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VOORwOORD

Het buitengebied van Oude IJsselstreek laat van oudsher veel afwisseling 

zien. Bossen, akkers, weilanden en zelfs heide. Fraaie boerderijen, rijen 

knotbomen en elzensingels en natuurlijk onze Oude IJssel bepalen het 

landschapsbeeld. Deze landschappelijke waarden vormen voor veel inwo-

ners van Oude IJsselstreek de dagelijkse leefomgeving. Zowel inwoners 

als toeristen komen er graag om te fietsen en te wandelen. Dat maakt ons 

buitengebied, met al zijn waarden, erg belangrijk. Als gemeente willen wij 

die waarden behouden en verder ontwikkelen. 

Dit kunnen wij niet alleen. U als bewoner, grondeigenaar en vooral ook 

gebruiker van ons buitengebied, zien wij daarbij als onze belangrijkste 

partner. Niet in het minst omdat u zelf ook belang heeft bij het behouden 

en versterken van een vertrouwde en waardevolle woonomgeving.

In deze brochure geven wij u een beeld van het typisch Achterhoekse landschap van de gemeente Oude IJssel-

streek en doen wij u ideeën aan de hand om de omgeving nog aantrekkelijker te maken.

Oude IJsselstreek heeft een groot buitengebied. Er zijn dankzij de ontstaansgeschiedenis grote verschillen in het 

landschap. Zo ziet het gebied rondom het Idinkbos in Sinderen er heel anders uit dan de Vennebulten ten oosten 

van Varsseveld of het open weidegebied bij Netterden. Een aantrekkelijke omgeving betekent kiezen voor het zicht-

baar maken en houden van deze verschillen.

Deze brochure vult ons landschapsontwikkelingsplan aan met aanbevelingen per landschapstype. Het geeft aan 

welke beplantingen streekeigen zijn. Als gemeente willen wij het historisch cultuurlandschap beschermen, waar 

nodig verbeteren en vooral ook bruikbaar houden. Als bewoner of gebruiker van het buitengebied speelt u daarin 

een grote rol. Hoe richt u uw leefomgeving in en wat heeft u het landschap te bieden? Doet u mee? Wij willen u 

graag ondersteunen.

Wybe Rijnsaardt

Wethouder agrarische aangelegenheden 
Gemeente Oude IJsselstreek
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INlEIDINg

In 2008 hebben de gemeenten Oude IJsselstreek, Doetinchem en Montferland een gezamenlijk landschapsontwik-

kelingsplan opgesteld: een ambitieus en inspirerend plan om op korte en lange termijn te investeren in de kwaliteit 

van het landschap. Een landschap dat waardevol en gevarieerd is. De gemeente Oude IJsselstreek zorgt graag voor 

een mooier landschap, maar kan dat niet alleen. We hebben daarvoor de hulp nodig van bewoners en grondeige-

naren. U kunt samen met de gemeente een bijdrage leveren. In deze brochure leest u hoe u dat kunt doen. 

Het buitengebied van de gemeente Oude IJsselstreek kent veel afwisseling met overgangen van rivierengebied 

naar zandgebied en veenontginningen. Deze verscheidenheid is in het verleden ontstaan door verschillen in 

bodem, waterhuishouding en landgebruik. Elk landschap heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis en daardoor zijn 

eigen identiteit en samenhang. Ieder landschapstype is te herkennen aan karakteristieke landschapselementen, 

zoals (gevlochten) hagen, heggen, elzensingels, knotbomen en houtwallen.

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 Oude IJsselstreek wil het onderscheid dat er van oudsher was, koesteren en waar 

mogelijk herstellen. Ze wil werken aan een aantrekkelijk en herkenbaar landschap; een mooie gemeente om in te 

leven, te werken en te recreëren. 
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De gemeente Oude IJsselstreek streeft naar een aantrekkelijk landschap en wil de verschillen duidelijker maken. 

Daarbij hoort ook het inpassen van erven in het omringende landschap met behulp van streekeigen beplanting. 

Een goede overgang van uw erf naar het landschap maakt uw leefomgeving aantrekkelijker. Mensen uit de buurt-

schappen, de dorpen, de stad en ook recreanten genieten van mooie wandel- en fietsroutes die niet alleen over het 

boerenland gaan maar ook landschappen met elkaar verbinden. En, niet in de laatste plaats, ook allerlei dieren pro-

fiteren van een aantrekkelijk landschap. Vogels, vleermuizen, kleine zoogdieren, vlinders, kikkers enzovoort vinden 

er een geschikte plek om te leven.

