Streekeigen beplanting in het buitengebied van Nijkerk
Kiezen voor een fraaie omgeving
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Voorwoord
Het prachtige buitengebied van Nijkerk is rijk aan bos en heide, fraaie
boerderijen, rijen knotwilgen en houtwallen en een uitgestrekt open
weide(vogel)gebied. Deze landschappelijke waarden vormen voor veel
inwoners van Nijkerk de dagelijkse leefomgeving. Recreanten fietsen en
wandelen er graag. Dat maakt het buitengebied, met al zijn waarden, erg
belangrijk. De gemeente wil deze waarden aan natuur en landschap dan
ook behouden en verder ontwikkelen. Met deze brochure krijgt u een
beeld van het fraaie landschap en ideeën voor een aantrekkelijke omgeving nabij bestaande en nieuwe bebouwing. Wij hopen dat u als bewoner
daarbij wilt helpen.
Nijkerk heeft een groot buitengebied. Er zijn grote verschillen in het landschap. Zo ziet de Polder Arkemheen er heel anders uit dan de gebieden
Slichtenhorst, Kruishaar-Appel of het Hoevelakense Bos. Een aantrekkelijke omgeving betekent kiezen voor het zichtbaar maken en houden van deze verschillen.
Naast de bebouwing bepaalt de omgeving van de boerderij, het woonhuis, de stallen en de schuren het streekeigen
beeld van het gebied. Deze brochure vult het landschapsontwikkelingsplan aan met aanbevelingen per landschapstype. Het geeft aan welke beplantingen streekeigen zijn. Onze aanpak is om met de aanbevelingen streekeigen
beplanting te realiseren.
Als bewoner of gebruiker van het buitengebied speelt u een grote rol. U bepaalt mede het aangezicht van de streek!
Hoe richt u uw leefomgeving in en wat hebt u het landschap te bieden? Streekeigen betekent ook rekening houden
met de geschiedenis van het gebied, de kenmerkende bebouwing en beplanting. Doet u mee? Wij willen u graag
ondersteunen.
Renger Walet
Wethouder volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu
Gemeente Nijkerk
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Inleiding
Het buitengebied van de gemeente Nijkerk kent een grote verscheidenheid aan landschappen. Deze verscheidenheid is in het verleden ontstaan op basis van verschillen in bodem, waterhuishouding en landgebruik. Elk landschap
heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis en daardoor zijn eigen identiteit en samenhang.
In de afgelopen tientallen jaren is het onderscheid tussen de verschillende landschapstypen sterk afgenomen.
Gebieden met geen of weinig bomen, kregen (meer) bomen. Gebieden met veel houtwallen, verloren een deel van
die houtwallen. De gemeente Nijkerk wil het onderscheid, dat er van oudsher was, koesteren. Ze wil werken aan een
aantrekkelijk en herkenbaar landschap; een mooie gemeente om in te leven, te werken en te recreëren. Het gaat
niet alleen om behoud van wat er vroeger is geweest, maar ook om het inpassen van nieuwe ontwikkelingen. Dat
vergt creativiteit. Het landschap en haar historie zijn daarbij een bron van inspiratie.
Vaak staan in het buitengebied veel boerderijen, schuren en woningen dicht opeen. Dit is een gevolg van de
intensivering van de landbouw. De laatste tijd krijgen veel agrarische gebouwen een woonfunctie en zijn er grote
schuren bijgekomen. Dergelijke veranderingen vereisen een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Ze zijn in een
gebied zichtbaar, maar dan wel met behoud van het streekeigen karakter. De erven en de boerderijen bepalen voor
een belangrijk deel de identiteit van een gebied. In deze brochure vragen wij aandacht voor een streekeigen landschap met bijbehorende beplanting.
De gemeente Nijkerk streeft naar een aantrekkelijk landschap en wil de verschillen duidelijker maken. Belangrijk is
het behouden van het patroon van ‘voor’ en ‘achter’ op de erven. Hetzelfde geldt voor het integreren van de beplanting op de erven met het landschap er omheen. Hoe meer beplanting er is, hoe minder de bebouwing opvalt. Een
goede overgang van uw erf naar het landschap maakt uw leefomgeving aantrekkelijker.
Deze brochure beschrijft in vogelvlucht de vier verschillende landschappen in de gemeente Nijkerk. Op de overzichtskaart op pagina 2 kunt u zien in welk landschap u woont. In de brochure kunt u vervolgens opzoeken welke
streekeigen beplanting bij dit landschap hoort. De landschappen staan niet stil, maar veranderen. Om erven in
te passen in het landschap is aanleg van karakteristieke beplanting bij gebouwen wenselijk. Deze brochure geeft
daarvoor suggesties.
Een mooi landschap maken we samen. Als bewoner of gebruiker van het buitengebied speelt u daarbij een grote
rol. Doet u mee? De gemeente Nijkerk biedt u ondersteuning in de planvorming en door middel van subsidies op
aankoop of aanleg van uw streekeigen beplanting.
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polderlandschap

