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De weide blijft bestaan in de huidige vorm, schapen in de wei versterken het landelijk karakter
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Beeldkwaliteitsplan bij inrichtingsplan Leigraaf 14/16 Klarenbeek

Voorwoord

Dit beeldkwaliteitsplan is opgesteld ten behoeve van de nadere 
uitwerking van het inrichtingsplan functieverandering Leigraaf 14 en 
16. Hierin wordt een verantwoording gegeven van de beoogde ont-
wikkeling, wordt het schetsplan voor de locatie onderbouwd en 
toegelicht en het woningbouwprogramma omschreven. 
Bij de uitwerking van het schetsplan en het opstellen van dit Beeld-
kwaliteitsplan zijn de ruimtelijke randvoorwaarden zoals opgesteld in 
de ‘Notitie Uitgangspunten en randvoorwaarden’ van het Gelders 
Genootschap meegenomen. 

Inleiding

Op de plaats waar zich nu nog twee intensieve agrarische bedrijven 
bevinden zal binnenkort een nieuwe woonlocatie ontstaan. 
Het betreft hier de transformatie van twee agrarische erven naar 
twee woonerven, waarbij het uitgangspunt is dat de agrarische uit-
straling, die zo past bij het landelijk gebied, behouden blijft. We willen 
voorkomen dat de nieuwe erven de uitstraling krijgen van een dorps- 
of stadsuitbeiding.  Om dit te bereiken zijn hier niet de gebruikelijke 
bebouwingstypologieën voor dorpsuitbreiding toegepast. In plaats 
van gangbare woonstraten zullen deze locaties elk bestaan uit een 
ensemble van grote woongebouwen met meerdere wooneenheden, 
gesitueerd rond een gezamenlijk erf. 
Er is veel aandacht voor de overgang van privé en (semi-) openbaar.  
Zowel de architectuur als de erfinrichting worden afgestemd op de 
ligging in het landelijk gebied zodat er een  mooi samenhangend 
beeld ontstaat.

Om de juiste sfeer en kwaliteit van deze unieke woonlocatie te waar-
borgen is dit beeldkwaliteitsplan opgesteld. 
In het beeldkwaliteitsplan worden de kenmerkende richtlijnen voor de 
vormgeving en inrichting van de locatie omschreven. Deze leidraad is 
op een zodanige manier opgesteld dat er ruimte blijft voor creativiteit 
en  flexibiliteit van de architect en de toekomstige bewoners. 
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De bebouwing rondom de Hooilanden bevindt zich 
op de hogere (geel, oranje) delen in het landschap

De orthogonale structuur van het gebied rondom de 
projectlocatie is duidelijk zichtbaar

De Hooilanden zijn pas laat ontgonnen, op de kaart 
van 1907 was het nog een grote vlakte

Het open gebied van de Hooilanden, aan de randen is beplanting en bebouwing geconcentreerd. Italiaanse po-
pulieren geven een verticaal  accent in de open ruimte.
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Beeldkwaliteitsplan bij inrichtingsplan Leigraaf 14/16 Klarenbeek

1. Landschap

De projectlocatie bevindt zich in de zuidelijke IJsselvallei, het over-
gangsgebied van de zandgronden en de stuwwal in het westen naar 
de rivier de IJssel in het oosten, in het zogenaamde broekontginnings-
landschap. Dit gebied wordt ook wel aangeduid als ‘De Hooilanden’. 
Deze naam geeft al aan dit een van oudsher nat gebied is geweest 
dat in gebruik was als hooiland. Hier kwam kwel vanuit de stuwwal 
omhoog en ook werden de velden soms overstroomd door de beken. 
Deze gronden waren te zacht en te zompig om vee te laten lopen, 
vandaar dat ze met name als hooiland gebruikt werden. Beplanting 
stond vooral aan de randen van de hooilanden, de velden zelf waren 
vooral open1.    

Door de lage ligging en natte toestand is het gebied pas aan het 
begin van de 20e eeuw ontgonnen. De ruimtelijke structuur van De 
Hooilanden ter plaatse van de projectlocatie wordt gekenmerkt door 
oost-west gerichte lange, smalle kavels die planmatig zijn ontgonnen. 
Buiten dit gebied hebben de kavels een andere richting of zijn meer 
onregelmatig van vorm. De Hooilanden is ook nu nog een overwe-
gend open gebied waarin de aanwezige beplanting zich voorna-
melijk aan de randen, rond erven en langs wegen bevindt en voor 
een groot deel uit lijnvormige elementen bestaat. Op slechts enkele 
plaatsen komt kleinschalige vlakbeplanting voor.

