
slagenlandschapinformatie

Wilt u meer te weten komen over 
landschaps- en erfinrichting en de diverse 
financieringsmogelijkheden, dan verwijzen 
wij u naar onderstaande bronnen of uw 
landschapscoördinator:
• Landschapsontwikkelingsplan Kromme 

Rijngebied+, 2009 (concept)
• Beeldkwaliteitplan Kromme Rijngebied+, 2009 

(concept)
• Bestemmingsplan buitengebied
• Website LNV-Loket, www.hetlnvloket.nl

Voor specifieke informatie en mogelijke subsidies 

kunt u onderstaande instanties en/of gemeenten 

benaderen:

•	 Gemeente	De	Bilt
T    030 - 228 94 11 
E    info@debilt.nl
W  www.debilt.nl

•	 Gemeente	Zeist
T 030 - 698 79 11
E info@zeist.nl
W www.zeist.nl

•	 Gemeente	Utrechtse	Heuvelrug
T 0343 - 565 871
E info@utrechtseheuvelrug.nl
W www.utrechtseheuvelrug.nl

•	 Gemeente	Wijk	bij	Duurstede
T  0343 - 595 595
E info@wijkbijduurstede.nl
W  www.wijkbijduurstede.nl

•	 Landschap	Erfgoed	Utrecht
T    030 220 55 34 
E    info@landschaperfgoedutrecht.nl 
W  www.landschaperfgoedutrecht.nl

•	 Stichting	vernieuwing	Gelderse	Vallei
T 033 - 277 6390
E info@svgv.nl
W www.wantbuitengebeurthet.nl
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7. Oeverwallen en KOmmen KrOmme riJn 

8. KOm van schalKwiJK

9. paard en landschap

F o L d E R R E E K s
K R o m m E R i j N g E B i E d +

deze folderreeks is uitgegeven als publieksvriendelijke bijlage bij 

het Beeldkwaliteitplan Kromme Rijngebied+. dit beeldkwaliteitplan 

is tot stand gekomen door samenwerking tussen de gemeenten 

de Bilt, Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Houten en Wijk bij 

duurstede onder coördinatie van Landschap Erfgoed Utrecht. B
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stappenplan 
• Bepaal in welk landschapstype u woont.

• Bekijk het ruimtelijke patroon van dit landschapstype 
en de erfopbouw.

• Kies beplanting die past binnen dit landschapstype, 
deze beplanting hoort hier van oorsprong thuis en 
sluit aan bij de groeiomstandigheden.

• maak een ontwerp voor de beplanting, aansluitend 
bij de bestaande patronen en de opbouw van het erf.

• Bepaal de plantafstanden en de afstand tot andere 
elementen. Kies deze niet te krap. Houdt er rekening 
mee dat de beplanting uitgroeit. 

• Voor de aanleg van kavelgrensbeplanting is in 
sommige gevallen een aanlegvergunning nodig. U 
kunt dit navragen bij uw gemeente.

• Check de mogelijkheden en randvoorwaarden voor 
subsidie in een gratis adviesgesprek met Landschap 
Erfgoed Utrecht.

• Bij een meer omvangrijk plan, bijvoorbeeld in 
samenhang met een bouwaanvraag, raadpleeg 
dan van te voren de frontoffice en/of de 
landschapscoördinator van uw gemeente en ga 
na welke randvoorwaarden de gemeente stelt 
(vergunning / bestemmingsplan).
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de ontwikkeling van het landschap 
is een voortdurend proces. Bij de 
gebruikers en bewoners van het 
buitengebied is er regelmatig de 
behoefte nieuwe veranderingen 
door te voeren in de bebouwing en 
beplanting op en rond het erf. 

deze folder geeft u handreikingen om in het open 
veenweidelandschap te kiezen voor een ontwerp van het erf 
dat past in het landschap. U treft hierin informatie aan over de 
landschapselementen en erfinrichting en de soorten die passen 
bij het open veenweidelandschap. deze folder komt uit de 
folderreeks ‘gereedschapskist landschappelijke inpassing’, die voor 
8 landschapstypen en het thema ‘paard en landschap’ is uitgewerkt.  

Zeist

de Bilt

Bilthoven

driebergen-
Rijsenburg

doorn

Houten

Wijk bij duurstede

Leersum

Amerongen

maarn

maartensdijk

Bunnik

jaaltwa
Veelhoek



Het slagenlandschap kent lange smalle kavels 
begrensd door sloten. In het zuidelijke deel 
(Langbroek) hebben deze kavels vaste maten. In 
het noordelijke deel (Gelderse Vallei) zijn deze 
mate onregelmatig. 

Het coulissenlandschap van Langbroekerwetering 
kenmerkt zich door de langgerekte 
bebouwingslinten langs weteringen en de 
afwisseling van langgerekte bossen en weilanden.  
De reeks van Middeleeuwse ridderhofsteden 
en kastelen met parken, lanen en zichtassen 
(coulissen) is hier uniek. 
 

Beplanting van het erf
de erven zijn langgerekt en smal. de verschillende functies op het erf zijn 
achter elkaar gelegen.  Veel erven zijn inmiddels vergroot en functioneler. 
Kies beplanting die past binnen dit landschapstype, deze beplanting hoort 
hier van oorsprong thuis en sluit aan bij de groeiomstandigheden.