Nijkerk

HE

Hoevelaken

Ontstaan
De oudste sporen van bewoning in de polder Arkemheen dateren tussen 2000 en 3000 voor Chr. Door wateroverlast verdwenen deze bewoners echter weer. Pas in de 9e eeuw vestigden
zich weer mensen in de polder op pollen (natuurlijke dekzandkopjes). Door stijging van de waterspiegel en de inklinking van
de bodem moesten de bewoonde pollen kunstmatig verhoogd
worden. Zo ontstonden de terpen. De schaarse bewoning bevindt zich ook nu nog vooral langs de randen van het gebied op deze terpen. Zij vormen een kenmerkend en onlosmakelijk met het open karakter van de polder verbonden aspect van het landschap. De pollen zijn her en der nog in
het landschap herkenbaar als heuvels in het gebied. Erfbeplantingen zijn de enige hoge elementen. In veel gevallen
zijn deze niet meer volledig of hebben ze voor een deel plaats gemaakt voor nieuwe gebouwen.
Rond het jaar 1300 werden langs de kust de eerste dijken aangelegd. De Arkemheense zeedijk is in 1356
aangelegd. Later moest de dijk op enkele plaatsen worden teruggenomen, waardoor oude woonplaatsen buiten de dijk kwamen te liggen. In 1750 werd de dijk verlegd en verzwaard op zijn huidige plaats.
Desondanks getuigen enkele wielen (ronde kolken) nog van incidentele dijkdoorbraken. De aanleg van
de Arkervaart in de 17e eeuw deelde de polder in tweeën. Het westelijk deel werd bemalen door de
windmolen Hertog Reijnout die later is vervangen door een stoomgemaal.
Huidig landschapsbeeld
Het westelijk deel van de polder kent een zeer regelmatige verkaveling in stroken, die aan een systematische ontginning doet denken. De verkaveling ten
noorden en noordoosten van Nijkerk
is veel onregelmatiger en blokvormig.
In kronkelende sloten zijn de vroegere
kreken nog herkenbaar, waarlangs de zee
het gebied voor de bedijking binnendrong.
Aan de noordkant volgen de perceelsgrenzen
de kreken. Kreken zijn een deel van het afwateringssysteem geworden.
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Wat planten?
Gebiedskenmerk Polder Arkemheen

Hieronder hebben wij een lijst voor u opgesteld
met de meest voorkomende streekeigen boom-

Algemeen

Beplanting van het gebied

en struiksoorten voor het polderlandschap en

Landschappelijk gezien kenmerkt het polderlandschap zich door

De beplanting in het polderlandschap wordt

de plek op het erf waar u ze het beste aan kunt

de grote openheid zonder bebouwing. Karakteristieke land-

gevormd door erfbeplanting bij de spaarzame

planten.

schappelijke elementen zijn de oude kreekpatronen, strookvor-

bebouwing en enkele populierenbosjes langs de

mige en onregelmatige blokverkavelingen en het voorkomen

snelweg A28.

van enkele huisterpen.

Langs de sloten en kreekpatronen en in de natuurreservaten vinden we een aantal rietranden en

Bebouwing

kleine rietpercelen. Eventuele wegbeplanting

Bebouwing vinden we nauwelijks in het open polderlandschap.

bestaat uit rijen populieren, essen of wilgen.

De eerste gebruikers en bewoners woonden vooral op de hogere en drogere flank van de Veluwe. Enkele huisterpen zijn in

Tip

de polder opgeworpen om te kunnen wonen. Momenteel komt

In het open polderlandschap wordt aangeraden de

bebouwing (op de huisterpen na) alleen voor aan de randen van

erfbeplanting beperkt te houden, geen beplanting

de polder langs de dijk en in de overgangszone naar het veen-

buiten de erven te plaatsen en zo min mogelijk hoog

ontginningslandschap.

opgaande bomen.

