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I

PROCEDURE

Algemeen
In de afgelopen jaren heeft zich onder meer als
gevolg van regelgeving in de landbouw een aantal
ontwikkelingen voorgedaan dat een negatieve
invloed heeft gehad op de ruimtelijke kwaliteit van
het Groninger noordelijk zeekleigebied.
Doordat tal van boeren in het gebied gestopt zijn en
nieuwe boeren vanuit andere delen van ons land
naar Groningen kwamen heeft er een
schaalvergroting van de bedrijven plaatsgevonden
gepaard gaan met uitbreiding van bedrijfsgebouwen
en erven.
De bouw van vele “niet gebiedsspecifieke” schuren
en het ontbreken van een landschappelijke
inpassing van deze bedrijfsgebouwen was
aanleiding om een onderzoek in te stellen naar
mogelijkheden tot verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit van het gebied.
In het kader van Belvedere heeft een drietal
landschapsarchitecten onderzoek verricht en hebben
een toekomstvisie op het gebied gegeven.
Probleemstelling, ontwerpopgave en resultaten,
alsmede een aantal aanbevelingen, zijn in de
navolgende rapportage weergegeven.
Uitvoering en begeleiding van het project
De begeleiding van het project bestond uit
vertegenwoordigers van de Boerderijenstichting,
de NLTO, Provincie Groningen, de VGG
(Vereniging van Groninger Gemeenten) en de SLG
(Stichting Landschapsbeheer Groningen). waardoor
een breed maatschappelijk draagvlak aanwezig was.
De begeleidingsgroep functioneerde als een
klankbordgroep en heeft voornamelijk in de
voorbereidingsfase haar inbreng gehad. De directe
projectbegeleiding vond plaats vanuit Libau,
Welstands- en Monumentenzorg Groningen,
waarbij de werkzaamheden voor het project door de
directeur en een van buiten aangetrokken
projectleider werden uitgevoerd. Administratieve
zaken werden eveneens geregeld door Libau. Door
de projectgroep is ir. Eric Luiten
(landschapsarchitect, bekend met zowel de materie
als het gebied) aangetrokken als adviseur voor de
keuze van een drietal buro’s, het nader formuleren
van de opgave, begeleiding en het schrijven van de
rapportage over de geleverde producten.
Tijdpad
mei 2001

•
•
•
•
•

aanvraag bij Gedeputeerde
Staten van Groningen
oktober 2001 subsidietoezegging Belvedere
december 2001 subsidietoezegging Provincie
Groningen
maart 2002
instellen projectgroep en
begeleidingsgroep
mei 2002
opdracht architectenbureaus

december 2002 toelichting visies bureaus aan
projectgroep
• februari 2003
toelichting visies bureaus aan
begeleidingsgroep
• november 2003 presentatie project op het
Keuningcongres
• december 2003 oplevering
•

Uitgangspunt van het project was dat de afronding
plaats zou vinden in 2002, maar tijdens de
voorbereidingsperiode werd in de begeleidingsgroep voorgesteld om in het kader van “Het jaar
van de boerderij” het project te presenteren op een
Keuningcongres. Reden waarom de termijn is
verlengd en de afronding en eindoplevering van het
project in december 2003 plaats vond.
Gang van zaken
De subsidie is in 2001 aangevraagd via de
Provincie Groningen en op 10 december 2001
gehonoreerd. De projectgroep heeft een selectie
plaats gemaakt van bedrijven, waar de problematiek
duidelijk speelde. De eerste selectie bestond uit een
34-tal bedrijven, waarvan 14 bedrijven uiteindelijk
in het onderzoek zijn betrokken. De drie bureaus
zijn tijdens een informatie-bijeenkomst (met
terrein-bezoek) geïnformeerd over de problematiek
. Elk buro is verzocht om twee aangewezen
bedrijven in het bijzonder voor hun onderzoekuit te
werken. Eén bedrijf gold voor alle drie en daarnaast
voor elk bureau elk een apart bedrijf.
De overige bedrijven golden als test-case om het
ontwikkelde thema in de breedte te toetsen.
Presentatie
De drie bureaus hebben tijdens een tweetal
bijeenkomsten (december 2002 en februari 2003)
hun voorstellen toegelicht aan de projectgroep en
begeleidingsgroep.
In de voortgangsrapportage van de projectgroep aan
Belvedere is reeds aangegeven dat het rapport
tijdens een te organiseren Keuningcongres zou
worden gepresenteerd. Dit Keuningcongres: “ De
Groninger Boerderij, Vernieuwing als traditie”
vond plaats op 21 november 2003 in de Plaats
Melkema te Huizinge.
Daarnaast vonden vanuit de projectgroep
verschillende presentaties plaats voor bestuurlijke
organen van de NLTO en voor bestuurders en
ambtenaren van de in de Regioraad verenigde
gemeenten van het Hogeland, terwijl in 2004 het
project aan de Statencommissie zal worden
gepresenteerd.
Fasering
Het project “t Hoge Land “Op Nieuw” moet
worden beschouwd als een eerste fase. Tijdens het
Keuningcongres zijn afspraken gemaakt om de

resultaten van het onderzoek nader uit te werken en
daarbij aspecten van duurzaamheid, milieu en
vernieuwing mee te nemen bij een verdere
uitwerking. Een eerste start is gemaakt voor een
vervolgproject.
De tweede fase, de realisatiefase, waarbij effectief
bij uitbreiding of nieuwbouw van bedrijven
binnen het Wierdengebied erfbeplantingen zullen
worden aangelegd op basis van (onderdelen van) de
uitgewerkte visies, maakt geen onderdeel uit van dit
project. In die tweede fase zal tevens moeten
worden nagegaan in hoeverre bestaande
subsidieregelingen van toepassing kunnen zijn.
Indien dit niet het geval is, kan gedacht worden aan
het ontwerpen en openstellen van nieuwe
stimulerende
subsidieregelingen voor aanleg van erfbeplantingen
in het Groninger Wierdengebied.
Tevens zal in deze tweede fase de nodige aandacht
moeten worden besteed aan de eisen die in
het kader van de Ruimtelijke Ordening worden
gesteld of gesteld zouden moeten worden.
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Probleem en opgave
INLEIDING
Er is reden tot zorg over de kwaliteit van de
Groninger boerenerven. Op het Hogeland, in het
gebied van de aandijkingen en in MiddagHumsterland, een groot zeekleiareaal dat wordt
gekenmerkt door enorme vergezichten over subtiele
welvingen, is elke vorm van bewoning een
topografisch uitroepteken. De wijze waarop de vaak
monumentale, individuele woningen en boerenbedrijven in het wierden- en dijkenlandschap zijn
verankerd bepaalt in hoge mate de bewoonbaarheid,
de attractiviteit, de historische structuur en de
ruimtelijke oriëntatie.