Het Groot Apeldoorns Landschapskookboek2 geeft aan dat bestaan-
de bebouwing in dit gebied (deelgebied Broeklanden) vaak op een 
“net iets hoger hoger zandbultje” ligt in de natte laagte. 

1 Bron: Landschapsontwikkelingsplan van Veluwe tot IJssel, LOS Stadomland, 2009
2 Bron: GrootApeldoorns Landschapskookboek, H. de Jong, 2011

Het advies is om deze bebouwing als “een eilandje in een zee van 
ruimte” te behandelen. Hierdoor wordt het contrast met het open 
landschap versterkt.  Daarbij is het van belang, volgens het Kook-
boek, om de orthogonale structuur, door middel van het toepassen 
van erfbeplanting, van het landschap te benadrukken zodat recht-
hoekige eilanden ontstaan. Het toepassen van de italiaanse populier 
als verticale accent in het horizontale, vlakke lege landschap ver-
groot het contrast tussen de hogere omliggende gronden, met de 
wollige beplanting van eik en beuk.

Het Kookboek geeft de volgende ingrediënten voor dit gebied 
(deelgebied Broeklanden):

weids en open houden• 
geen bebouwing toevoegen, of bebouwing als eilandje in zee • 
van ruimte vorm geven
geen wegbeplanting toevoegen• 
beplanting en bebouwing (massa) op de overgang naar hogere • 
delen (essen) situeren
lage beplanting (elzen) spaarzaam toevoegen, geen dichte mu-• 
ren maken, hou het weids!
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Definitief inrichtingsplan

bestaande woning

vrijstaande woning

2 onder 1 kap woningen

rijwoningen

parkeerschuur

privé buitenruimte

collectieve buitenruimte 
met parkeerstrook

inrit met fruitbomen en 
weide aan weerszijden

houtsingel

natuurzone met 
knotbomen

natuurzone

grasland
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Beeldkwaliteitsplan bij inrichtingsplan Leigraaf 14/16 Klarenbeek

2. Het plan 
2.1 Uitgangspunten

Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, ligt de projectlocatie in het 
vrij grootschalige, lineair en rationeel verkavelde broekontginningsland-
schap. Het plan sluit aan bij deze bestaande lijnen in het landschap 
doordat de nieuwe bebouwing voornamelijk in de lengterichting van de 
kavels gesitueerd wordt. 
De twee erven blijven als twee zelfstandige erven beleefbaar, zoals dat 
ook bij de oorspronkelijke twee agrarische bedrijfslocaties het geval was. 
De open ruimte die de twee erven van elkaar scheidt, wordt vormgege-
ven door een weide en een natuurzone bestaande uit een brede sloot 
met natuurvriendelijke oevers. 
De nieuwe bebouwing zal bestaan uit forse volumes met een een-
voudige bouwmassa, een forse kap en een zadeldak, passend in het 
landschapstype van het broekgebied. Door het toepassen van verschil-
lende stijlfamilies waarbinnen ruimte is voor variatie krijgt elk erf zijn eigen 
uitstraling.  
De gebouwen zijn gegroepeerd rondom een gezamenlijk erf waarin 
collectieve tuinen liggen. De privé buitenruimtes zullen zoveel mogelijk 
aan of in de woning plaatsvinden waardoor het landschap tot aan de 
woning doorloopt. Het plan voorziet in verschillende woningtypologieën 
in verschillende prijscategorieën. 