Grondgebruik
Het gebied bestaat vrijwel alleen uit grasland, dat in gebruik is
als agrarisch hooi- en weiland met sloten en oude kreekrestanten. Daarnaast zijn er delen in gebruik als reservaatgebied voor
met name weidevogels of bijzondere plantensoorten.
De graslanden langs de randmeerkust ten noorden en noordwesten van Nijkerk kunnen aangemerkt worden als zeer rijke
weidevogelgebieden.
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Beplanting
Niet buiten het erf.
Erfbeplanting
Houtsingel begrenst het erf aan de zij- en
achterkant met populier, es, zwarte els en wilg.
Boomgaard
Hoogstamfruitbomen met appel, peer, pruim en
kers aan voor- of zijkant.
In de voor- of zijtuin
Boom of enkele solitaire bomen zoals kastanje,
es of linde, sierappel of sierpeer.
Naast het woonhuis
Kastanje.
Haag rondom de voortuin of
fruitgaarde
Bij voorkeur meidoorn, eventueel haagbeuk
en/of veldesdoorn.
Buxus
in de moestuin of tuin binnen hagen.
Struiken
Sering, boerenjasmijn, bessen.
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veenontginningslandschap

Nijkerk

HE

Hoevelaken

Ontstaan
Het veenontginningslandschap, ook wel slagenlandschap genoemd, bevindt zich
voornamelijk in het zuidwestelijke deel van de gemeente Nijkerk (Hoevelaken, Nijkerkerveen, Slichtenhorst en Plankenburg). Vanuit de hoger gelegen delen (een dekzandrug) werden langgerekte
kavels het veengebied ingetrokken. Er ontstonden zo lange percelen met agrarische bebouwing op de kop van de
kavels. Sloten scheidden de percelen van elkaar. Door vererving raakte het bezit gesplitst. De percelen werden hierdoor nog smaller. Bij de oorspronkelijke boerderij kwamen diverse boerderijen in het veld te staan. De bebouwing
was kleinschalig en stond in de lengterichting van de verkaveling. Langs de vele afwateringssloten stonden aan
weerszijden knotbomen. Zo ontstond een besloten landschap met halfhoge bomen. Alleen hoge bomen bij een erf
staken boven de lange rijen knotbomen uit. Veel agrariërs kozen al vroeg voor het beëindigen van het bedrijf. Hier
en daar zijn percelen bij elkaar gevoegd en verdween de kenmerkende beplanting.
Huidig landschapsbeeld
In de huidige situatie zijn tussen de percelen nog veel beplantingen aanwezig, dit zijn echter vaak maar
restanten van de oorspronkelijke elzen- en wilgensingels. Af en toe ligt er nog een vochtig bosje dat
nooit is ontgonnen. In het veenontginningslandschap neemt de omgeving van Nijkerkerveen een wat
aparte plaats in. Hier is sprake van een inmiddels half verstedelijkte veenontginning. Het gebied is
ontgonnen vanaf de hoge dekzandrug (ter plaatse van de Schoolstraat). De weg volgt het
kronkelend verloop van deze rug. Dit vormt een contrast tot de strakke verkaveling die
min of meer haaks op de hoofdrichting van deze rug staat. Nijkerkerveen is sterk door
bebouwing verdicht. Het is een ‘agrarisch woonlandschap’. De bebouwingsdichtheid is dermate hoog dat van een agrarisch landschap in de traditionele zin
nauwelijks meer sprake is. Door de dichtheid van de bebouwing en het wegvallen
van een groot deel van de singelbeplanting is de oorspronkelijke structuur slecht
herkenbaar. Herstel van oude elzensingels
en knotbomen en inpassing van de bebouwing met erfbeplanting kan deze structuur
weer verbeteren.
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Wat planten?
Gebiedskenmerk veenontginningslandschap

Hieronder hebben wij een lijst voor u opgesteld
met de meest voorkomende streekeigen boom-

Het veenontginningslandschap bij Achterhoek, Palestina en De

Beplanting van het gebied

en struiksoorten voor het veenontginningsland-

Veenhuis vormt de overgang naar het meer open polderland-

Beplanting bestaat uit rijen knotelzen, -wilgen en

schap en de plek op het erf waar u ze het beste

schap. De verkaveling is hier grootschaliger en het landschap

-essen aan één of weerszijden van de sloot. De

aan kunt planten.

minder kleinschalig (opener). Langs de lange rechte wegen staat

rijen bestaan uit één soort of soms uit een afwisse-

vaak wegbeplanting met populieren, wilgen of essen.

ling in soorten. De bomen staan aan de lange en
de korte kant van de kavels. Hier en daar staat een

Algemeen

grote eik.

