg.

Ontwerprichtlijnen 7  
Opwaardering van de weteringen.

Met het aanleggen van een parallelweg naast de Bokkerijweg kan het profiel 
van de wetering opgewaardeerd worden. De wetering kan daardoor een bij-
drage leveren aan de landschappelijke inpassing van de nieuwe erven, waarbij 
de cultuurhistorische waarden van de bestaande Bokkerijweg dient te worden 
gerespecteerd.

-     ZIE KAART OP PAGINA 29
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Profiel 2 Landschappelijke inpassing Houtsingel van 25 meter

<- 10m ->

<--------------- 25m ------------->

Profiel 3 Strategische keuze voor de positionering van de elzensingels
Ongewenst. De elzensingels zijn bij beide erven aan dezelfde zijde gelegen. Hierdoor is er geen verschil tussen de rechter- en linkerzijde van de Bokkerijweg.

Profiel 4 Strategische keuze voor de positionering van de elzensingels
Gewenst. De elzensingels zijn bij beide erven aan een verschillende zijde gelegen. Hierdoor is er een verschillende beleving van de rechter- en linkerzijde van de Bokkerijweg.

Profiel 1 Landschappelijke inpassing Houtsingel van 10 meter

3.2
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LOCATIES VIER NIEUWVESTIGERS VAN 3 HA
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1. WOONZONE
2. BEDRIJFSWONING
3. MONUMENTALE BOOM
4. HAAG
5. BEDRIJFSKAVEL
6. NIEUWE BEDRIJFSGEBOUWEN
7. RIET
8. VERHARDING
9. HOUTSINGEL
10. SOLITAIRE BOOM
11. ERFTOEGANGSWEG
12. PARALLELWEG
13. BOKKERIJWEG
14. WETERINGZONE
15. PERCEEL

7 6

2

3

4

9

11 14

12
13

15

1

5

8

10
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HET KAMPENLANDSCHAP 

Ontwerprichtlijn 1 
De aanwezige landschappelijke kwaliteiten zijn leidend voor de ontwik-
kelingsrichting van het erf.

schets 1

schets 2

schets 3schets 3 
Door het bochtige verloop van de weg, grenst het erf met 
zowel de woonzone als met de bedrijfskavel aan de weg.
schets 4 
Erf is gelegen aan een doodlopende weg. Het erf is ontslo-
ten via het bedrijfskavel. De woonzone is aan de oostzijde 
van het erf gelegen.
schets 5 
Erf is met de woonzone en de bedrijfskavel direct aan de 
doorlopende weg gelegen. De woonzone is aan de west-
zijde van het erf gesitueerd.

schets 4 schets 5

bedrijfswoning

bedrijfsgebouwen

ontsluiting

woonzone

bedrijfskavel

De openheid van de es dient niet aangetast te worden (zie schets 1). 
Deze is bepalend voor de ontwikkelingsrichting van de rondom de es gele-
gen erven. Bij een uitbreiding naar 1,5 ha, dienen de rondom de es gelegen 
erven zich langs de rand van de es uit te breiden. Het is ongewenst dat erven 
zich in de richting van de open es ontwikkelen. 
Tevens dienen resterende landschappelijk waardevolle beplantingen (waar-
onder overblijfselen van houtsingels) en landschappelijke structuren (bijv. 
de wetering, zie schets 2) beschermd te worden. Landschappelijke beplan-
tingen en landschappelijke structuren bepalen zodoende mede de ontwik-
kelingsrichting van het erf.

De indeling van bedrijfsgebouwen en woongebouwen is zeer divers. Er is niet 
altijd sprake van een voor-of achterzijde van het erf (zie schetsen 3-5). 
Uitgangspunt is dat de woonzone (waarin de bedrijfswoning geplaatst is en 
bedrijfsmatige toevoegingen uitgesloten zijn) aan minimaal één zijde van het 
erf het aanzicht vormt. Hiermee dient voorkomen te worden dat bedrijfsge-
bouwen het woongebouw omsluiten, met als gevolg een onoverzichtelijk erf.