2.2 Sfeer en karakter

De sfeer van de woonlocatie refereert aan de agrarische ligging in het 
buitengebied. Zowel de grotere woongebouwen als de vrijstaande 
woningen refereren aan het uiterlijk van agrarische bebouwing in de 

omgeving. Alle woningen zijn gericht op het omliggende landschap. 
Privé buitenruimtes zijn ontworpen als geïntegreerd onderdeel van de 
woning. Zo ontstaat er een rustig en samenhangend beeld in zowel de 
bebouwing als in de buitenruimte. Het erf ademt een informele sfeer 
doordat parkeren bijvoorbeeld plaatsvindt in een strook, door het toe-
passen van een smallere erfweg en doordat het gras tot aan de wo-
ningen doorloopt. Bij de beplanting rondom en op de erven is rekening 
gehouden met het zicht op het landschap. De collectieve buitenruimte 
en het landschap vormen samen ‘de tuin’ van de bewoners. 
De aan de voorkant van de erven gelegen weide benadrukt de lan-
delijke sfeer met grazende schapen of geiten. 

2.3 Privé, collectief en openbaar 

Wonen op een erf aan de Leigraaf 14 of 16 betekent wonen op een ge-
meenschappelijk erf. Voor een goed gezamenlijk beheer en onderhoud 
van bebouwing en terrein zullen afspraken vastgelegd worden in een 
Vereniging van eigenaren (VvE). 

Onderscheid in privé- en collectieve ruimtes

Privé Collectief
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De nieuwbouw voorziet in diverse woningtypen

rijwoning    vrijstaande            bestaande
    woning          bebouwing

2-onder-1-kap          parkeerschuur
woning
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Beeldkwaliteitsplan bij inrichtingsplan Leigraaf 14/16 Klarenbeek

3. Architectuur
3.1 Sfeer & vormgeving 

De woningen refereren met hun verschijningsvorm aan agrarische 
gebouwen in het buitengebied. De woongebouwen hebben groten-
deels langgerekte volumes en een zadeldak, waarbij de dakvlakken 
dominant zijn. 
Door het materiaal- en kleurgebruik sluit de bebouwing goed aan bij 
de omgeving. De toegang tot de woningen is, door de interne ont-
sluiting aan het erf gelegen. De andere zijde van de woningen grenst 
direct aan het landschap. Om aan deze zijde een eenduidig en rustig 
beeld te krijgen dient de privé buitenruimte, die bij de woningen hoort, 
met de architectuur van de bebouwing mee ontworpen te worden. 
Bij het ontwerp van de woningen door een architect zal hier specifiek 
aandacht aan geschonken moeten worden. De privé buitenruimte 
vormt een fysiek onderdeel van de woning, bijvoorbeeld in de vorm 
van een patio, veranda of terras en de bergruimte wordt inpandig op-
gelost. Hierdoor worden ongewenste bouwwerken zoals schuttingen, 
schuurtjes en hagen die het zicht op landschap wegnemen, voorko-
men. Het moet duidelijk worden dat de woningen als het ware in het 
landschap geplaatst zijn. Vanuit de woningen moet het landschap 
‘voelbaar’ zijn. Aan de besloten binnenzijde van het erf is meer ruimte 
voor ‘frivoliteit’.

De bebouwing is onderverdeeld in diverse stijlfamilies. De gevelcom-
positie en goot-en dakhoogte zijn hierbij belangrijk. Binnen de stijlfami-
lies is ruimte voor variatie. De hoofdvorm van de bebouwing is een-
voudig: één laag plus kap (zadeldak). De kapvorm is eenvoudig en 
traditioneel. De richting van de kapvorm is van oost naar west gericht 

en zal bij de rijwoningen en de 2-onder-1-kap woningen als langskap 
zijn uitgevoerd. Een enkele vrijstaande woning kan een dwarskap krij-
gen. Dit is afhankelijk van de situering van de vrijstaande woning. De 
goot- en nokhoogte kunnen per bebouwingseenheid variëren 
Het kleurgebruik is natuurlijk en ingetogen en kan aansluiten bij de ken-
merken van de bestaande bebouwing op het erf en/of de omgeving. 
De bebouwing heeft een lage goot. De huidige opstallen hebben ook 
een lage goot en zo wordt gerefereerd aan de voormalige stallen. 

3.2 Stijltypen, kleur & materiaalgebruik

Als uitgangspunt voor het hoofdvolume is uitgegaan van bebouwing 
bestaande uit één laag met kap met een verlaagde goot. De kap 
is een zadeldak refererend aan de voormalige stallen. Afwijkingen 
(transformaties) in deze vorm komen voor bij de 2-onder-1-kap wonin-
gen, de gebouwde parkeervoorziening en de vrijstaande woningen. 