Verkaveling met lange, rechte percelen. Het gebied is kleinschalig en sloten scheiden de percelen.

Erfbeplanting
De erfbeplanting is vrij sober, hagen rond de voor-

Bebouwing

tuin, hoogstamfruitbomen en een enkele hoge

Het veenontginningsgebied bij Nijkerkerveen is intensief

boom zoals een kastanje of eik.

bebouwd. De lange, smalle kavels zijn richtinggevend voor de
bouwrichting en veelal de kaprichting. Aan de ontginningslinten

Tip

zijn de voorgevels meestal op de weg gericht. Aan de wegen

U kunt de richting van het veenontginningsland-

tussen de linten stonden de (voormalige) boerderijen evenwij-

schap benadrukken met knotbomen langs sloten en

dig aan de weg. De tendens is om ook hier de voorgevels naar

kavelgrenzen. Dit geldt ook voor het inpassen van

de weg te richten, wat niet karakteristiek is. De bijgebouwen

schuren en stallen.

staan haaks naast het hoofdgebouw en minstens drie meter
achter de voorgevel. De bebouwingshoogte blijft onder de lijn
van de kenmerkende hoogte van de knotbomen, waardoor de
bebouwingsdichtheid niet zo opvalt.
Grondgebruik
Het grondgebruik in het veenontginningslandschap bestaat
voornamelijk uit grasland met sloten.

Langs de sloten
Voornamelijk zwarte els, zo regelmatig mogelijk
in rijen geplant. Om hier en daar te variëren kan
men kiezen voor knotwilg of knotes en een iets
onregelmatigere plantafstand.
Grote boom
Een eik, enkele eiken.
Boomgaard
Hoogstamfruitbomen met appel, peer, pruim en
kers.
Voor of naast het woonhuis
Hoogstamfruitbomen, sierappel, sierpeer of
berken.
Grote boom bij het voorhuis
Kastanje.
Achter de woning of boerderij
Berken en eiken.
Haag rond of bij de voor- of moestuin
Haagbeuk, liguster.
Haag rond of bij de fruitgaarde
Meidoorn, veldesdoorn.
Buxus
In de moestuin of tuin binnen hagen.
Struiken
Sering, boerenjasmijn, bessen.
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Kampenlandschap

Nijkerk

HE

Hoevelaken

Ontstaan
In dit deel van de Gelderse Vallei waren grote ontginningen niet
mogelijk, vanwege allerlei waterkundige aspecten. De kleine
particuliere ontginningen overheersten in dit gebied. Door deze
kleinschalige ontginningen ontstonden kleine percelen, met een
afwisseling van grasland en akkerland en was de bewoning in het
gebied sterk verspreid. De percelen waren omgeven door heggen
en houtwallen. Men spreekt hier van een kampenlandschap. De
lagere delen waren veelal in gebruik als grasland, de middenpercelen als bouwland en de hogere (arme zandgronden) als bos en
heide (niet ontgonnen).
In het kampenlandschap zijn in de 17e eeuw verschillende
landgoederen ontstaan. Rondom Salentijn (buitenplaats),
Berencamp (buitenplaats), Ehrental in de omgeving van de Slichtenhorsterweg en in de omgeving van
Appel. In de 18e eeuw is Driedorp ontstaan bij de herenboerderijen rond de grote es van Ehrental.
Huidig landschapsbeeld
Ook momenteel vinden we veel landgoederen in het kampenlandschap en komen er
nog steeds nieuwe bij. Het grondgebruik met akkers op de drogere delen en grasland
op de lagere delen is grotendeels ongewijzigd gebleven. Wel is de kleinschaligheid
in het kampenlandschap afgenomen. Houtwallen en singels verdwenen omdat
hun gebruiksfunctie verloren ging. Hierdoor kreeg het kampenlandschap een
opener karakter, waardoor de overgang
naar het aangrenzende veen- en heideontginningslandschap minder zichtbaar
werd. De status van de boerderij en haar
bewoners werd verhoogd door het voorhuis
naar één of twee kanten uit te bouwen. Het erf
kreeg meer allure en meer sierbeplanting.
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Wat planten?
Gebiedskenmerk kampenlandschap