Ontwerprichtlijn 2 
De woonzone dient aan minimaal één zijde het aanzicht van het erf te 
vormen.

3.3
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Ontwerprichtlijnen 3 
Minimaal 40% van de totale lengte van het erf (woonzone en bedrijfska-
vel) dient aangeplant te worden met gebiedseigen beplanting.

In het kampenlandschap liggen erven van oudsher in groen omzoomde ran-
den. Door de beslotenheid van het erf toe te laten nemen krijgt het huidige 
‘kaal in het landschap gelegen’ erf weer een plek in een groene rand. Beplan-
tingen kunnen het erf weer een achtergrond/structuur bieden. 

Aangezien de kavelvorm van een erf in het kampenlandschap zeer grillig is, is 
het moeilijk aan te geven welke zijden van het erf de meeste aandacht nodig 
hebben voor het aanplanten van beplanting. Het uitgangspunt is dat minimaal 
40% van de totale lengte van het erf (woonzone en bedrijfskavel) aangeplant 
dient te worden met gebiedseigen beplanting (zowel wat betreft soortkeuze 
als beplantingsstructuur). Voor het kampenlandschap zijn dit houtsingels en 
boscomplexjes. Doordat het erf niet volledig achter beplantte randen gele-
gen is, ontstaat er een aangenaam samenspel van bebouwing en landschap. 
De bebouwing van het erf mag gezien worden in een goede samenhang met 
een landschappelijke achtergrond.

De daadwerkelijke landschappelijke inpassing van het erf blijft maatwerk. Een 
schetsplan dient inzichtelijk te maken dat er voldaan wordt aan deze 40% be-
planting over de lengte van het erf (zie stappenplan in de bijlage).

schets 6

schets 7

schets 8

schets 9

Landschappelijke structuren zijn afwezig. Hierdoor 
ligt het erf ‘kaal’ in het landschap. De betekenis van de 
bebouwing is aanzienlijk en leidt de aandacht af van 
landschappelijke kwaliteiten (zoals open es).

Bij uitbreiding van het erf (bedrijfskavel) neemt de be-
tekenis van de bebouwing in het landschap nog meer 
toe. Het is nodig het erf een landschappelijke achter-
grond te geven. Uitgangspunt is dat deze landschap-
pelijke structuur  gerealiseerd wordt op de erfschei-
dingen met het perceel.Schets 7 geeft het gebied aan 
waar deze beplantingen gerealiseerd kunnen worden 
(rode contour = 100%). Op 40% van de rode contour 
dienen beplantingen gerealiseerd te worden.

Aanplant van lineaire beplantingen (houtsingels) over 
40% van de erfscheiding. De bedrijfsbebouwing wordt 
opgevangen door beplantingen. Het erf heeft een be-
slotener karakter en een samenspel met zijn omgeving 
(doorzichten).

Het toevoegen van beplantingen hoeft niet uitsluitend 
in de vorm van lineaire beplantingsstructuren gereali-
seerd te worden. Het toevoegen van een boscomplex is 
tevens wensenlijk. Voordeel is dat een bosperceel qua 
maatvoering robuuster is om grote uitbreidingen op 
te vangen.

3.3
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1. De woonzone dient aan minimaal één zijde het aangezicht   
 van het erf te vormen.
Zie pagina 34.

2. Minimaal 40% van de totale lengte van de erfscheiding (woon- 
 zone en bedrijfskavel) dient landschappelijk ingepast te zijn.
Zie pagina 34.

3. Ontwikkelingsrichting erf 
Variabel. 

4. Kavelvorm   
Grillge kavelvorm respecteren.    

5. Plaatsing op kavel  
Bedrijfsmatige uitbreidingen dienen uitsluitend op de bedrijfskavel geplaatst 
te worden.

6. Bouwrichting   
Variabel.

7. Ontsluiting   
De voorkeur gaat uit naar een gezamenlijke ontsluiting. Dit zorgt voor meer 
samenhang tussen de woonzone en het bedrijfskavel.