Voor de gebouwen zijn 3 stijltypen te onderscheiden:
1. rijwoningen: Stalhuistype
2. 2-onder-1 kap woning en parkeerschuur: Schuurhuistype
3. vrijstaande woning: Woonhuistype
Transformatie en accenten geven ieder afzonderlijk type een eigen 
karakter. Dit wordt op de volgende pagina’s toegelicht.

Bebouwing bestaat voornamelijk uit langerekte volumes met uitzicht 
op het landschap (Jorgen Taxholm)
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Stalhuistype, referentiebeelden 

1a & 1b: De achterzijde heeft veel ramen: het landschap komt naar binnen. 
De voorzijde is gesloten met weinig ramen (Happel Cornelisse architecten)
1c: overkapte buitenruimte en verlaagde goot (Schipperdouwes architectuur)
1d: veranda door uitbreiding volume (Onix architecten)
1e: besloten inpandige buitenruimte door insnijding en gebruik van baksteen
(Schipperdouwes architectuur)

1b

1c

1d 1e

1a
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Beeldkwaliteitsplan bij inrichtingsplan Leigraaf 14/16 Klarenbeek

hoofdvorm: 
één laag + kap (zadeldak) 
met verlaagde goot

stijltype: staltype

transformatie:
doortrekken kap

accent:
uitsnijden volume

accent:
toevoegen volume

+

+

+

=

3.2.1 Stalhuistype (rijwoningen)

Transformatie: 
één laag plus kap met verlaagde goot, waarbij de kap aan de voorzijde kan worden doorgetrokken in de gevel.

Accenten (minimaal): 
Aan de • voorzijde een insnijding (‘aantasten’ hoek) waardoor (inpandige) privé-buitenruimten ontstaan. 
Aan de • achterzijde een uitstulping (een tweede volume) in de vorm van een veranda van maximaal 3 m diep. 
De gehele rij heeft 1 gevelbeeld, waarvan de • achterzijde grotendeels uit ramen bestaat. Hierdoor komt het 
landschap naar binnen. 
De • voorzijde is meer gesloten en bevat een deur en een enkel raam. Het stalhuistype is van baksteen en/of 
hout en het dak bestaat uit donkergrijze pannen. 

n.b. : 
voorzijde = erf
achterzijde = landschap
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2e

Schuurhuistype, referentiebeelden

2a: de achterzijde is overkapt met een lage goot, maar met veel glas wordt 
het landschap naar binnen gehaald (Nieuw Nederland architecten)
2b:  inpandige ‘uitgesneden’ buitenruimte, asymmetrische kap en gebruik 
van hout (bron onbekend, origineel is 1 verdieping te hoog)
2c: vanuit de woning komt het landschap naar binnen (Aequo architecturals)
2d: glas maakt de ‘schuur’ constructie goed zichtbaar (Zilt architecten) 
2e: asymmetrische kap en verlaagde goot (bron onbekend) 
2f: ook de kopse kant kan dienen als overkapte buitenruimte (Kristinsson)
2g: eenvoudige hoofdvorm, asymmetrisch dak, inpandige buitenruimtes en 
veel glas (Aequo architecturals)

2c

2a 2f

2b

2d

2g
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Beeldkwaliteitsplan bij inrichtingsplan Leigraaf 14/16 Klarenbeek

3.2.2 Schuurhuistype (2-onder-1-kap woningen en parkeerschuur)

Transformatie: 
één laag plus asymmetrische kap met verlaagde goot

Accenten (minimaal): 
Detaillering in de vorm van accenten is hier minimaal. De variaties zitten hier meer in het • materiaal gebruik. 
Dit type heeft zichtbaar • meer hout dan type 1. 
Aan de • voorzijde en zijkanten zijn de woningen door het gebruik van glas meer open. Zo wordt het idee van 
een open schuur waar vroeger de machines stonden benadrukt. Ook de constructie van het gebouw wordt 
hierdoor meer zichtbaar. 
Een • insnijding van het volume aan de voorzijde laat het schuurtype nog meer naar voren komen. 
De gekoppelde 2-onder-1-kap woningen hebben een • ‘doorgaand’ dakvlak.