Hieronder hebben wij een lijst voor u opgesteld
met de meest voorkomende streekeigen boom-

Algemeen

Beplanting van het gebied

en struiksoorten voor het kampenlandschap en

In het kampenlandschap vinden we veel reliëf in een verder

Beplanting in het gebied bestaat uit eiken, essen

de plek op het erf waar u ze het beste aan kunt

overwegend vlak gebied. De wegen volgen het hoogteverschil

en elzen (soms ook geknot) en dezelfde bomen

planten.

en hebben daardoor een bochtig verloop. Hierdoor zijn onre-

en struiken in singels en in houtwallen. Langs de

gelmatige blokvormige patronen van verkaveling ontstaan. Op

sloten staan knotelzen en knotwilgen.

de randen van de kleine kavels bevonden zich veel houtwallen
en heggen, waardoor het kampenlandschap van oudsher erg

Tip

kleinschalig is.

Als u het gebied wilt versterken kunt u het beste eiken
en kleine bosjes, houtwallen of houtsingels aanleg-

Bebouwing

gen. Langs stallen en schuren kunt u ook bomen en

De plaats van de bebouwing volgt het hoogteverschil, een

struiken in houtwallen of houtsingels aanplanten.

bestaand of voormalig bouwlandperceel en de weg. De bebou-

Een andere tip is om de erfinrichting van een boerde-

wing staat niet altijd haaks ten opzichte van de weg en de af-

rij die met de achterzijde naar de weg staat niet om

stand tot de weg varieert. De bijgebouwen staan eveneens niet

te draaien, dit is juist karakteristiek voor het kampen-

altijd haaks ten opzichte van elkaar en het perceel waarop een

landschap! Plant één of enkele parkbomen en plant

gebouw staat is niet altijd een vierkant of rechthoek. Boerde-

een beukenhaag alleen in de voortuin. Bij een boerde-

rijen, voormalige boerderijen, woningen en overige bebouwing

rij met allure past een gazon en enkele parkbomen in

staan op zichzelf in het gebied. Dit is kenmerkend en karakteris-

de voortuin en hagen en fruitbomen opzij.

tiek voor het kampenlandschap. Er staan diverse boerderijen
met een voorhuis met allure.
Grondgebruik
In het kampenlandschap wisselen bouwland en grasland elkaar
af. Bouwland ligt over het algemeen op hogere gronden en grasland op de lagergelegen delen.

Houtwal en houtsingel
Eik aangevuld met ruwe berk en lijsterbes, met
struiken zoals meidoorn, hazelaar, veldesdoorn,
hondsroos, vuilboom, Gelderse roos en hulst.
In de omgeving van beken
Grauwe wilg en inlandse vogelkers.
Langs een perceel
Eiken, op korte afstand van elkaar, soms twee
rijen dik.
Oprit
Eiken, op korte afstand van elkaar.
Boomgaard
Hoogstamfruitbomen met appel, peer, pruim,
noot of kers.
Voor de gevel
Leilinde of (lei)perenboom (zonzijde).
Voor of naast het woonhuis
Hoogstamfruitbomen, sierappel of sierpeer.
Naast het woonhuis
Boom of bomen zoals een kastanje, linde
of noot.
Haag rond of bij de voor- of moestuin
Beuk, haagbeuk, liguster.
Haag rond of bij de boomgaard
Meidoorn of veldesdoorn.
Buxus
In de moestuin of tuin binnen hagen.
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Struiken
Sering, boerenjasmijn, hulst, bessen.
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Heideontginningslandschap
Ontstaan
Verschillende factoren maakten het mogelijk de heidegebieden rond 1900 te ontginnen. Belangrijk waren de
ontdekking van kunstmest, de komst van goedkope wol
uit Australië (waarmee het nut van de heidevelden voor
de schapenhouderij verviel) en de verbetering van de
ontwatering van de natte heidevelden. Men ging rationeel
te werk. Dit is te zien aan de rechte lijnen: zo veel mogelijk
rechte wegen en rechte percelen.
Huidig landschapsbeeld
De heideontginningsgebieden in de gemeente Nijkerk bestaan uit onder andere Kruishaar en omgeving Kruishaarsche Heide, omgeving Appelsche heide en Prinsenkamp. Het beplantingsbeeld van het gebied is niet
eenduidig. De wegen zijn de ene keer wel en de andere keer niet beplant. Langs de sloten staan soms
wel, soms juist geen knotbomen. Er liggen kleine bosjes en soms ook houtwallen en houtsingels. In de
zuidoostelijke punt van de gemeente bevinden zich nog restanten van heide (De Appelse Heide). De
resterende heidegronden zijn zowel uit ecologisch als cultuurhistorisch oogpunt waardevol.
De boerderijen in het heideontginningslandschap staan op de kop van de kavels
langs de nieuwe ontsluitingswegen. Het voorhuis en de voortuin zijn steeds op de weg
gericht. De agrarische bedrijven hebben zich goed kunnen ontwikkelen. Er is dan
ook sprake van bedrijfskavels met bedrijfsgebouwen zonder beplanting. Hoge
beplanting staat overwegend bij het woongedeelte. Al van het begin af aan
zijn diverse vrijstaande woonhuizen in het
gebied gebouwd en gericht op de straat.
Zij dragen bij aan de grote diversiteit in
bebouwing en beplanting in het gebied.
De bebouwing staat verspreid of zo dicht bij
elkaar dat er sprake is van een lint.