Deze brochure beschrijft in vogelvlucht de verschillende landschappen in de gemeente Oude IJsselstreek. 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. U ziet welke landschapselementen karakteristiek zijn en

hoe u uw eigen woonomgeving ermee kunt verrijken.

Een mooi landschap maken we samen. Als bewoner of gebruiker van het buitengebied speelt u daarbij een grote 

rol. De gemeente Oude IJsselstreek biedt u ondersteuning bij het maken van plannen en door middel van subsidies 

op aankoop of aanleg van uw streekeigen beplanting. 



Nijkerk

Hoevelaken

HERIVIERENlANDscHAp

ONtstAAN

Het zuidwestelijke deel van de gemeente Oude IJsselstreek is 

ontstaan onder invloed van rivieren. Het was ooit onderdeel van 

de Rijndelta. Lage delen overstroomden regelmatig of waren 

zeer nat (de z.g. broeklanden) en daarmee waren ze ongeschikt 

voor bewoning. Mensen gingen op de hoger gelegen 

gronden wonen, de zogenaamde oeverwallen 

en stroomruggen. De dorpen Megchelen 

en Varsselder zijn hier voorbeelden van. Deze gronden waren vooral in gebruik als bouwland 

en boomgaard.  De laagste delen van het kleigebied (kommen) waren vanwege het natte karak-

ter vooral in gebruik als hooi- of weiland. Kavelgrenzen werden gemarkeerd door elzensingels of 

meidoornhagen, waardoor het landschap een besloten karakter had. De dalen van de Oude IJssel en de 

vlakte ten noorden van de Aa-strang waren laag en overstroomden regelmatig. Nadat de aanwezige moe-

rassen ontgonnen waren, werden ook deze gebieden gebruikt als hooi- of weiland. De oude rivierduinen 

aan de oostkant van de Oude IJssel waren minder geschikt voor landbouw en werden bebost om overstui-

ving van de landbouwgronden te voorkomen. Engbergen en de Paasberg zijn hier voorbeelden van. 

 

HUIDIg lANDscHApsBEElD

Bebouwing en wegen zijn voornamelijk gesitueerd op de hogere delen. Op deze oeverwallen komt tamelijk 

veel beplanting voor: bomenrijen, boomgaarden en houtsingels. Door het grillige verloop van de oeverwallen 

is het wegenpatroon bochtig. De grootste veranderingen hebben plaatsgevonden in de laaggelegen broek-

landen. Na de ruilverkaveling zijn lange rechte wegen aangelegd en is de verkaveling rationeler geworden. Naast 

grasland komen nu ook maïspercelen voor. Bijna alle hagen en elzensingels zijn opgeruimd waardoor het land-

schap meer open is geworden. Bebouwing is nog steeds relatief weinig aanwezig. De boerderijen staan verspreid 

langs de wegen. Plaatselijk zijn plassen ontstaan door klei- en zandwinning. Het gebied rondom de Oude IJssel en 

Aa-strang heeft nog altijd een behoorlijk open karakter en is overwegend in gebruik als grasland. Evenals de kom-

men is dit gebied minder nat dan vroeger. Wegen en bebouwing zijn er relatief schaars.

Het verschil tussen de hogere oeverwallen en de omliggende lage delen is niet overal duidelijk herkenbaar. Door 

nieuwe bebouwing, gelijke beplanting en grondgebruik is het onderscheid minder goed waarneembaar.
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gEBIEDsKENmERKEN RIVIERENlANDscHAp  

AlgEmEEN

Het rivierenlandschap kenmerkt zich door een gevarieerd land-

schap. Enerzijds de natte, laag gelegen delen; anderzijds bestaat 

het landschap uit de hogere delen, de zogenaamde oeverwallen 

en stroomruggen.

BEBOUwINg

Men woonde van oudsher op de droge oeverwallen, veelal in 

ronde of gestrekte dorpen. In de laag gelegen delen vinden we 

relatief weinig en verspreide bebouwing. 

gRONDgEBRUIK 

De natte gronden in de kommen werden gebruikt als hooi- en 

weiland. De meer droge en hoge delen werden als akker en 

weiland gebruikt. 