n.b. : 
voorzijde = erf
achterzijde = landschap

hoofdvorm: 
één laag + kap (zadeldak) 
met verlaagde goot

stijltype: schuurtype

transformatie:
asymmetrische kap

accent:
uitsnijden volume

accent:
toevoegen volume

+

+

+

=



16

Woonhuistype, referentiebeelden

3a & 3b: de woning met een eenvoudige hoofdvorm staat direct in het land-
schap, het materiaalgebruik sluit hier goed bij aan (MTB architecten en Cor 
Kalfsbeek architectuur)
3c: ook de kopse kant leent zich goed voor een overkapte buitenruimte (Tho-
mas Kemme architecten)
3d: doorgetrokken kap en overkapte kopse kant (bewerkt ontwerp Artec 
architecten)
3e & 3f: doorgetrokken kap (Achterbos architecten en Aqueo architecturals)     

3a

3c 3d

3e 3f

3b
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Beeldkwaliteitsplan bij inrichtingsplan Leigraaf 14/16 Klarenbeek

transformatie:
doortrekken kap

+

3.2.3 Woonhuistype (vrijstaande woningen)

Transformatie: 
één laag plus kap met verlaagde goot. De kap kan (gedeeltelijk) doorgetrokken worden in de gevel

Accenten (minimaal): 
Detailering zit hier in extra toegevoegde elementen (volume) zoals een gemarkeerde entree.• 
Aan • meerdere zijden kan een insnijding (‘aantasten’ hoek) toegepast worden waardoor (inpandige) privé-
buitenruimten ontstaan. 
Aan • één of beide ‘achterzijden’ (de vrijstaande woningen hebben 2 zijden die aan het landschap grenzen) 
een uitstulping (een tweede volume) in de vorm van een veranda van maximaal 4 m diep. 
Verdere detaillering dient te zitten in het • kleur- en materiaalgebruik. Deze komt grotendeels overeen met het 
kleur- en materiaalgebruik van de andere twee typen. 

n.b. : 
voorzijde = erf
achterzijde = landschap

hoofdvorm: 
één laag + kap (zadeldak) 
met verlaagde goot

stijltype: woonhuistype

accent: uitsnijden volume

accent:
toevoegen volume

+

+

=
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Voor het totaal geldt dat kleur- en materiaalgebruik modern mag zijn, 
maar het contrast met de omgeving mag niet te groot zijn. 
Materialen als hout, glas, metaal en steen passen goed bij de ge-
wenste uitstraling. Geschikte kleuren in gedekte tinten die voortkomen 
uit dit materiaal zoals, bruin, grijs, zwart, bruinrood. Gebruik van kunst-
stof (uitstraling) en onnatuurlijke kleuren dient vermeden te worden. 

2.3 Maatvoering woningen & kavels

De inhoud, oppervlakte en maatvoering variëren per woningtype.
Het bestemmingsplan is leidend voor de maximaal toegestane 
afmetingen.
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Beeldkwaliteitsplan bij inrichtingsplan Leigraaf 14/16 Klarenbeek

4. Parkeren en infrastructuur
Beide percelen hebben een eigen inrit en de bewoners kunnen met 
de auto tot aan het woonhuis komen. 
De wegenstructuur heeft het karakter van een landweg, de wegen 
zijn tamelijk smal. Om het landelijke en informele karakter te bena-
drukken worden de wegen uitgevoerd in de halfverharding Gravier 
d’Or.

Parkeren wordt grotendeels inpandig of overkapt opgelost, zodat het 
terrein niet ontsierd wordt door veel geparkeerde auto’s.
De parkeernorm voor de locatie is 1,75. Bezoekers kunnen parkeren 
op een aantal daartoe op informele wijze ingepaste parkeerplaatsen 

op het terrein. 
Voor de rijwoningen op Leigraaf 16 vindt parkeren plaats in de ge-
zamenlijke schuur waar ook ruimte is voor het stallen van fietsen en 
dergelijke. 
De bezoekersparkeerplaatsen worden bestraat met grasklinkers. Deze 
klinkers hebben een groene uitstraling, laten water goed door en zor-
gen voor een solide ondergrond voor de geparkeerde auto’s.

De halfverharding kan eventueel gecombineerd worden met gebak-
ken klinkers op plekken waar dat gewenst is. Er kan op het binnenerf 
bijvoorbeeld gekozen worden voor een bestrate strook directe langs 
de woningen.