foto Veenenbos en Bosch
Door verschillende oorzaken is die verankering aan
slijtage onderhevig. Libau (Welstands- en
Monumentenzorg Groningen) en Provincie
Groningen hebben daarom gezamenlijk het initiatief
genomen om de toekomst van de erven en daarmee
de kwaliteit van het platteland, ‘op de agenda te
zetten’. Zij ambiëren niet alleen de discussie
omtrent het belang van een goed erf in Groningen te
voeden maar ook om feitelijke nieuwe erven te
laten realiseren. Om die reden is samenwerking
gezocht (en gevonden) met de Boerderijenstichting,
Stichting Landschapsbeheer Groningen, de
Vereniging van Groninger Gemeenten en de
Groninger afdeling van de LTO.
Het voorstel voor een ontwerponderzoek naar de
toekomst van de erven is geaccepteerd als
Belvedereproject. De resultaten van het project
zullen in het najaar van 2003, het Jaar van de
Boerderij, onder een breed publiek bekend worden
gemaakt, bij voorkeur in samenwerking met het
Keuningcongres. Voorliggende notitie is het verslag
van het ontwerponderzoek waarvoor drie
landschapsarchitectenbureaus zijn uitgenodigd te
participeren. In dit verslag wordt het probleem eerst
verder uitgediept en worden vervolgens de

resultaten van drie bureaus besproken en met elkaar
geconfronteerd aan de hand van een aantal thema’s.
Ten slotte worden er conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan.
PROBLEEMSTELLING
Het Groninger noordelijke wierden- en dijkengebied wordt gekenmerkt door een landschap met
hoge cultuurhistorische en archeologische waarden.
Dat is bevestigd in het rijksbeleid over de relatie
tussen cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling.
Het landschap is gekwalificeerd als Belvederegebied en zal dus actief moeten worden beschermd.
Nieuwe ontwikkelingen zullen alleen worden
toegestaan als ze zich goed verhouden tot de
historische kwaliteit. Het land toont nog steeds de
kenmerken van eeuwenlange strijd tegen het zoute
water: een immense schaal en openheid doorsneden
door maren, dijken en transparante lanen;
vruchtbare grond; prachtig ingepaste streekeigen
boerderijen.
De omvang en inpassing van het boerenerf zijn in
het Wierdengebied lange tijd bepaald geweest door
het traditionele gezinsbedrijf, dat werkzaam was en
grotendeels nog is in de akkerbouw en de
melkveehouderij. Erven waren bemeten op de
schaal van de activiteiten in huis, schuur en
bijgebouwen. Die eenduidige opbouw staat onder
druk. Als gevolg van nationaal en internationaal
landbouwbeleid en door veranderingen in
agrarische wet- en regelgeving doen zich in de
bedrijvigheid verschuivingen voor die hun effect
hebben op de verschijningsvorm van het erf.

foto Veenenbos en Bosch

Globaal tekenen zich de volgende ontwikkelingen
af:
• doorgaande groei en modernisering van
bestaande melkveebedrijven met meer
grondbeslag, meer gebouwen en meer (voeder)opslag;
• vestiging van nieuwe melkveebedrijven op
nieuwe locaties;

• akkerbouwbedrijven worden melkveehouderijen,
waardoor het erf wordt aangepast en/of uitgebreid
voor andere soorten gebouwen en machines;
• akkerbouwbedrijven worden samengevoegd tot
grotere eenheden, waardoor erven worden
aangepast voor grotere of meer gebouwen en
voorzieningen;
• akkerbouwbedrijven ontwikkelen een tweede of
derde tak (grove en fijne tuinbouw,
champignons, bio-industrie, recreatie bij de boer)
met grote gevolgen voor de opbouw van het erf;
• akkerbouwbedrijven worden verkocht als
individuele woningen of aan niet-agrarische
bedrijven, waardoor het erf volledig wordt
getransformeerd.

foto Veenenbos en Bosch

Traditionele erfbeplantingen voldoen niet meer en
er zijn geen voorbeelden voorhanden op basis
waarvan een gemoderniseerde, regiospecifieke
aanpak kan worden gevolgd. Het zoeken is dus naar
vernieuwde inrichtingsthema’s die een samenhangende benadering (eenheid van handelen) op de
schaal van het gehele gebied bevorderen, die
decennialang stand kunnen houden, die de
incidentele veranderingen in architectuur, aard,
opbouw en samenstelling van de erven bindt en die
door de eigenaren als nuttig en mooi wordt ervaren.
Het is belangrijk dat er nieuwe perspectieven en
beelden van eigentijdse erven en bijbehorende
beplantingen komen, maar geïnspireerd op de
waarden die het landschap typeren. Met het
ontwerponderzoek wordt beoogd om een aantal
verschillende prototypen te laten uitwerken die de
basis vormen voor aanpassing, uitbreiding en
nieuwvestiging van erven in Noord-Groningen. De
prototypen moeten aansluiten bij de historische
kenmerken van de streek maar even zeer bij de
noden en criteria die horen bij moderne bedrijfsvoering. Het is daarnaast de bedoeling een serie
inrichtingsplannen te maken waarin wordt
uitgewerkt hoe oude en nieuwe kwaliteiten hand-inhand kunnen gaan. Deze tweeledige vraag is
voorgelegd aan een drietal landschapsarchitectenbureaus. Zij ontwikkelden simultaan maar

onafhankelijk van elkaar een visie op de
problematiek, ontwierpen een of meer prototypen
en werkten die uit tot op een concreet inrichtingsniveau. Centraal criterium daarbij was dat ook in de
toekomst het landschap zijn Belvederestatus kan
blijven waarmaken.
In de opdracht aan de bureaus werden, aangezien de
ontwerpactiviteiten gericht moesten zijn op het
verkennen van mogelijkheden en beperkingen van
erven en erfbeplanting, vijf aspecten aan de orde
gesteld die in het ontwerponderzoek expliciet aan
de orde moesten komen. Deze aspecten vormen
volgens de opdrachtgever namelijk een mogelijke
basis voor een nieuwe relevantie van boerenerven:
• identiteit: het erf als streekgebonden, historischgeografisch fenomeen;
• natuur: het erf als landschapsecologisch biotoop
en refugium;
• milieu: het erf als schakel in een duurzame woonen werkomgeving;
• domein: het erf als eigen tuin, als middel voor
individuele expressie;
• bedrijf: het erf als onderdeel van een doelmatige
bedrijfsvoering.
Het ontwerponderzoek was bedoeld om, met behulp
van de resultaten, met relevante partijen en
eigenaren in de streek een discussie te voeren en
daaruit een haalbaar en betaalbaar ervenmodel te
ontwikkelen dat kan rekenen op draagvlak en dat
voldoet aan de criteria van de opdrachtgevers.
ONTWERPOPGAVE
De ontwerpers dienden ten opzichte van de vijf
genoemde aspecten een thematische insteek te
kiezen en bij het ontwerpen van de prototypen
steeds de regionale en de lokale schaal af te
wisselen. Het prototype moest zowel voor twee
concrete erven worden uitgewerkt als ook op zijn
consequenties voor het landschapsbeeld op
gebiedsniveau worden geïllustreerd. De eerste
uitwerkingslocatie was voor alle drie de bureaus
dezelfde en wordt gezamenlijk gekozen. De andere
locatie was voor elk verschillend en is in overleg
met de opdrachtgever geselecteerd.
De opgave voor de landschapsarchitecten omvatte
tegen deze achtergrond de volgende vier elementen
die idealiter in het ontwerponderzoek inhoudelijk in
elkaar overvloeien:
• analyse: interpretatie van de relatie tussen
geomorfologie, occupatiestructuur en landschapsbeeld van het wierden- en dijkengebied;
uitwerking van de houding die ontwerpers
innemen ten opzichte van de historische waarden,
bijzondere aandacht voor de betekenis van de
boerenerven; weergave van analyse op tekening