20
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Wat planten?
Gebiedskenmerk heideontginningslandschap

Hieronder hebben wij een lijst voor u opgesteld
met de meest voorkomende streekeigen boom-

Algemeen

Tip

en struiksoorten voor het heideontginningsland-

Het heideontginningslandschap heeft een rationele, vaak

Wij adviseren u om houtwallen en houtsingels

schap en de plek op het erf waar u ze het beste

rechthoekige verkaveling in een vlak landschap. Kavelgrenzen

aan te leggen in combinatie met de erfbeplanting.

aan kunt planten.

worden vaak bepaald door beken en sloten. Het landschap was

Probeer langs stallen en schuren bomen en

in het verleden besloten door houtwallen en houtsingels op de

struiken te planten in een houtwal of houtsingel

hogere delen en knotbomen in de lagere gebieden. Tegenwoor-

zodat ze beter in het omringende landschap

dig is het heideontginningslandschap meer open, doordat veel

opgaan.

beplanting is verdwenen. Er zijn in het heideontginningslandschap vaak nog onverharde wegen te vinden.
Bebouwing
De voorgevels zijn op de weg gericht, de bijgebouwen staan
achter (ten opzichte van de weg) het woongedeelte van de boerderij of de woning. Boerderijen, voormalige boerderijen, woningen en overige bebouwing staan individueel naast elkaar.
Grondgebruik
Grasland en bouwland komen beide veel voor.
Erfbeplanting
Erfbeplanting bestaat uit een haag rond de voortuin, buxushagen in de tuin, hoogstamfruitbomen en één of meerdere
kastanjebomen. Weinig beplanting op het achtererf, maar wel
streekeigen beplanting langs de kavelgrens.

Houtwal en houtsingel
Eik aangevuld met ruwe berk, zwarte
els, lijsterbes en struiken zoals meidoorn,
veldesdoorn, boswilg en hondsroos.
Knotbomen
Langs sloten en in lager gelegen delen
van het gebied.
Oprit
Eiken, op korte afstand van elkaar.
Boomgaard
Hoogstamfruitbomen met appel, peer,
pruim en kers.
Voor of naast het woonhuis
Berk, hoogstamfruitboom, sierappel
of sierpeer.
Naast het woonhuis
Kastanje.
Haag rond of bij de voor- of
moestuin
Beuk, haagbeuk, liguster.
Haag rond of bij de fruitgaarde
Meidoorn of veldesdoorn.
Struiken
Sering, boerenjasmijn, bessen.
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het boerenerf onder de loep
Het buitengebied van de gemeente

boeren aan de zijkant of meer naar ach-

zij- of achterkant naar de weg gericht. De boerderijen in

Nijkerk kent veel boerenbedrijven. Ieder

teren één of enkele kastanjes, een linde

de polder-, veen- en heideontginningslandschappen zijn

functionerend agrarisch bedrijf kende

of een walnoot. Vooral de kastanje geeft

veelal met de voorzijde naar de weg gericht.

vroeger een scheiding in een vrouwelijke

menig erf nu nog allure.