8. Erfbeplantingen  
Herstel/versterken van landschapsstructuren als boscomplexjes en lineaire be-
plantingsstructuren (houtwallen/-singels). 

9. Beplantingssoorten  
Landschappelijke inpassing van de bedrijfskavel: eik, ruwe berk, meidoorn, 
veldesdoorn, lijsterbes, hazelaar, hondsroos,etc. 
Beplantingen voor de woonzone: kastanje, linde, notenboom (monumentale 
bomen), eik (eikengaard),  (haag)beuk (haag), etc.

RICHTLIJNEN LANDSCHAP

1. De aanwezige landschappelijke kwaliteiten zijn leidend   
 voor de ontwikkelingsrichting van het erf.
Zie pagina 32.

2. Kleinschaligheid  
Herstellen/versterken van het kleinschalige karakter van het gebied. 
Erven opvangen in een landschappelijke structuur van  houtwallen/-singels 
en boscomplexjes.

3. Positie erven onderling  
Variabel.  Variatie in afstand van het erf tot aan de ontsluitingsweg. 
Sommige erven liggen direct aan een doorgaande weg, andere erven zijn 
ontsloten via een erftoegangsweg. De erven liggen vrij verspreidt in het 
gebied.

4. Afstand erven onderling  
Variabel. Er geldt geen minimale afstand wat betreft de beeldkwaliteit. 
Echter, de erven dienen zichtbaar gescheiden te zijn van elkaar, zodat deze 
als twee aparte erven ervaren worden en niet als een clustering van 
bebouwing. Aanplant van opgaand groen (houtwallen/-singels en/of 
boscomplexjes) op de erfscheidingen is dan ook essentieel.

Eik Ruwe berk Meidoorn

RICHTLIJNEN ERF

AANVULLENDE ONTWERPRICHTLIJNEN ERF EN 
ONTWERPRICHTLIJNEN BEBOUWING
Zie hoofdstuk 4: Algemene criteria.
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VOORBEELDUITWERKING UITBREIDING VAN HET ERF

Huidige erf

Uitbreiding van het erf + landschappelijke inpassing

Sfeerbeeld huidige situatie

Sfeerbeeld uitgangspunt landschappelijke inpassing

3.3
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Ontwerprichtlijn 1  
De totale lengte van het erf (woonzone en bedrijfskavel) dient 
aangeplant te zijn met gebiedseigen beplanting.
Het traditionele kampenlandschap kenmerkt zich door essen/weilanden 
die omzoomd worden door beplanting (zie kaart 1900 op pagina 12). Deze 
structuur van groen omkaderde percelen worden ook wel ‘kamers’ of ‘coulis-
sen’ genoemd (coulissenlandschap). In de situatie van 1900 is er nog sprake 
van een kleinschalig landschap, waarin de bebouwing ondergeschikt is aan 
de beplantingen. 
In de huidge veschijningsvorm heeft het gebied zijn kleinschaligheid verlo-
ren. Beplantingen zijn alleen nog aanwezig in de vorm van een enkele soli-
taire boom. Er is geen sprake meer van grote aaneengesloten structuren. De 
bebouwing ligt dan ook ‘kaal’ in het landschap.
Met de realisatie van nieuwe bedrijven met een omvang van 3 ha heeft de 
bebouwing een grote impact op de landschappelijke kwaliteiten (bijvoor-
beeld het zicht op de open eng).  De omvang van een erf van 3 ha overstijgt 
de maat van de oorspronkelijke aanwezige ‘kamers’. Om deze maat te kun-
nen inpassen in het landschap wordt het erf als een eigen kamer gezien. 
Niet het open perceel wordt omsloten door beplanting, maar het erf met zijn 
bebouwing (zie onderstaande schetsen). Hierdoor wordt de betekenis van 
de bebouwing in het landschap beperkt en draagt het erf zelfs bij aan het 
herstellen van een kleinschaliger landschap met lineaire beplantingsstruc-
turen.