met schaal 1:50.000 tot 1:10.000 en conclusies in
korte tekst;
• diagnose: verbeelding van de ruimtelijke impact
van nieuwe ontwikkelingen in de streek;
schematische weergave van de veranderingen in
de landbouwkundige bedrijfsvoering en de
effecten daarvan op de aard en de omvang van de
erven, de benodigde voorzieningen en de
kwaliteit van de beplanting; weergave van de
diagnose op tekening met schaal 1:25.000 tot
1:5.000 en stellingname in korte tekst;
• modelbouw: ontwikkelen van een
inrichtingsthema vanuit de verschillende invalshoeken (identiteit, natuur, metabolisme, etc. of
een combinatie) dat aan het ontwerpen van erven
ten grondslag kan liggen en dat gedurende een
lange reeks van jaren een herkenbaar en effectief
leidend motief biedt; landschapsarchitectonische
vertaling naar een prototype; weergave van het
inrichtingsthema in tekening en in tekst; twee- en
driedimensionale weergave van het prototype op
tekening met schaal 1:1.000 tot 1:500 en korte
toelichtende tekst;
• ontwerp: projectie van het prototype op twee
locaties en uitwerking naar een inrichtingsplan;
daarbij is realiteitswaarde en uitvoerbaarheid een
belangrijk criterium; toetsing en illustratie van
het landschappelijk effect op de schaal van het
hele gebied; weergave van de uitwerkingen op
tekening met legenda en inrichtingsfactoren (plan
voor ontsluiting, percelering, waterhuishouding,
bebouwing en beplanting) met schaal 1:500 tot
1:100; weergave van de landschappelijke effecten
door middel van ooghoogte- of vogelvluchtperspectief.
OPDRACHTNEMERS
De opdracht bood de mogelijkheid tot het
vernieuwen van inzichten. De initiatiefnemers
waren van mening dat er een categorie ontwerpers
moest worden benaderd die de materie en het
gebied onbevooroordeeld tegemoet konden en
wilden treden. De voorkeur ging uit naar
onafhankelijke adviesbureaus zonder verbintenissen
met ontwikkelende en uitvoerende bedrijven of
landschapsbeherende instanties.
De volgende bureaus hebben aan het ontwerponderzoek deelgenomen:
- LA4SALE te Amsterdam (Marieke Timmermans,
Pepijn Godefroy, Karen de Groot)
- VISTA Landschapsarchitecten te Amsterdam
(Rik de Visser, Steffen Nijhuis)
- Veenenbos en Bosch te Arnhem (Jeroen Bosch,
Marian van de Hulsbeek)

Resultaten
LANDSCAPE ARCHITECTS FOR SALE
Het onderzoek van LA4SALE richt zich op het
bereiken van een eigentijdse differentiatie van
erven op basis van vier denkbare prototypen en vier
verschillende categorieën gebruikers en/of
bewoners, die zij ‘erfhouders’ noemen. De matrix
die ontstaat als de prototypen de erfhouders treffen,
was de kern van het advies.

LA4SALE: erven vormen een sterrenhemel in Noord-Groningen

De ontwerpers interpreteren het Noord-Groninger
landschap als een sterrenhemel. Individuele erven
bepalen de ruimtelijke kwaliteit; de productieve
leegte tussen de bewoningspunten doen de
individuele sterren stralen. Tegelijk stellen ze vast
dat het land nog steeds vrijwel onversneden
boerenterrein is, onderhevig aan de drijfveren van
een agrarische leefgemeenschap. De toekomst van
het landschap staat of valt derhalve bij een aanpak
die aansluit bij private zorgen en overwegingen. En
hier schuilt een spanningsveld. De nieuwe aandacht
voor de kwaliteit van de erven is namelijk een
aandacht van ‘buiten’. De ontwerpers vragen zich
af in welke mate de erfhouders zich dienen te
voegen naar de burgermoraal. Hun credo is om bij
het ontwikkelen van een nieuw, toekomstgericht en
authentiek erf zo dicht mogelijk ‘in de buurt te
blijven’ bij de motieven van de bewoners en
gebruikers zelf en te sturen op de kwaliteit en
pluriformiteit die daarvan het gevolg zijn.
Er worden vier soorten erfhouders onderscheiden
die elk een ander soort belang bij het erf hebben en
waarvoor dus steeds een andere ervenstrategie moet
worden gevolgd:
- de agribusiness boer, die op rationele wijze
voedsel of voedingsmiddelen produceert, heeft geen
eenduidig belang bij een mooi erf; de strategie kan
zijn: erfontwikkeling af te kopen, dan wel uit te
lokken in ruil voor het recht op bedrijfsuitbreiding
- de agri-toerisme boer, die behalve agrariër o.a.
ook recreatieondernemer is, zal zijn erf op
verschillende functionele manieren willen
gebruiken, het erf maakt deel uit van de bedrijfsvoering; hij zal bij erfontwikkeling geholpen

moeten worden met beplantingssubsidies en met
goede voorbeelden
- de burger ondernemer, die een niet-agrarisch
bedrijf in een rurale setting uitoefent, heeft belang
bij een mooi en herbergzaam erf als onderdeel van
zijn woonstede; hier is het trefwoord coaching en
zou belastingsaftrek een passend instrument kunnen
zijn
- de burger rentenier, die op het platteland woont
vanwege rust en ruimte, heeft interesse in het erf als
tuin; hij zal eigenhandig de kwaliteit van het erf
willen bestendigen en zal daarbij terugvallen op
informatie en beheers- en onderhoudssubsidies.
Daarnaast bouwt LA4SALE een set prototypen op,
op basis van een selectie en abstractie van een
aantal veel voorkomende erven, en rekening
houdend met de dynamiek van het bedrijf. Ze
onderscheiden:
- het carré-erf, waarbij elke nieuw gebouw op het
erf in landschappelijke zin wordt bevestigd door de
aanleg van een nieuw carré (bomen en/of water)
rondom het oude; dit idee van jaarringen maakt de
geschiedenis van het erf waarneembaar
- het staart-erf, waarbij elke gebouwde toevoeging
op het erf haar weerslag vindt in de verlenging van
de laan; ook een kruisstaart is mogelijk; de staart
maakt de plaatsing van een windmolen mogelijk
- het bos-erf, waarbij elke gebouwde toevoeging op
het erf vergezeld gaat van de aanleg van een
blokvormig bosje met twee maal de oppervlakte
van het gebouw;
- het wierd-erf, waarbij nieuwbouw op het erf
vergezeld gaat van de aanleg van een nieuwe wierd,
met lokale grond of met ander lokaal (sloop- en/of
huisvuil)materiaal.