Boerenerven betekenen veel voor het landelijk gebied.

en een mannelijke kant. Deze verdeling

‘Achter’ was het werkveld van de boer,

Tegenwoordig is er bij de grote en lange stallen een harde

kwam voort uit de arbeidsverdeling op

die het onderhoud van het erf erbij moest

grens ontstaan tussen bebouwing en landschap. De ge-

de boerderij. Op de boerderij is ‘achter’ de

doen naast de reguliere werkzaamheden;

bouwen lijken kaal te staan. Dit komt door het verdwijnen

mannelijke kant en ‘voor’ de vrouwelijke

dus minder arbeidsintensief. Het ‘achter’

kant.

is onderdeel van het omringende land-

van beplanting op kavelgrenzen, door de vorm en maat
De siertuin met gazon verdringt de moestuin naar voren.

schap. Er staan bomen en struiken die ook

De visuele verandering op het achtererf is daardoor groot.

‘Voor’ was het werkterrein van de boerin;

in de omgeving groeien. De denkbeeldige

De passant en u misschien ook, vindt het over het alge-

arbeidsintensief en op productie van

scheidslijn over het erf is te zien aan de

meen niet mooi. Deze brochure geeft suggesties hoe u

groente en fruit gericht, bevonden zich

bebouwing en de wijze van inrichting van

door het aanbrengen van beplanting deze veranderingen

hier de moestuin en boomgaard. Erom-

de ruimte rond de gebouwen. De taakver-

kunt verkleinen.

heen stond meestal een meidoornhaag.

deling van vroeger geldt in veel gevallen

De doornen hielden de dieren tegen en

nog steeds.

Nuttig hout
Eens in zeven tot tien jaar kapten boeren hout in de sin-

boden broedgelegenheid aan allerlei
vogels, die de moestuin vrijhielden van
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van de gebouwen en door de toename van erfverharding.

gels en houtwallen, op en buiten de erven. Ze gebruikten

De boerderijen in en aan de rand van de
De moestuin ligt opzij.

dit hout voor heel veel doeleinden op het erf. Ze knot-

insecten. In de moestuin stonden struiken

Gelderse Vallei zijn van het type hallehuis

als aalbes, framboos en kruisbes. Vaak

met wolfsdak. Naast de boerderij staan

ten elzen en wilgen langs de sloten. Dun hout diende als

werd de moestuin in tweeën gedeeld

altijd bijgebouwen. Deze bijgebouwen

brandhout en essenhout voor het maken van bezems en

door een middenpad met aan weerszijden

staan aan de mannelijke kant van het erf

bonenstokken. De takken bleven in een takkenbos buiten

een buxushaagje.

en daar wordt het erf en het land ontslo-

liggen om goed te drogen. De komst van het gasfornuis

Momenteel vinden we ‘voor’ vaak de sier-

ten. Het is afhankelijk van het landschap

maakte het kappen en knotten voor eigen gebruik over-

tuin met hagen en parkbomen.

waar de ‘achterzijde’ zich bevindt. In het

bodig. Tegenwoordig kunnen de takken die vrijkomen

Als zonwering werden voor het woonhuis

Kampenlandschap is de achterzijde in

bij het beheer van houtsingels en houtwallen het beste

knotlinden of (lei)peren aangeplant. In

principe gericht op de ontsluiting. Daar

verwerkt worden als takkenril. Hierin vinden veel dieren

het buitengebied van Nijkerk plaatsten de

staan dan ook boerderijen met de voor-,

De moestuin is helemaal niet meer aanwezig.

en vogels een nest- of schuilplaats.
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Algemene aanbevelingen
Streekeigen beplanting in het buitengebied

kleuren, teveel harde bestrating en te weinig beplanting

Tips

Plant op vier hoekpunten

van Nijkerk

schrikt menig mens af. Het beeld van de omgeving kan

Hieronder treft u kort enkele tips aan om het landschap

Zorg ervoor dat er op alle vier hoekpunten van uw erf

De gemeente Nijkerk streeft naar het behoud van een

belangrijk zijn voor uw klant, zoals bij een horecagelegen-

zo natuurlijk mogelijk te houden.

streekeigen beplanting staat.

aantrekkelijk landschap in al haar verscheidenheid.

heid. Daarom raadt de gemeente Nijkerk een landelijke

Verlichting

Coniferen

Belangrijk is dat de beplanting langs erven en tuinen past

en streekeigen inrichting rond uw bedrijf aan. Voor het

Vermijd overvloedige verlichting. Plaats de verlichting zo

Plant coniferen en andere niet inheemse struiken (o.a.

in het landschap er omheen. Doet u mee met versterking

stallen van caravans, en de verkoop van auto’s is het

laag mogelijk bij de grond.

laurierkers) niet als erfscheiding. Wanneer u ze toch wilt

van uw landschap? Met een financiële bijdrage en profes-

landschap bijzaak. Het is dan wel zaak dat het bedrijf het

Verharding

aanplanten, plant ze dan in de tuin zelf.

sionele begeleiding wil de gemeente Nijkerk u verder

landschap juist niet negatief beïnvloedt. Hoe u uw bedrijf

Verhard niet meer dan strikt noodzakelijk is.