Structuur kampenlandschap: ‘coulissen’ of ‘open kamers’

Inpassing van agrarische bedrijven van 3 hectare: ‘gevulde kamer’

3.3.2 NIEUWVESTIGING VAN AGRARISCHE BEDRIJVEN

1. WOONZONE
2. BEDRIJFSWONING
3. MONUMENTALE BOOM
4. BEDRIJFSKAVEL
5. NIEUWE BEDRIJFSGEBOUWEN
6. VERHARDING
7. HOUTWAL/-SINGEL
8. ERFTOEGANGSWEG
9. PERCEEL

1
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2

3

5

6

7

8

9
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LOCATIES (INDICATIEF) VAN TWEE ERVEN VAN 3 HA // doorgroeier en nieuwvestiger (hervestiging op bestaande woonlocatie)

3.3
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4 ALGEMENE CRITERIA
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4.1

Voorbeeldschets zonering

1.  Zonering van het erf (zie voorbeeldschets)
Op het erf dient een herkenbare woonzone aanwezig te zijn, zo mogelijk 
direct langs de weg gelegen, met daarbij behorende woon- en recreatieve 
functies (zoals tuininrichting). Bedrijfsmatige toevoegingen (zoals stallen, 
silo’s, bijgebouwen, e.d.) zijn uitgesloten (zie voorbeeldfoto 1).

2.  Groene uitstraling woonzone
De woonzone dient een ‘groene’ uitstraling te hebben. Beplantingen dienen 
functies in de woonzone te begeleiden/in te kaderen (zie voorbeeldfoto 2).

3. Compact erf
Uitgangspunt is een compacte erfindeling. Bij voorkeur één erftoegangsweg. De be-
drijfsgebouwen zijn geclusterd en hebben onderling een functionele ordening. 

4. Samenhang bebouwing
Er dient samenhang te zijn tussen de gebouwen op het erf. De gebouwen 
moeten een zekere verwantschap hebben met elkaar. Dat moet blijken uit 
zowel plaatsing van de gebouwen als uit de vormgeving en de materialise-
ring. In essentie moeten karakteristieke en waardevolle boerderijen gerespec-
teerd/beschermd worden als hoofdgebouw en dient nieuwe bebouwing een 
visueel ondergeschikte positie in te nemen, door middel van plaatsing op het erf 
(zie zonering) en/of vormgeving (bijvoorbeeld door een lagere goothoogte).

5.  Erfafscheidingen
Opvallende terreinafscheidingen, zoals hekwerken en muren moeten wor-
den voorkomen, tenzij deze bedrijfsmatig noodzakelijk zijn. Bij voorkeur 
wordt hierbij gebruik gemaakt van beplanting en sloten.

6. Beplanting
Op de bedrijfskavel dienen de beplantingen een informele/natuurlijke uit-
straling te hebben (zie voorbeeldfoto’s 3 en 4). In de woonzone zijn meer 
gecultiveerde beplantingsvormen toegestaan, zoals hagen en heggen.

7.  Verhogingen en vergravingen
Gelet op de karakteristieken van de deelgebieden van het LOG zijn opge-
hoogde erven of terpen niet toegestaan. Vergravingen voor een van buiten 
bereikbare garage of kelder zijn niet wenselijk en mogen in ieder geval niet 
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Voorbeeldfoto 2. Groene uitstraling van de woonzone.

Voorbeeldfoto 1. Ongewenste bedrijfsmatige toevoegingen in de woonzone.

Voorbeeldfoto 3. Formele uitstraling erfafscheiding op bedrijfskavel.

Voorbeeldfoto 4. Informele uitstraling erfafscheiding op bedrijfskavel.