LA4SALE: prototypen en groeimogelijkheden

Aan de hand van een aantal scenario’s wordt op de
schaal van twee uitsneden uit het landschap in beeld
gebracht welke erfontwikkeling mogelijk is en welk
landschapsbeeld zich daarbij instelt.

in het studiegebied verbonden is, niet meer zal zijn
dan circa 25 miljoen euro (bij een investering van
maximaal 10.000 euro per erf). De ontwerpers
stellen voor een recreatieve route te bepalen tussen
stad Groningen en de Waddenzee, waarlangs de
Provincie Groningen in samenspraak met de erfhouders prioritair aandacht gaat schenken aan de
kwaliteit van de erven.

Voorbeeldontwikkeling carré-erf voor agribusinessbedrijf

Tegen de achtergrond van de tendens tot enerzijds
agrarische schaalvergroting en anderzijds
toenemende burgerbewoning zullen verschillende
erven zich naast elkaar gaan voordoen. Niet de
onderliggende, historische landschappelijke
structuur maar de beslissingen van de individuele
erfhouders worden zichtbaar. De sterrenhemel blijft
intact. Voor de twee voorbeelderven worden de
keuzemogelijkheden met inrichtingsschetsen
geïllustreerd. Daarbij blijken de vier prototypen elk
goed toepasbaar op de twee erven.

LA4SALE: ervenroute Groningen-waddenkust als pilot-project

LA4SALE: toepassing van vier prototypen op drie erven

Ten slotte wordt in het onderzoek aangegeven dat
de totale investering die aan de aanpak van de erven

VEENENBOS en BOSCH
Volgens Veenenbos en Bosch staat de manier
waarop tegenwoordig met erfvergroting en erfbeplanting wordt omgegaan in geen verhouding tot
de rijke traditie in het Hogeland. Een rondgang
door het gebied en een analyse van de
gemeentelijke bestemmingsplannen maakt in de
ogen van de ontwerpers duidelijk dat de huidige
regelgeving te globaal is om tot een verantwoorde
modernisering en uitbreiding van de bestaande
erven te komen.
De in de bestemmingsplannen aangegeven
maximum kavelgroottes en de meestal naar drie
kanten wijzende uitbreidingsrichtingen leiden op
veel plaatsen tot landschappelijk onbevredigende
situaties. Nieuwe schuren en stallen zijn te
opvallend gekleurd en staan zelden goed gesitueerd
ten opzichte van het oude ensemble. Nieuwbouw
gaat ten koste van oude beplanting en nieuwe
beplantingen nemen zelden een omvang aan van
meer dan een dun randje struiken, dat bovendien te
dicht op de nieuwbouw is geplant.

Uitbreidingsrichting
Een eventuele toekomstige uitbreidingsrichting
wordt direct aangegeven. Cultuurhistorische
objecten als een dijk, een wierd, een reid of een
poel blijven van nieuwbouw gevrijwaard. In geval
van buren of nabijgelegen wegen gaat de
uitbreiding de andere kant op.
Groenblok
Een derde van de uitbreidingskavel wordt met
groen ingevuld. Dit groen bestaat uit één type
beplanting. Het forse groenblok verschilt in aard en
omvang van de beplanting van de oude erven en
past in de schaal van de nieuwbouw.
Groentypes
In het wierdenlandschap worden de uitbreidingen
van laagblijvend groen als een boomgaard of een
griendcultuur voorzien. Bij de bedijkingen kunnen
naast de bongerd en het hakhout ook boomweides
en gemengd loofbos worden toegepast.
Reconstructie oude erven
De oude erven worden op hoofdlijnen
gereconstrueerd. Vaste onderdelen zijn een gracht,
opgaand geboomte rondom het gebouw en enkele
bijzondere bomen in de voortuin.
Woningen
Een investering in landschappelijke kwaliteit wordt
beloond met een verruiming van de bestemming
van de uitbreidingskavel. Kavels die volgens de
spelregels van het prototype zijn ingericht mogen
na een bedrijfsbeëindiging met maximaal 3
woningen worden bebouwd. Voor de bouwkavels
geldt een minimumgrootte van 1500 m2.

foto Veenenbos en Bosch

De ontwerpers ontwikkelden een prototypisch erf
dat bestaat uit een set ruimtelijke en administratieve
spelregels. Eenvoud, flexibiliteit en herhaalbaarheid
staan voorop zodat de ontwikkeling van een
kenmerkend erf, dat ook de onvoorziene
veranderingen in de toekomst aankan, dichterbij
komt. De regels zijn als volgt:
Uitbreidingskavels
De ruimte rond het voorhuis blijft vrij van
uitbreidingen. Aan het oude erf wordt een
uitbreidingskavel geschakeld van maximaal 1
hectare groot. De kavels mogen een zekere
autonomie ten opzichte van het oude erf hebben. De
nieuwe bedrijfsgebouwen worden op voldoende
afstand van de oude schuren gebouwd. Waar
mogelijk, blijven de oude schuren in gebruik.

Kleur gebouwen
In contrast met de oudbouw krijgt elk nieuw
gebouw één kleur. In het oude wierdenlandschap
worden voor nieuwbouw grijstinten aangehouden.
In de jonge bedijkingen is voor de gebouwen een
waaier aan fletse kleuren mogelijk. Tevens kan hier
op elk nieuw erf een windturbine worden gebouwd.

prototype volgens Veenenbos en Bosch

De spelregels van het prototype worden in
welstandsnota’s en gemeentelijke bestemmingsplannen opgenome n. Wanneer boeren willen
uitbreiden of als boeren willen profiteren van de
verruiming van de bestemmingsmogelijkheden
dienen masterplannen te worden opgesteld waarin
bovenstaande spelregels worden toegepast. De
masterplannen en de daarbij ontwikkelde
nieuwbouw- en inrichtingsplannen worden ter
goedkeuring aan Welstand voorgelegd. Voor de
uitvoering en het beheer van de landschapsplannen
voor de oude en de nieuwe erven worden door de
overheid subsidies verstrekt.