BEplANtINg VAN HEt gEBIED/lANDscHApsElEmENtEN

De beplanting op de lagere delen (het rivierdal) bestaat uit 

knipheggen, rietkragen, elzensingels en knotwilgen. Op de 

hogere delen bestaat de beplanting uit elzensingels, knoteiken 

en hoogstamboomgaarden.

HOOgstAmBOOmgAARD 

De hoogstamboomgaard is een bijzonder 

landschapselement met een rijke historie en 

sinds eeuwen verbonden aan het Nederlandse 

cultuurlandschap. Ze biedt fraaie bloesems in 

het voorjaar, schaduw in de zomer en fruit in het 

najaar. En dieren kunnen er onder grazen. Hoog-

stamboomgaarden hebben een grote land-

schappelijke en ecologische waarde. Ze leveren 

nestgelegenheid aan allerlei vogels. De steenuil 

nestelt graag in een oude boomgaard en jaagt 

er op muizen. Van de bloesems profiteren weer 

bijen. Een meidoornhaag om de boomgaard, 

takkenrillen en houtstapels bieden bovendien 

schuilplaatsen aan vogels, amfibieën en kleine 

zoogdieren zoals egels.   
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1885-1900

1928-1936

heden

peer, appel, pruim of kers

fruitbomen in rijen planten

Wat planten?

De meest voorkomende streekeigen boom- en 

struiksoorten voor het rivierenlandschap en de 

plek waar u ze het beste aan kunt planten. 

houtsingel (zie pagina 14) 
 Zomereik aangevuld met ruwe berk, zwarte els,  
 lijsterbes en struiken zoals meidoorn, veldes-  
 doorn, boswilg en hondsroos. 

Knotbomen
 Schietwilg, zwarte populier en els langs sloten   
 en in lager gelegen delen van het gebied.   
 Zomereik en gewone es op de hoge, droge  
 delen.

hoogstamboomgaard
 Hoogstamfruitbomen met appel (Reinette:   
 Rode van Boskoop), Notarisappel, Zoete Bloe- 
 mée), peer (Clapps favourite, Oranjepeer), pruim  
 (Reine Claude D’Anthan, Reine Victoria), walnoot  
 of kers (meikers).

struweelhaag
 Gecombineerde haag van meidoorn, slee-  
 doorn, egelantier, Gelderse roos en hondsroos  
 als perceelsrand.

heg 
 Meidoorn om de hoogstamboomgaard, 
 moestuin of kruidentuin.

elzensingel 
 Zwarte els langs greppel of sloot.



Nijkerk

Hoevelaken

HEKAmpENlANDscHAp

ONtstAAN

Een kamp is een kleine individuele akker, ook wel ‘een-

mans-es’ genoemd, waarbij ieder gezin zijn eigen bouw-

land bewerkte. Om de akkers af te schermen tegen vee en 

wild werden ze omgeven met houtwallen en houtsin-

gels. Omdat de grond vaak arm was, 

brachten de boeren eeuwenlang 

mest en heideplaggen als bemes-

ting op het land. Honderden jaren 

bemesting zorgden ervoor dat de akkers 

steeds hoger werden, met een vrij steile 

rand. 

De boerderijen lagen veelal verspreid aan de rand van de akkertjes. De landbouw bestond uit gemengde 

bedrijven, met graanteelt op de akkers en het vee op de natte gronden langs de beken. Wegen volgden de 

hogere delen in het landschap en hadden hierdoor vaak een bochtig verloop. 

HUIDIg lANDscHApsBEElD

De eenmans-essen en steilranden zijn op sommige plekken nog steeds herkenbaar in het landschap. In het 

gebied tussen Westendorp en Sinderen staan de vele kleine kampen bekend als de ‘Varsseveldse kopjes’. 

Er komen nog wel oorspronkelijke beplantingselementen voor, maar in vergelijking met een eeuw geleden 

veel minder. De kenmerkende beplanting rondom de percelen is grotendeels verdwenen en heeft plaatsge-

maakt voor prikkeldraad. Het landschap is daarmee opener en minder kleinschalig geworden. De nog aanwezige 

beplanting bestaat naast de wegbeplanting vooral uit kleine bosjes, bomenrijen en solitaire bomen (veelal eiken) in 

het veld.