•	 Houtsingels
Het erf met daarbij de grote stallen en schuren gaan schuil achter een 
brede houtsingel. de houtsingels , vaak 5-10 meter breed, worden 
aangeplant met bomensoorten als eik, es, iep, populier en een enkele 
kastanje afgewisseld met struiken zoals de vlier, hazelaar en krent. \

•	 (Knot)bomenrijen
Plant langs de lengte richting van de perceelsgrenzen (knot)bomenrijen. 
Langs de perceelsgrenzen staan vaak populieren en berken, met een iets 
onregelmatige plantafstand voor variatie. de knotbomen (knotwilgen 
en knotelzen) staan vaak op de insteek van de sloot en hebben een vrij 
korte onderlinge plantafstand (3-6 m). 

•	 Geriefhoutbosjes
geriefhoutbosjes liggen van oorsprong vaak aan de zuidwest zijde van 
het erf. Per bosje overheerst een soort: wilg, els of populier. Eens in de 
vijf à zeven jaar worden de bomen afgezet tot op de stobbe. 

•	 Solitaire	bomen
grote solitaire bomen passen goed op het erf. op het voorerf staan 
vaak soorten als eik, paardenkastanje, linde esdoorn en okkernoot. op 
het achtererf staan soorten als eik, es en populier. Voor de voorgevel 
staan vaak leibomen. meestal zijn dit linden, maar er kan ook gekozen 
worden voor paardenkastanje of iep. 

•	 Hoogstamfruit
Naast de voortuin is er vaak ruimte voor een kleine hoogstamboomgaard 
met soorten als kers, pruim en bijzondere appel- en peersoorten. Vaak 
zijn dit niet meer dan tien bomen. de bomen staan vaak in rijen geplant. 
in de voortuin (siertuin) kan een enkele fruitboom worden geplant. 

•	 Het	voorerf
Houd het voorerf eenvoudig. Plant bijvoorbeeld aan de voorzijde een 
haag, deze kan bestaan uit soorten als liguster, (haag)beuk of spaanse 
aak. soorten als laurier, conifeer en taxus horen hier niet thuis. Binnen 
de haag ligt het grasveld of een siertuin. de siertuin kan worden 
onderverdeeld in plantvakken door middel van een buxushaag. 

•	 Verhardingen	en	afscheidingen
Zorg dat het erf niet te veel versteend. grind past goed bij het karakter 
van dit landschap. Leg grote verharding achter groen aan.
Kies afscheidingen die passen bij het landschap en de maat van het erf. 
Kies zo mogelijk voor natuurlijke materialen, zoals hout, en natuurlijke 
kleuren, zoals donkerbruin, donkergroen en grijs.

•	 Behouden	slotenpatroon
Behoud het aanwezige slotenpatroon met haar natuurlijke oevers. 
Vermijd of beperk het gebruik van oeverbeschoeiing. 

slagenlandschap

doorzichten tussen de erven behouden
in het slagenlandschap ligt de bebouwing 
geconcentreerd in de dorpslinten een enkele 
boerderij ligt vrij in het landschap. 
Voorkomen moet worden dat bij nieuwe 
ontwikkelingen de erven en bebouwing langzaam 
aan elkaar groeien.  Probeer zoveel mogelijk het 
zicht op de achterliggende gronden te behouden 
door nieuwe stallen /schuren achter de bestaande 
bebouwing te plaatsen. Plaats de nieuwe 
gebouwen in de lengterichting van de kavel. dit 
zelfde principe  geld tevens voor paardenbakken en 
groenelementen. 

doorzicht over het erf en de sloot 
in de dorpslinten liggen de erven zo dicht op elkaar 
dat het zicht op de achtergelegen gronden minimaal 
is. door de nieuwe bebouwing zoveel mogelijk 
achter de bestaande bebouwing te plaatsen, 
in de lenterichting van het perceel, ontstaan 
zichtlijnen, kleine doorkijkjes over het erf, naar 
de achtergelegen gronden. Het zelfde geld voor 
de sloten die de weg, het bebouwingslint en de 
achterliggende weilanden met elkaar verbinden. 
Zorg er voor dat sloten en het zicht over de sloten 
naar het achterliggende gebied behouden blijft. 
Plaats bebouwing op ruime afstand van de sloot, 
zodat er voldoende ruimte overblijft voor een 
natuurlijke oever met enkele knotbomen. door de 
slootkanten dicht te planten met dichte struiken 
verdwijnt het doorzicht. Houdt de beplanting 
transparant. 

De stallen staan parallel aan de 

kavelrichting

Sloten tussen de percelen blijven 

zo veel mogelijk behouden, houdt 

minimaal 2 meter afstand tussen 

bebouwing en de sloot. Leg langs 

de sloot beplanting aan 

Tussen de gebouwen door is er 

zicht op de achtergelegen gronden

inpassen nieuwe schuren / stallen
Het is wenselijk nieuwe schuren en stallen 
achterop het erf te plaatsen. Wanneer het erf in 
een bebouwingslint ligt, gaan de nieuwe gebouwen 
schuil achter het bestaande groen en gebouwen 
van de omliggende erven. dit is niet het geval 
wanneer het erf los in het landschap is gelegen. Het 
is nu wenselijk het zicht op de nieuwe gebouwen 
te verzachten met groen. grote bebouwing vraagt 
om een bomenrij van bijvoorbeeld populieren of 
essen (zie bovenstaande foto’s). 
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