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C
oniferen, kerstbomen of  
laurierkers in het buitenge-
bied? Veel gemeenten en or-
ganisaties voor landschaps-
beheer zien die uitheemse 

soorten liever vandaag dan morgen 
verdwijnen. Vogels, insecten en kleine 
zoogdieren hebben meer aan streekei-
gen bomen en planten voor het vinden 
van voedsel en beschutting, menen zij. 

Ook vanuit historisch oogpunt kan 
een groen erf  dat bij de omgeving past 
meerwaarde geven, zegt Erik van Eek 
van Landschapsbeheer Gelderland. 

”Vroeger had alle beplanting op het 
boerenerf  een functie. Het terrein vóór 
het huis was het domein van de vrouw. 
Daar was meestal een boomgaard met 
jongvee, waarop zij vanuit de keuken 
kon toezien. De achterkant van het erf  
was van de man, met stallen en grovere 
beplanting. Die indeling zag je door 
heel Nederland terug, met streekge-
bonden enkele verschillen.”

Op diverse plaatsen in Nederland 
worden plattelandsbewoners warmge-
maakt voor nieuwe erfbeplanting. In 
Kotten (een buurtschap in het Gelderse 
Winterswijk) doen dertien bewoners 
 mee aan het project ’Kotten in het 
groen’. Het gaat zowel om boeren als 
particulieren. Landschapsbeheer Gel-
derland, de gemeente Winterswijk en 
buurtschapsorganisatie Kottens Be-
lang zijn de initiatiefnemers. Een advi-
seur van Landschapsbeheer Gelder-
land bezocht de bewoners om aanwij-
zingen te geven over hoe ze het erf  kun-
nen inrichten met authentieke bomen 
en planten. 

Voor bewoners betekent het niet dat 
ze meteen hun hele erf  hoeven om te 
spitten, zegt Van Eek. ”Alles gaat in 

overleg. De adviseur loopt met de eige-
naar rond en geeft adviezen . Gecombi-
neerd met de wensen van bewoners rolt 
er een plan uit.” 

De deelnemers kunnen met korting 
fruitbomen, meidoorns en andere soor-
ten afhalen. Dat gebeurt op het erf  van 
de familie Hesselink, die in Kotten een 
varkenshouderij heeft en zelf  deel-
neemt aan het project. ”We wilden al 
langer het groen op het erf  aanpakken 
en dit project was een mooie kans om 
het voordelig te kunnen doen”, zegt 
Anita Hesselink. Ze kreeg het advies 
een coniferenhaag naast het huis te 
vervangen door meidoorns. Op een 
houtwal komen eikenbomen. Op de op-

rit staan nu enkele oude lindes, daar 
staan straks beukenbomen. Hesselink 
is tevreden met de adviezen, al volgt ze 
die niet allemaal op. ”In eerste instan-
tie tekende de adviseur wel erg veel be-
planting  in. Niet praktisch, want je 
moet met machines overal bij kunnen.”

Wie met erfbeplanting aan de slag 
wil, kan ook een cursus volgen. In Fle-
voland gaat er eind februari één van 
start. Deelnemers leren in theorie-
avonden en op een praktijkmiddag wel-
ke soorten in de omgeving passen, hoe 
ze hun erf  daarmee kunnen inrichten 
en welk onderhoud nodig is.  Land-
schapsbeheer Flevoland wil zo soorten 

vogels en insecten terughalen en het 
buitengebied aantrekkelijker maken.

Ook hier speelt het behoud van cul-
tuurhistorie een rol, vertelt Tiem van 
Veen van Landschapsbeheer Flevo-
land. ”Hoewel we jonger zijn dan ande-
re provincies, is er wel degelijk een his-
torische basis. In Flevoland zie je strak-
ke lijnen. De erven zijn rechthoekig 
met u-vormige beplanting. In Noord-
oostpolder geldt als uitgangspunt dat 
de boomsoort die langs de weg is aan-
geplant, ook de belangrijkste boom-
soort op de aanliggende erven is.”

Landschapsbeheer Flevoland hoopt 
met de cursus bomen en struiken terug 
te krijgen die door uitbreiding of  ver-
bouwingen door de jaren heen zijn ge-
sneuveld. De organisatie houdt reke-
ning met zowel gemeentelijke regelge-
ving als bewonerswensen. ”Op sommi-
ge plaatsen gelden bijvoorbeeld vrij 
strenge richtlijnen voor de omvang van 
de beplanting”, vertelt Van Veen. ”Ui-
teraard moet een en ander ook bij wen-
sen en de bedrijfsvoering van de deel-
nemers passen. We schrijven niets 
voor, binnen randvoorwaarden geven 
bewoners er hun eigen invulling aan.” 

Plattelandsbewoners moeten 
kiezen voor bomen en planten op 
hun erf die in de omgeving 
passen. Dat vinden steeds meer 
gemeenten en organisaties voor 
landschapsbeheer. Hoe dat moet, 
is in een cursus te leren.

Ook snoeien is te leren in cursussen. Foto ANP 

Erf slim beplanten voor 
streekeigen landschap

’Te veel beplanting 
is niet praktisch
met machines’

Gemeenten en landschapsorganisaties zien graag streekeigen bomen en planten op boerenerven. Foto RB

Op de websites van de twaalf provinci-
ale Stichtingen Landschapsbeheer kun-
nen belangstellenden diverse cursussen 
volgen, van erfbeplanting tot snoeien. 
Flevoland start op 20 februari zijn cur-
sus Erfbeplanting. 
Aanmelden kan tot half februari via 
www.landschapsbeheer.net. 

Planten en snoeien