De graanakkers hebben veelal plaatsgemaakt voor maïs dat tot veevoer wordt verwerkt of worden als grasland 

gebruikt. De wegen en kavels vormen nog altijd een grillig patroon in dit gebied, de beken zijn veelal gekanaliseerd.
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gEBIEDsKENmERKEN KAmpENlANDscHAp

AlgEmEEN

In het kampenlandschap vinden we veel reliëf in een 

verder overwegend vlak gebied. De wegen volgen 

het hoogteverschil en hebben daardoor een bochtig 

verloop. Hierdoor zijn onregelmatige blokvormige 

patronen van verkaveling ontstaan. Op de randen van 

de kleine kavels bevonden zich veel houtwallen en 

heggen, waardoor het kampenlandschap van oudsher 

erg kleinschalig is.

BEBOUwINg

De bebouwing vinden we op de hoge delen, die ge-

schikt waren voor akkerbouw (kamp). De bebouwing 

staat niet altijd haaks ten opzichte van de weg en de 

afstand tot de weg varieert.  

Bebouwing staat verspreid in het gebied. Dit is ken-

merkend en karakteristiek voor het kampenlandschap. 

Er staan diverse boerderijen met een voorhuis met 

allure, de z.g. T-boerderijen (een type hallehuisboer-

derij). Van oorsprong lagen de hallehuisboerderijen 

met de achterzijde of de zijkant aan de weg. 

gRONDgEBRUIK 

In het kampenlandschap wisselen bouwland en 

grasland elkaar af. Bouwland ligt over het algemeen 

op hogere gronden en grasland op de lager gelegen 

delen.

BEplANtINg VAN HEt gEBIED/lANDscHApsElEmENtEN

Beplanting in het gebied bestaat vooral uit houtwallen en 

houtsingels. Knotbomen komen vooral in de nattere delen 

voor.

HOUtwAl EN HOUtsINgEl

Een houtsingel is een erfafscheiding, vaak ook tussen 

weilanden, die bestaat uit bomen zoals eik, ruwe berk, 

lijsterbes en/of struiken zoals meidoorn en hazelaar. Een 

houtsingel is een lijnvormig element van 4 tot maximaal 

20 meter breed. Houtsingels lijken veel op houtwallen. 

Bij een houtwal is er sprake van een opgeworpen wal, 

waar de beplanting op staat. De oorspronkelijke functie 

van houtwal en houtsingel was om vee en wild te keren 

en als eigendomsgrens. Ook leverde het brandhout en 

vruchten op. De meeste houtsingels en –wallen worden 

als hakhout beheerd en na 10-12 jaar afgezaagd. Deze 

elementen zijn van bijzondere ecologische waarde voor 

vogels, insecten en kleine zoogdieren die zich er langs 

verplaatsen, nestelen en voedsel zoeken. Ook groeien er 

allerlei varens en mossen en paddenstoelen.

tIp

Als u het gebied wilt versterken kunt u het beste eiken en kleine 

bosjes, houtwallen of houtsingels aanleggen. 

Langs stallen en schuren kunt u ook bomen en struiken

in houtwallen of houtsingels aanplanten. 

Wat planten?

De meest voorkomende streekeigen boom- en 

struiksoorten voor het kampenlandschap en de 

plek waar u ze het beste aan kunt planten. 

houtwal en houtsingel
Zomereik, aangevuld met ruwe berk en 
lijsterbes, en struiken zoals meidoorn, hazelaar, 
veldesdoorn, hondsroos, vuilboom, Gelderse 
roos en inheemse hulst.

in de omgeving van beKen
Grauwe wilg, zwarte els, authentieke zwarte 
populier en inlandse vogelkers.

struweelhaag
Gecombineerde haag van meidoorn, sleedoorn, 
egelantier, Gelderse roos en hondsroos als 
perceelsrand.

geriefhoutbosjes
Schietwilg, gewone es, inheemse zwarte
populier, zwarte els en berk.

solitaire bomen
Zomereik en linde.

hoogstamboomgaard (zie pagina 10)
Hoogstamfruitbomen met appel (Reinette: 
Rode van Boskoop), Notarisappel, Zoete Bloe-
mée), peer (Clapps favourite, Oranjepeer), pruim 
(Reine Claude D’Anthan, Reine Victoria), walnoot 
of kers (meikers). 

heg  
Meidoorn om hoogstamboomgaard, moestuin 
of kruidentuin. 