bedrijfsbeëindiging en bouw van een woning

Veenenbos en Bosch hebben zich afgevraagd hoe
de boeren kunnen worden verleid tot het opbouwen
van een mooi erf. De motor achter de aanleg van
volwaardige en ruim bemeten erven is het recht dat
eigenaren verwerven om bij bedrijfsbeëindiging
maximaal drie woningen op het erf te laten bouwen.
Dat recht gaat over op een bedrijfsopvolger, maar
kan niet worden verhandeld naar een andere locatie.
Daar ontbreekt immers de landschappelijke voorinvestering die de nieuwbouw van burgerwoningen
ook in ruimtelijke zin mogelijk maakt.
Voor de twee voorbeeldbedrijven die aan de
ontwerpers zijn toebedeeld zijn verschillende opties
uitgewerkt. De masterplannen starten steeds met de
aanduiding van de locatie voor de nieuwe
beplanting en de gewenste uitbreidingsrichting.

bedrijfsvergroting en uitbreiding boomweide

Daarna worden steeds zowel de ontwikkeling naar
een grotere bedrijfsomvang als de terugvaloptie
naar burgerbewoning in beeld gebracht. In beide
landschapstypen wordt het 21ste-eeuwse erf
herkenbaar aan de hand van een compact
landschapselement, waaraan (als gevolg van de
keuze voor bos, boomweide, boomgaard of griend)
de interesses van de eigenaar afleesbaar zijn.
bedrijfsbeëindiging en bouw van twee woningen

reconstructie oude erf en aanplant boomweide

Veenenbos en Bosch: toekomstig landschap langs de Kruisweg

VISTA
Voor de ontwerpers van Vista stonden de volgende
vragen centraal: Hoe wekken we de belangstelling
bij de agrariër om te investeren in een hoogwaardig
erf, en Wat zal de publieke sector hier aan bij
moeten dragen tegen de achtergrond van het besef
dat mooie erven ook het algemeen belang dienen?
Het ontwerponderzoek laat zien dat de schaalsprong
die zich de laatste decennia voordoet in de
agrarische bedrijfsvoering en in de aard van
gebouwen en materieel ook een schaalsprong vergt
bij het ontwikkelen van het boerenerf.

schaalvergroting volgens Vista

De ontwerpers ontwikkelen hun nieuwe erven met
behulp van twee soorten bouwstenen, beplanting en
water, die afhankelijk van het landschapstype
verschillende vormen en positie aan kunnen nemen.
De twee prototypen heten Contrapunt en Nieuwe
Mantel. Het eerste stelt voor het bedrijf te
accentueren en landschappelijk te verankeren met
een boselement of een boomgaard, het tweede type
introduceert een nieuwe opgaande boombeplanting
rondom het erf, naar wens aangevuld met een
gracht.

De ontwerpers vonden inspiratie bij de dimensies
van ruimtelijke kwaliteit: gebruikswaarde (prettig
werken), belevingswaarde (uitstraling) en toekomstwaarde (groene belegging). Een erf moet voldoende
ruim van maat zijn voor alle manoeuvres en
eventuele opslag en moet het woonhuis en alle
bedrijfsgebouwen toegankelijk maken. Daarnaast
moet het eenvoudig schoon te houden zijn en goed
afwateren. De aard van de bedrijfstak stelt eisen aan
de erfbeplanting. Onderscheid is te maken in erven
van melkveehouders die vanuit het huis graag zicht
houden op hun levende have en erven van akkerbouwers en groentetelers die minder belang hechten
aan zichtbaarheid en weer meer aan beschutting. De
belevingswaarde van een mooi, volgroeid erf is
enorm. De staat van het erf is een indicatie voor de
kwaliteit van het bedrijf en de trots van de eigenaar.
Een reeks mooie erven draagt bij aan de landschappelijke structuur. De toekomstwaarde van het erf is
volgens Vista een tot nog toe onderbelicht aspect.
De ontwerpers anticiperen op een groeiende schaalvergroting in de landbouw door nu al na te denken
over de toekomst van vrijkomende boerderijen. Een
erf met een volle, vitale erfbeplanting en erfinrichting zal meer geld opbrengen wanneer het van
eigenaar en bestemming verandert. Daarbij denkt
Vista dat boeren geprikkeld kunnen worden tot het
doen van investeringen in hun erf als daar op korte
of langere termijn iets tegenover staat, zoals het
toestaan van bedrijfsuitbreiding, het plaatsen van
enkele vakantiewoningen of het ontwikkelen van
kampeervoorzieningen bij de boer.
Voor de twee landschapstypen en de twee
voorbeeldbedrijven van Hogeland en MiddagHumsterland is deze strategie uitgewerkt. Eerst zijn
op de schaal van het gehele gebied landschapsvisies
getekend, waarbij de belangrijkste karaktertrekken
van het landschap tot expressie komen.

Vista’s prototypen: contrapunt en mantel

Vista: Landschapsvisie Hogeland

In Middag-Humsterland wordt alleen het type
Nieuwe Mantel van toepassing verklaard. In het
Hogeland krijgen bedrijven aan de voormalige
zeedijken een behandeling als Contrapunt en
bedrijven aan de oude doorgaande wegen een
Nieuw Mantel. In de twee uitwerkingen van de
voorbeelderven laten de ontwerpers zien hoe in de
loop van de tijd het bedrijf kan groeien en hoe het
op langere termijn een tweede leven kan starten als
recreatieve onderneming of als kleinschalig
productiebedrijf of kantoor.

Vista: Landschapsvisie Middag-Humsterland

In zowel het Hogeland als Middag-Humsterland
wordt die structuur bepaald door de interfererende
patronen van dijken, wegen, kwelderwallen en
kreekrestanten. In het Hogeland is die structuur
regelmatig, in Middag-Humsterland is het beeld
veel grilliger.