Bomen met afwijkende bladkleur

op weg helpen. Het maakt uw omgeving nog mooier

kunt aankleden met streekeigen beplanting kunt u lezen

Waterschap

Plant ze in de tuin en niet bij de kavelgrens.

en waardevoller. Niet alleen in het belang van uw eigen

in deze brochure onder het landschaptype waarin uw

Waterschappen stellen als voorwaarde dat naast som-

woonplezier, maar ook voor het woongenot van volgende

bedrijf zich bevindt.

mige watergangen een strook vrij blijft van beplanting en

generaties.

obstakels. Neem zo nodig contact op met uw waterschap
Woning met een tuin

(Waterschap Vallei & Eem, telefoonnummer 033-4346000).

Boerderijen in agrarisch gebruik

Als u uw tuin gaat inrichten, kunt u het beste aansluiten

Hoge bomen

Hekwerk en afrastering

Een goede landschappelijke inpassing van agrarische

bij de tuinen van de boerderijen en de inrichting van het

Plant hoge bomen aan de oostzijde, dat geeft ’s avonds

Sluit het erf niet onnodig af met hekken en afrastering. Door

bedrijven is altijd wenselijk. Door te kiezen voor een hout-

bestaande landschap in de omgeving. Probeer de aanleg

geen schaduw op het terras. Plant de bomen minimaal

gebiedsvreemde afrasteringen in het buitengebied te we-

wal of houtsingel zorgt u voor luwte en schaduw op uw

van schuttingen en rasters zoveel mogelijk te beperken.

twee meter van de erfscheiding.

ren, is een grote visuele winst te behalen. Laat noodzakelijke

bedrijf. Het bedrijf zal hierdoor bovendien beter opgaan

Schuttingen kunt u uit het zicht halen door aanleg van

Aantrekkelijk voor dieren

afrastering door beplanting wegvallen. Kies voor een houten

in de omgeving. ‘Voor’ op het erf kunt u enkele opgaande

streekeigen beplanting.

Gebruik voor vogels en zoogdieren aantrekkelijke struik-

hek en gekloofde eikenpalen of palen van kastanje – of

en boomsoorten die nectar, bessen of noten leveren. Van

Robiniahout. Maak een paardenbak niet opzichtig. Kies voor

bomen aanplanten. Als u ervoor zorgt dat stallen en
gebouwen een goede kwaliteit en verschijningsvorm

Nieuwe woning met extra grondbezit

nestkasten, takkenhopen en holten in bomen profiteren

bruin of groen schriklint. Alle jonge bomen in een weide

hebben, die past in het landschap, is aanleg van aanvul-

De gemeente raadt u aan om gecombineerd met het

ook veel dieren. Laat tussen takkenrillen en onder schut-

moeten worden uitgerasterd.

lende beplanting minder noodzakelijk. Wij bevelen u aan

bouwplan voor een nieuwe woning een tuin- en land-

tingen ruimte open als doorgang voor egels en andere

om daarbij voor donkere kleuren en zo weinig mogelijk

schapsplan te maken. De omgeving en de toekomstige

kleine zoogdieren.

opvallende erfverharding en rasters te kiezen.

inrichting kunnen belangrijke invloed uitoefenen op dat

Schotels

bouwplan. U kunt de kenmerken, die in het gebied voor-

Plaats schotels op de grond, met een enkele struik erom-

Boerderijen of bebouwing met een andere

komen, versterken door aan de randen van uw perceel

heen.

functie

beplanting aan te brengen.

Sommige boerderijen hebben een bedrijfsmatige functie
gekregen. Echter veel reclame, teveel schreeuwende
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Wilt u meer weten?
U kunt contact opnemen met de afdeling Infra & Wijkbeheer
van de gemeente Nijkerk, telefoon 033-247 23 73
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