Knotbomen 
Wilgen en elzen in natte gebieden, eiken en 
essen in droge gebieden.
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1885-1900

1928-1936

heden

knotbomen

houtwal houtsingel



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. 

HUIDIg lANDscHApsBEElD

In het heide- en broekontginningslandschap 

zijn de voormalige natte heidevelden en elzen-

broekbossen geheel ontgonnen tot grasland en 

akker. U herkent deze gebieden aan de rechtlijnige 

verkavelingen en de rechte wegen. Straatnamen als Heidedijk wijzen nog op het historisch grondgebruik 

en de natte omstandigheden. Heide is momenteel alleen  te vinden in het natuurgebied de Vennebulten 

ten oosten van Varsseveld.

De bebouwing bevindt zich veelal direct langs de rechte wegen. De beplanting bestaat voornamelijk uit weg- 

en erfbeplanting in een onregelmatige blokverkaveling en elzenhakhoutsingels langs de perceelsranden. Een 

bijzondere omgeving is die rond Heelweg, waar nog relatief veel van de elzensingels te vinden zijn die vroe-

ger de vele kavels omzoomden. Ook zijn hier nog relatief veel zandwegen aanwezig. In het gebied tussen 

Varsseveld en Terborg zijn blokvormige (rabatten)bosjes te vinden. In de natte rabattenbossen zijn de stroken 

waar de bomen moesten worden geplant (rabatten) opgehoogd met de grond die vrijkwam met het graven 

van waterafvoerende greppels. De bomen staan daardoor hoger en droger, waardoor ze beter konden groeien. 

Inmiddels zijn de bosjes vaak verdroogd, waardoor de bomen op de rabatten te droog staan.

Nijkerk

Hoevelaken

HEHEIDE- EN BROEKONtgINNINgslANDscHAp
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Wat planten?

De meest voorkomende streekeigen boom- en 

struiksoorten voor het heide- en broekontgin-

ningslandschap en de plek waar u ze het beste 

aan kunt planten. 

elzensingel
 Zwarte els langs greppel of sloot.

houtwal en houtsingel (zie pagina 14)
 Zomereik aangevuld met ruwe berk, zwarte  
 els, lijsterbes, hazelaar en struiken zoals mei- 
 doorn, veldesdoorn en hondsroos. 

Knotbomen
 Zwarte els, schietwilg en gewone es langs  
 sloten en in lager gelegen delen van het  
 gebied.

hoogstamboomgaard (zie pagina 10) 
 Hoogstamfruitbomen met appel (Reinette:   
 Rode van Boskoop), Notarisappel, Zoete Bloe- 
 mée), peer (Clapps favourite, Oranjepeer), pruim  
 (Reine Claude D’Anthan, Reine Victoria), walnoot  
 of kers (meikers). 

heg
 Meidoorn rond hoogstamboomgaard, moes- 
 tuin of kruidentuin.

gEBIEDsKENmERKEN HEIDE- EN BROEKONtgINNINgslANDscHAp

AlgEmEEN

Het heideontginningslandschap heeft een rationele, vaak 

rechthoekige verkaveling in een vlak landschap. Kavelgrenzen 

worden vaak bepaald door beken en sloten. Het landschap was 

in het verleden besloten door houtwallen en houtsingels op de 

hogere delen en knotbomen en elzensingels in de lagere ge-

bieden. Tegenwoordig is het heideontginningslandschap meer 

open, doordat veel 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 het woongedeelte van de boerderij of de woning. Boer-

derijen, voormalige boerderijen, woningen en overige bebou-

wing staan verspreid in het landschap.

gRONDgEBRUIK 

Grasland en bouwland komen beide veel voor.

BEplANtINg VAN HEt gEBIED/lANDscHApsElEmENtEN

Erfbeplanting bestaat uit hoogstamfruitbomen. Weinig beplan-

ting op het achtererf, maar wel streekeigen beplanting langs de 

kavelgrens, zoals elzensingels. 
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ElzENsINgEl

Een elzensingel is een rij met zwarte elzen langs 

slootkanten, ontstaan door spontaan ontkiemen-

de elzenzaadjes. De vroegere boeren waren blij 

met de op hun perceelsranden kiemende boom-

pjes en zaagden ze periodiek af voor brandhout 

en gebruikshout. ’s Winters maakt de boom door 

zijn donkere schors en elzenproppen een zwarte 

indruk, vandaar zijn naam. Sijsjes zijn dol op de 

zaadjes in de elzenproppen.
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1885-1900