ontwikkelingsfase 1

ontwikkelingsfase 2

ontwikkelingsfase 1

ontwikkelingsfase 2

Discussie en evaluatie
Tijdens de bijeenkomst waarin de drie ontwerponderzoeken zijn opgeleverd en toegelicht is tijd
vrij gemaakt voor gedachtewisseling tussen
adviseurs, opdrachtgever en belanghebbenden en is
de mogelijkheid benut om in eerste termijn
commentaar te geven op de plannen. De discussie
werd gevoerd aan de hand van een aantal thema’s
en vragen die hieronder zijn uitgewerkt.
BELANG EN URGENTIE VAN HET
PROBLEEM
Alle drie de bureaus zijn tijdens hun onderzoek tot
het inzicht gekomen dat de probleemstelling, zoals
die door Libau en de Provincie Groningen op de
agenda is gezet, grote aandacht verdient. De
waarnemingen in het veld en de contacten met
agrarische bedrijfshoofden in de regio hebben
duidelijk gemaakt dat de schaalvergroting en
omvorming van bedrijfsvoering zich tot nog toe
sluipend hebben voorgedaan, maar dat ze een
enorm effect hebben op de kwaliteit van het open
landschap en de verschijningsvorm van de erven.
Met name uit het onderzoek van Veenenbos en
Bosch blijkt dat er op gemeentelijk niveau
onvoldoende sturing wordt gegeven aan de
gevolgen van de transformatie voor de afzonderlijke erven.
Op basis van een nadere analyse van bedrijfsgrootte
en opvolgingssituatie in de streek zou de diagnose
kunnen worden aangescherpt en zouden
bijvoorbeeld prioriteiten kunnen worden gesteld. In
het bijzonder de echt kwetsbare landschappen
verdienen aandacht en daarnaast een specifieke
categorie ‘achterblijvers’ die vanwege de
landbouweconomische ontwikkelingen nu op hun
vermogen moeten interen. Voor de kwaliteit van
hun erven wordt gevreesd.
HET SPANNINGSVELD PUBLIEK - PRIVAAT
In alle onderzoeken wordt gewezen op het feit dat
er een duidelijke spanning bestaat tussen de
(vrijwel) volledig geprivatiseerde staat van het
Groninger platteland enerzijds en de maatschappelijk gemotiveerde belangstelling voor de kwaliteit
van de erven. Die spanning wordt door Vista en
LA4SALE het meest nadrukkelijk opgemerkt en
uitgewerkt. In dit landschap zitten private belangen
en publieke waarden onscheidbaar aan elkaar
verbonden. Een vernieuwingsstrategie voor de
erven zal dus pas kunnen werken als er grondig
wordt nagedacht over de betrokkenheid (c.q.
bemoeizucht) die de overheid ten opzichte van de
private erven kan innemen.

In “Preserving the built Heritage: Tools for
Implementation” van Mark Schuster (1997) worden
vijf overheidsinstrumenten genoemd waarmee
waardevol erfgoed kan worden beschermd.
Schuster onderscheidt: in eigendom nemen en goed
beheren, regelgeving uitvaardigen, stimuleringssubsidies verstrekken, sturen bij het uitoefenen van
eigendomsrechten en ten slotte gerichte
voorlichting en informatie geven. De drie bureaus
vertrouwen op verschillende mengvormen van
instrumenten. Veenenbos en Bosch hechten het
zwaarst aan aangescherpte regelgeving
(welstandcriteria) en zien verder mogelijkheden
voor beplantingssubsidies en de gunning van
ontwikkelingsrechten voor het geval het bedrijf
wenst uit te breiden of om te vormen tot wooncluster. Vista onderscheidt aan de ene kant de
verantwoordelijkheid voor de regionale landschappelijke basiskwaliteit, gekoppeld aan de
landschappelijke hoofdstructuur, die door de
overheid wordt betaald en beheerd. Aan de andere
kant mikt het bureau op een eigentijds systeem van
“incentives”, waarmee wordt bedoeld dat de
overheid, in ruil voor de particuliere diepteinvestering in het erf, de eigenaar (of de eigenaren)
ontwikkelingsrechten gunt bijvoorbeeld voor het
exploiteren van een camping. Voor LA4SALE is
het spanningsveld privaat-publiek aanleiding tot
differentiatie. Het bureau onderscheidt vier
verschillende doelgroepen waarop steeds een
andere instrumentenmix van toepassing is. Ook zij
noemen subsidies (bonussen) en regelgeving als
belangrijke instrumenten maar centraal staat ook bij
hen het verwerven van ontwikkelingsrechten als er
wordt geïnvesteerd in landschappelijke
beplantingen.
Het valt op dat geen van de bureaus een pleidooi
houdt voor een grotere rol (eigendom of uitbesteed
beheer en onderhoud) van of door de overheid op
het niveau van de erven. Daar staat tegenover dat
alle bureaus hechten aan voorlichting (en zelfs
voorbeeldprojecten) als een stimulans voor de
verbreding van het gedachtegoed over mooie erven.
Ten slotte is ook de suggestie van Veenenbos en
Bosch om een masterplan verplicht te stellen bij de
bouw- of de aanlegvergunning een belangrijke. In
zekere zin is ook een masterplan een overheidsinstrument waarmee invloed kan worden
uitgeoefend op het eindresultaat. In dat verband
moet afgewogen worden of het subsidiëren van
planvorming niet meer kwalitatief rendement heeft
dan het subsidiëren van beplanting.
AARD EN NUT VAN DE ONTWIKKELDE
PROTOTYPEN
Het is opvallend dat er drie verschillende
uitwerkingen zijn gegeven aan het verzoek om te
komen tot een prototype voor de erfontwikkeling.

Om te beginnen onderscheidt LA4SALE er niet één
maar vier, op basis van in de streek aangetroffen
historische erfkarakters: carré, staart, bosje en
wierd. Deze bestaande erftypen worden niet
beoordeeld op hun compatibiliteit met de huidige
agrarische bedrijfsvoering, noch op hun
betaalbaarheid of maakbaarheid. De vier typen
worden min of meer onbemiddeld opnieuw in
roulatie gebracht. Veenenbos en Bosch kiezen voor
één prototype dat tegelijkertijd ruimtelijke en
organisatorische elementen omvat. De keuzemogelijkheden worden ingebracht op het niveau
van de invulling van de beplantingssoorten, de
vorm van de gebouwen en de kleur van de
opstallen. Bij deze ontwerpers bestaat er voldoende
vertrouwen dat als gevolg van lokale omstandigheden, bedrijfsvoering en ontwikkelingsrichting een
breed scala aan erven zal ontstaan. Vista neemt met
de prototypen een tussenpositie in. Ze ontwikkelen
er twee: Contrapunt en Nieuwe Mantel en
gebruiken daarbij de elementen beplanting, water,
uitbreidingsrichting en functionaliteit als
bouwstenen. Wat dus blijkt is dat historische
beelden, functionele eisen, ruimtebeslag en
toekomstperspectief verschillend zijn gewogen bij
de ontwikkeling van de prototypen.
In de opgave zijn vijf thema’s aangedragen aan de
hand waarvan de ontwerpers hun prototype konden
ontwikkelen. Het bood tevens de mogelijkheid om
als het ware kleur te bekennen in deze materie.
LA4SALE zet het zwaarst in op de combinatie van
de dimensies ‘identiteit’ en ‘domein’. Vista bouwt
het betoog op rond de dimensies ‘domein’ en
‘bedrijf’ en zoekt bij de dimensie ‘identiteit’
aansluiting op het regionale schaalniveau.
Veenenbos en Bosch gebruiken eveneens de
dimensies ‘domein’ en ‘bedrijf’ en op een ondergeschikt niveau speelt ook ‘natuur’ mee. De
component ‘milieu’ komt alleen bij de toepassing
van windmolens in beeld. Op basis van de plannen
voegen we een thema toe aan de lijst en dat is de
dimensie ‘spaarpot’. Alle ontwerpers zien goede
mogelijkheden om de ontwikkeling van nieuwe
erven te interpreteren en te operationaliseren als een
diepte-investering voor de individuele bedrijven: nu
het erf verbeteren biedt op termijn ontwikkelingsmogelijkheden.
Onafhankelijk van elkaar opteren twee van de drie
ontwerpbureaus voor een erftype dat bijna archetypisch kan worden genoemd, namelijk de mantel
of het carré. De verborging (zoals LA4SALE dat
noemt) die hiermee wordt bereikt, verhoudt zich
niet altijd logisch tot de bedrijfsvoering. Alle drie
bepleiten ze de inzet van het ‘bosje’ als landschapselement. De charme van het boserf als type is dat
het aan functionele en landschappelijke criteria
voldoet en dat er in mindere mate dan bij de mantel
historische verwarring wordt opgeroepen. Het bosje