Gravier d’Or, grasklinkers en gebakken klinkers in combinatie met gras 
versterken het beoogde landelijk karakter

Bewoners parkeren in de woning of in de gezamenlijke parkeerschuur, bezoe-
ker parkeren in de parkeerschuur of op de grasklinkers op het erf.

p p

p

p
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een erf als een groen eiland in het open landschap

doorzicht vanaf het erf naar het landschap
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Beeldkwaliteitsplan bij inrichtingsplan Leigraaf 14/16 Klarenbeek

5. Groene deelgebieden

5.1 Erfscheiding: Houtsingels

De beide percelen hebben in de situatie vóór functieverandering een 
houtsingel aan de noordkant. Deze bestaande houtsingels blijven 
gehandhaafd in het plan. Ze benadrukken de lengterichting van de 
percelen en zorgen tevens voor de groene inpassing van de gebou-
wen en de afbakening van het erf naar het landschap. 
Onderbeplanting wordt verwijderd zodat doorzicht vanaf het erf naar 
het landschap mogelijk wordt. Hoewel de houtsingel transparanter 
mag worden, worden grote ‘gaten’ in de beplanting aangevuld met 

nieuwe bomen. 
Voor het aanvullen van de hout-
singel worden gebieds-
eigen bomen gebruikt. 
Geschikte soorten zijn: Els, 
Zomereik, Esdoorn, Berk en Es. 
Opslag van struiken dient verwij-
derd te worden zodat onderbe-
groeiing geen dichte wand van 
de houtsingel maakt.

De bestaande houtsingels blijven gehandhaafd
Beeldkwaliteit houtsingels: een tamelijk transparante aaneengesloten 
beplantingslijn die de perceelsrichting benadrukt

zonder onderbeplanting is er 
meer zicht op het landschap
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5.2 Erfscheiding: Bomenrij

Aan de achterkant van de beide erven zorgen bomenrijen voor de 
visuele afsluiting van het erf en de inpassing van het erf in de omge-
ving. Transparantie in de bomenrij is van belang om voldoende zicht 
op het omliggend landschap te houden. 
De houtsingels die de lengterichting van het perceel benadrukken 
zijn dominant. De bomenrij staat loodrecht op deze lengterichting en 
is qua beeld ondergeschikt aan de houtsingels. Vanuit de omgeving 
mag de rij niet als een dichte muur worden ervaren. Het streefbeeld is 
een enigszins transparante wandelende bomenrij, dit betekent dat de 
onderlinge afstand mag varieren. Beide bomenrijen worden onder-
broken door een grotere open ruimte van ca 8 meter. Hier mogen 

geen bomen geplant worden om het zicht vrij te houden. 
Voor beide bomenrijen dient de zelfde boomsoort gebruikt te 
worden. Niet al te grote gebiedseigen bomen zoals Els, Esdoorn, Berk 
en Es zijn hiervoor het meest geschikt. Bij nieuwe aanplant zal een 
ruime plantafstand aangehouden moeten worden om de beoogde 
transparantie te behouden. 

Ook kan worden gedacht aan het deels behouden blijven van de 
Italiaanse populieren. Hierbij zal deze rij wel gedund moeten worden 
om de gewenste transparantie te verkrijgen. Deze lange, smalle bo-
men geven een mooi verticaal accent als tegenhanger van het lege 
landschap wat daarachter begint.

 

Bomenrijen met een onderbreking ten behoeve van zicht op het omliggende 
landschap De open ruimte in de bomenrij geeft een doorkijk op het landschap
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5.3 Erfscheiding: Sloot met natuurvriendelijke oevers en 
knotbomen

Aan de zuidkant van perceel 14 wordt een bestaande sloot ontwik-
keld tot een sloot met natuurvriendelijke oevers en een kruidenrijke 
rand met knotbomen. Deze structuur benadrukt weer de lengterich-
ting van het perceel en vormt daarbij de overgang van het perceel 
naar het landschap. De rij met knotbomen is transparant, vanaf het 
erf is er zicht op de omgeving en vanuit de omgeving zijn de huizen 
nog door te bomen te zien. De bomen worden ‘wandelend’ in de 
slootkant aangeplant. Dit betekent dat de onderlinge plantafstand 
en de afstand tot de sloot mag varieren. Er ontstaat zo geen strakke 
rechte lijn, maar een meer losse en landelijke beplanting. De voorkeur 
gaat uit naar knotelzen omdat dit een gebiedskenmerkende soort is. 