1928-1936

heden

knotelzen, zo regelmatig mogelijk planten

elzen, aan één zijde van de greppel planten



VEENONtgINNINgslANDscHAp

20 21

ONtstAAN

Het veenontginningslandschap is alleen in het meest noordoos-

telijke puntje van de gemeente Oude IJsselstreek te vinden. Dit 

gebied staat bekend als het Zwarte Veen. Vele eeuwen geleden 

bestond het gebied uit een moeras dat zich vervolgens heeft 

ontwikkeld tot een hoogveen. Net zoals bij andere 

veengebieden in de Achterhoek maakte het 

Zwarte Veen deel uit van de zogenaamde 

markegronden van de omliggende plaatsen 

en mochten de markegenoten er turf en heide-

plaggen steken. Tijdens de crisisjaren in de jaren 

’30 van de vorige eeuw is het hoogveen ontgonnen 

en in cultuur gebracht. Na de ontginning ontstond een open landbouwgebied, doorsneden door twee 

rechte wegen (de 1e en 2e diek) met aan weerszijden populieren en Amerikaanse eiken.

HUIDIg lANDscHApsBEElD

De huidige situatie van het Zwarte Veen is nagenoeg onveranderd sinds de ontginning. Het relatief natte 

gebied kent nog hetzelfde verkavelingspatroon: grote rationele blokken. Het open en agrarische gebied wordt 

doorsneden door sloten en twee rechte wegen. Deze wegen zijn onverhard met populieren of Amerikaanse 

eiken aan weerszijden. Bebouwing ontbreekt in het Zwarte Veen.

Het Zwarte Veen is, op enkele percelen na, eigendom van de gemeente. Deze verpacht de landbouwgronden 

of geeft ze jaarlijks in gebruik. Stichting de Vennemarke heeft sinds 2006 enkele percelen, bermen en afgeplag-

de stroken land in beheer.  

tOEKOmstIg lANDscHApsBEElD 

De gemeente Oude IJsselstreek is begonnen om het Zwarte Veen en het naastgelegen natuurgebied de Venne-

bulten (kampenlandschap) onder de projectnaam ´t Venne onder handen te nemen. Doel is de ecologische, land-

schappelijke, recreatieve en toeristische waarden van het gebied, en daarmee ook de plattelandseconomie,

te versterken. 
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In het Zwarte Veen is inmiddels twee kilometer natuurvriendelijke oever ontwikkeld. Hier komen nog twee 

kilometer struweel bij en een aantal voortplantingswateren voor amfibieën als de boomkikker. Het streven is door 

aangepast beheer de natuurwaarde in het gebied te vergroten met behoud van de landbouwfunctie.

De bedoeling is om 70 hectare buitengebied autovrij te maken op de Vennebulten en het Zwarte Veen. Er worden 

vier themaroutes ontwikkeld, in aansluiting op het Aaltense Goor in de gemeente Aalten. De schaapskooi zal 

worden opgeknapt en geschikt gemaakt voor educatieve doeleinden.

Het kan tevens onderdak bieden aan vrijwilligers tijdens beheerswerkzaamheden. Ook wil de gemeente graag een 

uitkijktoren realiseren van waar onder meer dit bijzondere veenontginningslandschap van bovenaf te bekijken is.
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1885-1900

1928-1936

heden

Turfsteken in het Zwarte Veen



Het buitengebied van de gemeente Oude 

IJsselstreek kent veel boerenbedrijven. 

Ieder functionerend agrarisch bedrijf 

kende vroeger een scheiding in een voor- 

en achterkant. Deze verdeling kwam voort 

uit de arbeidsverdeling op de boerderij. 

Op de boerderij is 'achter' de mannelijke 

kant en 'voor' de vrouwelijk kant.

‘Voor’ was het werkterrein van de boerin; 

arbeidsintensief en op productie van 

groente en fruit gericht. Hier bevonden 

zich de moestuin en boomgaard. Erom-

heen stond meestal een meidoornhaag. 

De doornen hielden de dieren tegen en 

boden broedgelegenheid aan allerlei 

vogels, die de moestuin vrijhielden van 

insecten. In de moestuin stonden struiken 

als aalbes, framboos en kruisbes. Vaak 

werd de moestuin in tweeën gedeeld 

door een middenpad. Momenteel vinden 

we ‘voor’ vaak de siertuin met hagen en 

parkbomen.