maakt bovendien veel variatie mogelijk, zoals
Veenenbos en Bosch laten zien. Zij zijn ook het
meest helder over het verschil in aanpak van het
oude erf (met een mantel) in vergelijking met het
nieuwe erf (met een bosje).
Alle ontwerpers koppelen spelregels aan de inzet
van het prototype, maar zijn daar niet allemaal even
expliciet in. Bij Veenenbos en Bosch zijn de spelregels het meest eenduidig geformuleerd en
geïllustreerd. Dit prototype laat zich om die reden
het gemakkelijkst naar de doelgroep
communiceren.

Aanbevelingen
ERFONTWIKKELING EN BELVEDERE
Het is opvallend dat geen van de drie bureaus de
neiging heeft gehad om eerst de historische
kwaliteiten van cultuurlandschap en erven
nauwgezet uiteen te leggen voordat het advies werd
ontwikkeld. De Belvederestatus van het Hogeland
en Middag-Humsterland wordt min of meer ter
kennisgeving aangenomen. Toch wordt er op
verschillende niveaus te rade gegaan bij de
geschiedenis van het gebied en de ontwikkeling van
het boerenerf. LA4SALE doet dat het meest
expliciet door de prototypen voor toekomstige
erven te ontwikkelen uit de historische typen in het
gebied. De ontwerpers maken zich vervolgens
weinig zorgen over de plaats waar en de verhouding
waarin de vier typen tot ontwikkeling kunnen of
mogen komen. De erfhouder beslist; de relatie
tussen erfvorm en onderliggende landschappelijke
structuur is geen thema.
Dit contrasteert met het werk van Vista waarin een
weergave van de visueel-ruimtelijke effecten wordt
gegeven om vast te stellen of de prototypen zich in
de landschappelijke context laten inpassen. Ook
hun advies om boserven te gebruiken langs de
dijken en mantelerven langs de linten is mede
ingegeven door de behoefte de historische patronen
waarneembaar te houden of te maken. De aanpak
van Veenenbos en Bosch is wat betreft historische
inspiratie het meest impliciet. Met hun bijdrage
willen de ontwerpers onderstrepen dat de
geschiedenis laat zien dat alleen de erven die het
resultaat zijn van een functionele, pragmatische
benadering, toekomstwaarde hebben. Hun voorstel
sluit in die zin aan bij de veronderstelde nuchtere en
zakelijke bedrijfsvoering van de Groninger boer.
Het meest expliciet zijn ze over het waarneembaar
houden van de geschiedenis: het oude en het
nieuwe erf moeten ruimtelijk duidelijk worden
onderscheiden; het oude moet worden
gerestaureerd, het nieuwe moet volledig voldoen
aan hedendaagse, praktische eisen.
De aanbeveling die op dit onderdeel uit de drie
resultaten en benaderingswijzen kan worden herleid
is dat de opdrachtgevers zich niet al te zeer door de
Belvederestatus in de houdgreep moeten laten
nemen. Mogelijk brengt die status de restauratie
van oude erven dichterbij, maar de vorm, de maat,
de inrichting en de materialisering van de nieuwe
erven laten zich er niet door voorschrijven.
BOEREN, BURGERS EN
PLATTELANDSECONOMIE
Het is zonder meer opvallend dat de drie
adviesbureaus, onafhankelijk van elkaar, wijzen op
de relatie tussen erfontwikkeling en verbreding van

de plattelandseconomie. Voor LA4SALE is het de
aanleiding om niet een maar vier doelgroepen te
onderscheiden en voor Vista en Veenenbos en
Bosch is deze trend de basis (en in sommige
gevallen de conditio sine qua non) voor de
vernieuwingsstrategie. Deze aandacht voor nietagrarische vormen van gebruik is niet zomaar uit de
lucht gegrepen. Omdat de fysieke inrichtingssituatie
in Noord-Groningen een forse schaalvergroting in
de landbouw toelaat zal aan de ene kant de
gemiddelde bedrijfsoppervlakte toenemen en zal
aan de andere kant een groeiend aantal boerderijen
een kleinschalige, geïntensiveerde toekomst hebben
of in burgerhanden kunnen overgaan. In
vergelijking met andere delen van Nederland zal het
vrijkomen van boerderijen hier minder snel
verlopen maar er zal toch rekening gehouden
moeten worden met een geleidelijk verschuiving
van eigendom en plattelandscultuur. De
interpretatie die door onderzoekers van Alterra is
verricht van de meitellingen van 2003, spreekt in
dit verband boekdelen. Burgers en buitenlui zullen
zich dus ook in deze streek vestigen en dat is maar
goed ook gezien de wenselijkheid van leefbaarheid
van de kleine kernen.

bewerking van een folder door LA4SALE

De ontwerpers wijzen ons op twee kansen: de
burger-erfhouders stellen andere eisen aan hun erf
dan de boeren en dat kan, mits goed begeleid,
gunstig uitpakken voor het landschapsbeeld. De
andere kans is dat de vraag naar tijdelijke of
permanente verblijfsvoorzieningen in NoordGroningen in de nabije toekomst mogelijkheden
biedt voor erfontwikkeling nu. Het recht tot
verkoop van een bouwperceel of tot het starten van
een recreatief-toeristische onderneming op het erf is
een prachtige stimulans om op voorhand de
noodzakelijke kwaliteitsimpuls te realiseren.
Als nieuwvestiging op het platteland in de toekomst
met minder planologische taboes omgeven is kan
de bouw van een nieuw huis of de ontwikkeling van
een nieuw buurtschap worden aangegrepen voor de
creatie van volledig nieuwe erven. Het recht tot
vestiging zal dan verbonden moeten worden aan de
verplichting een volwaardig erf tot wasdom te
brengen.