Richtlijnen voor beeldkwaliteit op erfniveau4.1
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4.2.1 RICHTLIJNEN VOOR BEDRIJFSGEBOUWEN

1. Dakvlak beeldbepalend (zie voorbeeldfoto’s 1-6)
 Het is van belang dat het dakvlak beeldbepalend is en het gebouw  
 een enkelvoudige hoofdvorm heeft.
 Een goede dak-gevelverhouding van het gebouw is zeer belangrijk.  
 De bebouwing dient zich te voegen in het omringende landschap.  
 Met name het dakvlak dient een rustige vormgeving te krijgen,  
 zonder veel detaillering, waardoor het gebouw een rustige uit-  
 straling heeft en de horizontaliteit benadrukt wordt.
 De goothoogte dient zo laag mogelijk te blijven. Het dakvlak kan  
 daardoor een ruimere maat krijgen en beeldbepalend zijn.
 De goede standaard, een dak-gevelverhouding van 2:1, heeft de  
 voorkeur. Dit houdt in dat het dak twee keer zo groot is in vergelij- 
 king met de gevel (bijvoorbeeld bij een goothoogte van 3 m is het  
 dakvlak 6 m hoog, de nokhoogte is dan 9 m).
 Naarmate de goothoogte hoger ligt (vanwege functionele eisen) en  
 daardoor afgeweken wordt van de gewenste dak-gevelverhouding,  
 wordt er ook meer gevraagd aan landschappelijke inpassing van  
 het gebouw. Beplantingen kunnen het zichtbare geveloppervlak terug  
 dringen en daardoor het ruimtelijke effect in het landschap nuanceren.

2. Dakhelling
De helling van het dak kan variëren van 15 tot 30 graden.

3. Kleurgebruik
Overwegend gedekte tinten voor gevels en daken; zoals roodbruin metselwerk 
voor de gevels en (gesmoorde) grijze dakpannen of golfplaten voor de daken.

4. Materiaalgebruik
Natuurlijke materialen, zoals hout en/of bakstenen voor de gevels hebben 
de voorkeur. Kozijnen met negge en toepassen van een witte windveer. In-
dien gebruik van metalen platen aan de gevels, deze een gedekte tint geven 
(bijvoorbeeld donkergroen). Bij het gebruik van zonnepanelen dienen deze 
tenminste 1 m uit de rand te liggen, zodat het dak zichtbaar blijft.   
Verhardingen bij voorkeur waterdoorlatend.

Voorbeeldfoto 1. Gewenste dak-gevelverhouding van 2:1.

Voorbeeldfoto 2. Gewenste dak-gevelverhouding van 2:1.

Voorbeeldfoto 5 en 6. Ongewenste dak-gevelverhouding van 1:2 (resp. zaagtandstal en foliestal)

Voorbeeldfoto 4. Ongewenste dak-gevelverhouding van 1:2.

Voorbeeldfoto 3. 
Ongewenste dak-gevelverh. van 1:1 (voorste stal) en gewenste dak-gevelverh. van 2:1 (achterste stal).

Richtlijnen voor beeldkwaliteit op bebouwingsniveau4.2
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4.2

1. Hoofdvorm
 Er dient gebouwd te worden in één bouwlaag met kap. Bij meerdere  
 bouwlagen begint de gevel beeldbepalender te worden, hetgeen  
 ongewenst is in relatie met landschappelijke kwaliteiten.
 Bij een asymmetrisch dak is het mogelijk een hoogte van maximaal  
 1,5 bouwlaag met kap aan te houden, indien deze hogere bouw 
 laag op het erf geörienteerd is. Voor de bebouwingszijde die op het  
 landschap geörienteerd is, geldt nog steeds een maximale hoogte  
 van één bouwlaag met kap.
 Het dakvlak dient een sobere uitstraling te hebben, zonder veel  
 detaillering.
 Het is gewenst dat de gebouwen een enkelvoudige hoofdvorm  
 hebben, in plaats van een geschakelde hoofdvorm. 
 De architectuur kan hier op een vernieuwende manier mee omgaan,  
 zolang deze recht doet aan de richtlijnen van een sobere uitstraling  
 en een beeldbepalend dakvlak.

4.2.2 RICHTLIJNEN VOOR BEDRIJFSWONINGEN EN VERVANGENDE NIEUWBOUW VAN BURGERWONINGEN

2. Dakhelling
De helling van het dak kan variëren van 40 tot 45 graden.

3. Kleurgebruik
Overwegend gedekte tinten voor gevels en daken, zoals, roodbruin metsel-
werk voor de gevels. Daken van riet of (gesmoorde) grijze dakpannen. 