Als zonwering werden voor het woonhuis 

knotlinden, leilinden of (lei)peren aan-

geplant. In het buitengebied van Oude 

IJsselstreek plaatsten de boeren aan de 

zijkant of meer naar achteren één of en-

kele kastanjes, een linde of een walnoot. 

Vooral de kastanje geeft menig erf nu nog 

allure.

‘Achter’ de boerderij was het werkveld 

van de boer, die het onderhoud van het 

erf erbij moest doen naast de reguliere 

werkzaamheden; dus minder arbeidsin-

tensief. Het ‘achter’ is onderdeel van het 

omringende landschap. Er staan bomen 

en struiken die ook in de omgeving 

groeien. De denkbeeldige scheidslijn over 

het erf is te zien aan de bebouwing en de 

wijze van inrichting van de ruimte rond de 

gebouwen. 

De boerderijen in de Achterhoek zijn van 

het type hallehuis. Onder één dak werden 

wonen, werken, veestal en hooiopslag 

gecombineerd. Ook het los hoes was in 

gebruik, waarin de woon- en werkruim-

ten niet waren gescheiden. De rook van 

het open vuur conserveerde het koren 

boven de deel. Naast de boerderij staan 

altijd bijgebouwen, zoals een bakhuisje en 

een spieker (graanvoorraadschuur). Deze 

bijgebouwen staan aan de ‘achterkant’ 

van het erf en daar wordt het erf en het 

HEt BOERENERf ONDER DE lOEp

land ontsloten. Het is afhankelijk van het landschap waar 

de ‘achterzijde’ zich bevindt. In het Kampenlandschap is 

de achterzijde in principe gericht op de ontsluiting. Daar 

staan dan ook boerderijen met de voor-, zij- of achterkant 

naar de weg gericht. De boerderijen in de veen- en heide-

ontginningslandschappen zijn veelal met de voorzijde 

naar de weg gericht. 

In het westen van de Achterhoek hebben de hallehuis-

boerderijen zogenaamde wolfsdaken en riet als dak-

bedekking. Op de wat rijkere gronden met een hogere 

opbrengst komen T-boerderijen voor. Hierbij is het 

woonhuis met wit geschilderde gevels voor het hallehuis 

geplaatst, in een T-vorm. In het oosten van de Achterhoek 

kregen de boerderijen betimmerde houten topgevels en 

een zadeldak, een invloed vanuit het naburige Duitsland. 

 

Boerenerven betekenen veel voor het landelijk gebied. 

Tegenwoordig is er bij de grote en lange stallen een harde 

grens ontstaan tussen bebouwing en landschap. De ge-

bouwen lijken kaal te staan. Dit komt door het verdwijnen 

van beplanting op kavelgrenzen, door de vorm en maat 

van de gebouwen en door de toename van erfverharding. 

De visuele verandering op het achtererf is daardoor groot. 

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

meen niet mooi. Deze brochure geeft suggesties hoe u 

door het aanbrengen van beplanting deze veranderingen 

kunt verkleinen.

De siertuin met gazon verdringt de moestuin naar voren.

De moestuin ligt opzij.

De moestuin is helemaal niet meer aanwezig.
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AlgEmENE AANBEVElINgEN 

tIps
Hieronder treft u kort enkele tips aan om het landschap 

zo natuurlijk mogelijk te houden.

VERLIcHTING 
Vermijd overvloedige verlichting. Plaats de verlichting zo 

laag mogelijk bij de grond.

VERHARDING
Verhard niet meer dan strikt noodzakelijk is.

WATERScHAP
Waterschappen stellen als voorwaarde dat naast som-

mige watergangen een strook vrij blijft van beplanting 

en obstakels. Neem zo nodig contact op met Waterschap 

Rijn en IJssel, telefoonnummer (0314) 369 369.

AANTREKKELIJK VOOR DIEREN
Gebruik voor vogels en zoogdieren aantrekkelijke struik- 

en boomsoorten die nectar, bessen of noten leveren. Van 

nestkasten, takkenhopen en holten in bomen profiteren 

ook veel dieren. Laat tussen takkenrillen en onder schut-

tingen ruimte open als doorgang voor egels en andere 

kleine zoogdieren. Maak het erf niet te netjes, houd het 

gevarieerd.