De bomen staan in 
een natuurvriendelijke 
oever. Dit betekent dat 
het talud van de sloot 
flauw is (max 1:3) zodat 
dieren en planten hier 
makkelijk gebruik van 
kunnen maken.

Sloot met natuurvriendelijke oever en knotbomen als perceelgrens Knotels in kruidenrijke slootkant en doorzicht tussen knotwilgen op landschap

De afstand tussen de knotbomen varieert en 
biedt voldoende doorkijkjes op het landschap
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5.4 Erfscheiding privé erven

De privé erven maken deel uit van het landschap. Erfscheidingen 
worden door de architect meeontworpen aan de woningen. Ze 
hebben een bescheiden formaat zodat de buitenruimte als één erf 
te ervaren blijft. De scheidingen bieden enige privacy, ze markeren, 
maar schermen niet volledig af. Men kan er overheen of langs kijken 
zodat de openheid van het erf in tact blijft.
Zelf geplaatste schuttingen en grote hagen passen niet in het beeld 
van Leigraaf 14 en 16. 
Het materiaal waaruit de scheidingen bestaan past bij de woningen 
en bij het landschap, dit kan bijvoorbeeld bestaan uit beplanting, 
hout, glas, steen of metaal.

boven en linksonder: Met een minimale toevoeging aan het gebouw is een 
visuele scheiding gecreëerd (Y. en S. Weeber en Bedeaux de Brouwer archi-
tecten). midden en rechts: Luchtige natuurlijke afscheidingen

Erfscheidingen hebben bescheiden afmetingen zodat de privé erven als één 
buitenruimte worden ervaren en onderdeel van het landschap blijven

Geen wildgroei aan hoge 
schuttingen of hagen  
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5.5 Natuurzone: waterloop met natuurvriendelijke oever
 
De sloot die tussen de beide erven ligt, wordt ontwikkeld tot een 
brede zone met een natuurvriendelijke oever en kruidenrijke randen. 
Met deze zone wordt de lengterichting van de percelen benadrukt 
en de scheiding tussen de beide percelen gemarkeerd.  Daarnaast 
zorgt deze zone voor een open ruimte tussen de percelen.
De natuurzone is ca 19 meter breed, dit is inclusief kruidenrijke randen 
met een breedte van ca 2 meter aan de noordzijde en ca 5 meter 
aan de zuidzijde. De watergang met natuurvriendelijke oever is 10 
meter breed. Voor een goede ontwikkeling van de oeverbeplanting 
mag het talud hier niet steiler zijn dan 1:3. Het middendeel van de 
watergang mag dieper zijn met steilere oever zodat het water vol-
doende diepte heeft voor vissen.

De begroeiing van de natuurvriendelijke oever en rand bestaat uit 
waterplanten, grassen en kruiden. Opgaande houtachtige beplan-
ting hoort hier niet thuis en dient zo nodig verwijderd te worden.
De zuidelijke oever bestaat uit een kruidenrijke rand aan de voet van 
de houtsingel die daar loopt.

De waterloop met natuurvriendelijke oevers loopt tussen de percelen door Kruidenrijke natuurvriendelijke oevers

Watergang met links: een natuurvriendelijke (flauwe) oever met waterplanten 
en kruidenrijke rand. Rechts: een kruidenrijke rand waar de houtsingel loopt.
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5.6 Weide met fruitbomenlaan

De bestaande weide vormt vanaf de weg gezien de ruimtelijke schei-
ding tussen de twee percelen. 
De weide behoudt zijn huidige vorm en agrarische functie en karakter 
door begrazing met schapen of geiten.
De oprit van perceel 16 loopt midden door de weide en wordt bege-
leid door hoogstam fruitbomen. Ook deze prachtige, karakteristieke 
fruitbomenlaan blijft gehandhaafd.
De afrastering voor de dieren dient een landelijk en weinig opvallend 
karakter te hebben. Strakke beeldbepalende (witte) hekken passen 
niet in deze omgeving thuis. Traditionele materialen als hout en me-
taaldraad zijn passend.