4. Materiaalgebruik
Natuurlijke materialen, zoals hout en/of bakstenen voor de gevels hebben de 
voorkeur. Daken van riet of (gesmoorde) grijze dakpannen.
In principe een traditionele bedekking, maar innovatieve plannen krijgen de 
ruimte. Bij het gebruik van zonnepanelen dienen deze tenminste 1 m uit de 
rand te liggen, zodat het dak zichtbaar blijft.

5. Bijgebouwen
Bij voorkeur worden bijgebouwen in het hoofdgebouw opgenomen.

5. Positionering van bedrijfsmatige elementen (zoals silo’s, lucht- 
 wassers, etc.)
 Bedrijfsmatige elementen dienen, indien mogelijk, geclusterd te  
 worden. Deze dienen dus zo min mogelijk verspreid te worden  
 over de bedrijfskavel.
 Positionering van bedrijfsmatige elementen zoveel mogelijk aan de  
 kopgevels van de bedrijfsgebouwen. Hierdoor wordt het dakvlak  
 minimaal onderbroken en ontstaat er een rustiger beeld richting  
 het landschap.
 Bij voorkeur worden bedrijfsmatige elementen zoveel mogelijk  
 inpandig opgenomen in de bedrijfsgebouwen of tussen bedrijfs- 
 gebouwen (zie nevenstaande schets).

Inpandige bedrijfsmatige elementen. Bron: Bouwen voor beeldkwaliteit in 3D, Stichting IJsselhoeven (2009).
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Voorbeeld Gelderland. Nieuwe koeienstal in ‘t Harde (bron: www.albertsenvanhuut.nl)
Asymmetrisch dak met de hogere goothoogte op het erf georienteerd. Gebruik van gedekte kleuren en eenheid in het materiaalgebruik.

Voorbeeld goede standaard. De goede standaard zoals deze regelmatig te vinden is in het buitengebied: 
Eén bouwlaag met kap, overheersend dakvlak, gevel van roodbruin metselwerk, donkergroene metalen plaat op de kopgevel, grijs (mat) dakvlak. Wel nog beplantingen nodig 
om de lengte (horizontaliteit) van het gebouw te doorbreken en daardoor de betekenis van het gebouw in het landschap te verminderen.

Voorbeeld goede standaard +
Voldoet aan de eisen voor de goede standaard en heeft een fraai afgewerkte kopgevel die refereert aan het hallehuis boerderijtype (schilddak). Door het afronden van het 
dakvlak in de kopgevel, is deze nog minder dominant aanwezig. Tevens mist hier beplanting om de lengte (horiziontaliteit) van het gebouw te doorbreken.

VOORBEELDEN (VERNIEUWENDE) ARCHITECTUUR4.3
4.3.1 INSPIRATIE VOOR BEDRIJFSGEBOUWEN
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Voorbeeld Drenthe. Schuurhuis in Eelde (bron: www.architectenweb.nl)
Eén bouwlaag + kap (Drentse boerenschuur als inspiratie), functioneel, enkelvoudig hoofdvorm, samenhangend kleur- en materiaalgebruik.

Voorbeeld Gelderland. Nieuwbouw woonhuis in Laren (bron: www.architectenweb.nl)
Nieuw woonhuis ter vervanging van bestaande boerderij. Eén laag met kap, geinspireerd op T-boerderij met rieten kap (gebiedseigen). 
De vergraving (rechterfoto) is niet gebiedseigen en dient niet zichtbaar te zijn vanaf de openbare weg.

Voorbeeld Noord-Brabant. Boerenerf Oud-Empel (bron: www.architectenweb.nl)
Eén bouwlaag met kap. Samenhangend kleur- en materiaalgebruik. Eigentijdse architectuur.

4.3.2 INSPIRATIE VOOR WONINGEN

4.3
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