ScHOTELS
Plaats satelietschotels op de grond, met een enkele struik 

eromheen.

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

laurierkers) niet als erfscheiding. 

Wanneer u ze toch wilt aanplan-

ten, plant ze dan in de tuin zelf. 

BOMEN MET AFWIJKENDE BLADKLEUR
Plant ze in de tuin en niet bij de kavelgrens.

ExOTEN
Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van exoten. Ze zijn 

meestal van weinig waarde voor dieren.

HEKWERK EN AFRASTERING 
Sluit het erf en omliggende percelen niet onnodig af. Als 

het toch moet, gebruik dan liever hagen dan hekken. Door 

gebiedsvreemde afrasteringen in het buitengebied te we-

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

afrastering door beplanting wegvallen. Kies voor een houten 

hek en gekloofde eikenpalen of palen van kastanjehout. 

Maak een paardenbak niet opzichtig. Kies voor bruin of 

groen schriklint. Alle bomen in een weide verdienen het om 

te worden  uitgerasterd. 

stREEKEIgEN BEplANtINg IN HEt BUItENgEBIED
De gemeente Oude IJsselstreek streeft naar het behoud 

van een aantrekkelijk landschap in al haar verscheiden-

heid. Belangrijk is dat de beplanting streekeigen is en past 

in het landschap er omheen. Doet u mee met versterking 

van uw landschap? Met een financiële bijdrage en profes-

sionele begeleiding wil de gemeente Oude IJsselstreek 

u verder op weg helpen. Het maakt uw omgeving nog 

mooier en waardevoller. Niet alleen voor uzelf maar ook 

voor volgende generaties.

BOERDERIjEN IN AgRARIscH gEBRUIK
Een goede landschappelijke inpassing van agrarische 

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

wal of houtsingel zorgt u voor luwte en schaduw op uw 

bedrijf. Het bedrijf zal hierdoor bovendien beter opgaan 

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

bomen aanplanten. Als u ervoor zorgt dat stallen en 

gebouwen een goede kwaliteit en verschijningsvorm 

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

lende beplanting minder noodzakelijk. Wij bevelen u aan 

om daarbij voor donkere kleuren en zo weinig mogelijk 

opvallende erfverharding en rasters te kiezen. 

tIp:
Bij de bouw van nieuwe stallen wordt geadviseerd het he-

melwater van het dak te laten infiltreren in een zogenaamde 

zaksloot. Door langs deze zaksloot beplanting (bijvoorbeeld 

elzenhakhout) aan te brengen functioneert hij beter en 

draagt u ook bij aan een landschappelijke inpassing van het 

bedrijf.

wONINgEN mEt EEN tUIN
Als u uw tuin gaat inrichten, kunt u het beste aansluiten 

bij de tuinen van de boerderijen en de inrichting van het 

oorspronkelijke landschap in de omgeving. Probeer de 

aanleg van schuttingen, coniferen en andere niet-

inheemse beplanting zoveel mogelijk te beperken. 

Schuttingen kunt u uit het zicht halen door aanleg van 

streekeigen beplanting.

NIEUwE wONINgEN IN HEt BUItENgEBIED
De gemeente raadt u aan om gecombineerd met het 

bouwplan voor een nieuwe woning een erf- en land-

schapsplan te maken. De omgeving en de toekomstige 

inrichting kunnen belangrijke invloed uitoefenen op dat 

bouwplan en uiteindelijk het aanzicht en de waarde van 

uw woning. U kunt de kenmerken die in het gebied voor-

komen, versterken door aan de randen van uw perceel 

streekeigen beplanting aan te brengen.

OVERIgE BEBOUwINg
Sommige boerderijen hebben een andere bedrijfsma-

tige functie gekregen. Het beeld van de omgeving kan 

belangrijk zijn voor uw klanten, zoals bij een horecage-

legenheid. Daarom raadt de gemeente een landelijke en 

streekeigen inrichting rond uw bedrijf aan. Voor bijvoor-

beeld het stallen van caravans is het landschap bijzaak. 

Het is dan wel zaak dat het bedrijf het landschap juist niet 

negatief beïnvloedt. Hoe u uw bedrijf kunt aankleden met 

streekeigen beplanting kunt u lezen in deze brochure 

onder het landschapstype waarin uw bedrijf zich bevindt.
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