Weide met fruitbomenlaan
Inrit begeleid door hoogstam fruitbomen met aan beide zijden een 
schapen-/geitenweide

Een ‘schapenhek’ van hout past goed bij een schapen-/geitenweide

foto hek toevoegen 
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5.7 Gemeenschappelijke tuin

De woongebouwen zijn gegroepeerd rondom het gezamenlijke erf. 
Hier is ruimte om met de auto tot bij de woning te komen. Daarnaast 
bevindt zich hier een ruimte die ingevuld kan worden als gemeen-
schappelijke tuin. Het wordt een ruimte waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en kinderen samen kunnen spelen.
De inrichting van deze tuin is in samenspraak zelf in te vullen door de 
bewoners en de VvE. Hier worden enkele mogelijkheden aangereikt 
die kunnen bijdragen aan de ideevorming.

Het verdient de aanbeveling om bij de inrichting van de gemeen-
schappelijke tuin in ieder geval een speelplek voor kinderen te 
realiseren.

Moestuin
Een moestuin past goed in het landelijk karakter van de locatie en 
kan er met een goede indeling van vakken en beplanting (kleur, 
hoogte, bladvorm) prachtig uit zien. Daarnaast geeft een moestuin 
aanleiding om buren te ontmoeten, actief buiten te zijn en gezond te 
eten. Moestuinen kunnen prima gecombineerd worden met sier-
beplanting (bloemen, lage hagen, struiken, etc), zodat er altijd wat 
moois te zien is. 

Siertuin
De tuin ligt omsloten door huizen en beplanting waardoor deze 
plek zeer geschikt is voor gecultiveerde sierbeplanting. Een tuin met 
bijvoorbeeld geschoren hagen, bloemen, vaste planten en een 
aantal (kleine) bomen en heesters biedt het hele jaar door een mooie 
aanblik voor alle omwonenden. 

Moestuinen kunnen prachtige patronen opleveren

Mogelijke indeling gemeenschappelijke ‘tuin’ met boomweide/boomgaard
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Boomgaard/boomweide 
Een boomgaard bestaat doorgaans uit een grasveld met rechte rijen 
fruitbomen. In een boomweide staan de bomen vaak onregelmatiger 
verspreid over een grasveld. Beide vormen bieden schaduw, zon en 
speelruimte. In boomsoorten kan gevarieerd worden van de meer 
gecultiveerde (sier) bomen tot ouderwetse hoogstam fruitbomen met 
een meer landelijk karakter.

Combinaties van de bovengenoemde mogelijkheden kunnen ook 
voor een breed gewaardeerde invulling van de tuin zorgen.

Variatie op een boomgaard: kweeperentuin in AppelternEen siertuin met bloemen, vaste planten, hagen en kleine bomen past goed 
in de besloten gezamenlijke tuin

Een boomgaard/boomweide met fruitbomen
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5.8 Gezamenlijk erf

De overige delen van het erf bestaan uit gras en een aantal bomen. 
Naast deze bomen zijn opgaande beplanting en andere opgaande 
elementen (schuurtjes, schuttingen ed) niet gewenst omdat daarmee 
de samenhang en belangrijke zichtlijnen verstoord worden. 
Wel kan gedacht worden aan het planten van voorjaarsbloembollen 
in het gras, zoals sneeuwklokjes, krokussen en narcissen.

De bomen mogen groot zijn (hoger dan 10 meter) zodat ze als solitair 
of boomgroep een stevige plaats innemen op het terrein. Ook hier 
wordt uitsluitend gebruik gemaakt van gebiedseigen boomsoorten 
zoals Els, Zomereik, Esdoorn, Berk, Populier en Es. 

In de tuinen worden enkele bankjes geplaatst.
Omdat de locatie in landelijk gebied ligt en deel uit maakt van een 
ecologische verbindingszone is het raadzaam om terughoudend met 
verlichting op het terrein te zijn. 

Een groot deel van het erf bestaat uit gras met enkele grote bomen

rechtsboven: 
Krokussen en andere voorjaarsbollen 
passen goed bij het landelijk karakter 
van het terrein

rechts:
Enkele grote bomen verstevigen de 
groenstructuur van het erf
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