ERFONTWIKKELING: DE VOLGENDE STAP
De resultaten van de drie ontwerponderzoeken
smaken naar meer. De opdrachtgevers willen het
Jaar van de Boerderij gebruiken om zowel de
probleemstelling als de drie oplossingsrichtingen in
brede kring te presenteren en ter discussie te stellen.
De juiste strategie voor het vervolg zal het beste
van de drie adviezen moeten combineren. In dat
verband lijkt het werk van LA4SALE van belang
vanwege de scherpe diagnose die door hen is
gesteld over de verhouding privaat-publiek,
vanwege het onderscheid van doelgroepen en
bijbehorende verschillen van aanpak en vanwege
het idee om een pilotproject met een regionale
uitstraling te starten. Vista’s werk brengt vooral het
belang van landschappelijke differentiatie op
regionale schaal in beeld en introduceert de twee
archetypische erven die model kunnen staan voor
de boerenstedes van de komende jaren. Veenenbos
en Bosch wijzen op het belang van eenvoudige,
overdraagbare regelgeving en op het mechanisme
van het uitoefenen van ontwikkelingsrechten in ruil
voor een diepte-investering in het erf.
De volgende stap zou moeten zijn een beperkt
aantal pilot-projecten mogelijk te maken. Daarvoor
moet een receptuur worden herleid uit de drie
adviezen en moeten gegadigden worden gevonden
in de streek, bij voorkeur in de drie verschillende
landschapstypen (Middag-Humsterland, Hogeland,
aandijkingenlandschap). Mogelijk biedt de
Belvederestatus hiertoe en opening.

III

EINDBESCHOUWING

De belangrijkste partners waarmee de ontwerpen
van de drie bureaus zijn besproken komen uit de
hoek van de boeren en de bestuurders. Een meer
algemene groep vormde de deelnemers aan het
Keuningcongres van 21 november.
Opmerkingen die in alle gremia te horen waren
betroffen de openheid van het landschap, die door
de sprekers wordt gewaardeerd en die men ook in
stand wenst te houden. De van oudsher in een
groene mantel gestoken boeren erven en de lang
niet altijd met bomen bezoomde wegen vormen in
hun ogen voldoende opgaand groen. Men heeft
geen behoefte aan toevoeging van extra groen in de
vorm van bossages, zoals deze bijvoorbeeld in het
verleden bij ruilverkavelingen zijn aangelegd.
Het ontwerponderzoek was met name gericht op de
mogelijkheden van beplanting bij de uitdijende
erven als gevolg van een groeiend agrarisch bedrijf.
Traditionele erfbeplantingen voldoen hier niet meer
was de probleemstelling.
De mantel of het carré
In weerwil van de probleemstelling hebben twee
bureaus de traditionele mantel in hun voorstellen
opgenomen. Met name het Vista voorstel ontmoet
bij de boeren weinig weerklank. Bij een groeiend
bedrijf staat de boomsingel vroeg of laat altijd een
keer in de weg. Ook het omgrachten wordt hier als
een weg terug gezien naar een situatie die deze
boeren al enige tijd achter zich hebben gelaten.
Algemeen vindt men zich bij deze oplossing in de
stelling dat deze sterk vergrote carré beplanting de
openheid van het landschap geen goed doet, zeker
als men de erven ook onderling nog door
groenbeplanting wil verbinden.
Hoewel de bovengenoemde opmerkingen ook
opgaan voor de carrés van LA4sale ontmoet de
creatieve omgang ermee meer sympathie. Boeren
ervaren de op toekomstige uitbreidingen
vooruitlopende beplanting toch ook als een
belemmering en verspilling van kostbare grond.
Het bosje
Alle drie bureaus hebben als oplossing een of
andere vorm van bosje voorgesteld. Daartoe kunnen
verschillende aanleidingen genoemd worden. Van
enige afstand heeft een bosje veel gelijkenis met
een traditionele groene mantel om een boerderij.
Ook bestaat er verwantschap met de hier vroeger
algemeen voorkomende eendenkooien.
In praktische zin biedt het bosje het voordeel dat het
zo gesitueerd kan worden dat het toekomstige
uitbreidingen niet belemmert. De werking ervan is
niet het verstoppen van de bedrijfsgebouwen, maar

het voorzien in een achtergrond waartegen de
bebouwing zich meer vanzelfsprekend in het
landschap verankert.
De oplossing van V & B is het meest helder in
spelregels vervat, waarbij de omvang van 1/3 van
het totaal aan mogelijke bedrijfsoppervlak
aanleiding tot discussie gaf. Dat zou ook met
minder moeten kunnen. Bij LA4sale is de omvang
of het aantal bosjes gerelateerd aan de omvang van
de bebouwing. Bij een groeiend bedrijf wordt het
relatief grote aantal bosjes, mede gelet op de
algemene kritiek op dit soort van groenbeplanting
als teveel van het goede gezien. Dat geldt ook voor
de uitwerking zoals deze door Vista langs de oude
zeedijk is gepresenteerd. Men ziet de dijken als een
belangrijke karakteristiek in dit deel van het
landschap en acht een teveel aan bossages hier
afbreuk doen aan het lineaire karakter van de dijk.
De staart
De toepassing van een zogenaamde staart of
kruisstaart is in effect in zekere zin verwant aan de
bossages. Ook hier wordt de bebouwing niet achter
groen verstopt, maar wordt er als het ware een
decor opgetrokken waartegen de gebouwen gezien
worden. Daarnaast geeft de staart ook een richting
aan het erf en vormt in die zin ook een sterk
structuurbepalend element. Ten opzichte van bos
geeft de staart boeren het voordeel van minder
ruimtebeslag.
In de door LA4sale geschetste toepassingen komt
het structurerende karakter duidelijk naar voren.
Voor de bedrijfsvoering zal een staart als centrale
as van het bedrijf belemmerend kunnen werken.
Het wierdje
Als vierde prototype stelt LA4sale de aanleg van
nieuwe wierden voor. In het vlakke Groninger land
vormen de oude oeverwallen en wierden opvallende
hoogteverschillen, die de hoogte van de
nabijgelegen bebouwing nuanceren. De ontwerpers
zien dit effect in een zekere vergelijkbaarheid met
beplanting. De welstandscommissie adviseert een
dergelijke handelswijze ter verzachting van
mestsilo’s. Uitkomende grond bij de aanleg van een
kelder onder de stalgebouwen kunnen de aanleiding
vormen voor de aanleg van zo’n wierde. Een
gesloten grondhuishouding is in Groningen ook niet
ongebruikelijk. Afgezien van het relatief als beperkt
beschouwd effect zijn er ook stemmen die de
kunstmatigheid van dit soort moderne wierden als
geschiedvervalsing ongewenst achten.
Verleiding
Alle bureaus komen tot de conclusie dat er voor de
boeren die in een groene erfaanleg investeren wat
tegenover moet staan. Immers de boeren hebben er

zelf geen direct belang bij om hun erf te beplanten.
De maatschappij moet hen dus belonen of verleiden
om deze beplanting wel aan te leggen. Behalve het
voorstel van LA4sale om plantende boeren de
bouwmogelijkheid van een windmolen te geven
hebben alle drie bureaus een of andere vorm van
bouwlocatie in hun ontwerpen opgenomen. Dit
varieert van recreatiewoningen tot woningen
bestemd voor permanente gebruik. V & B gaan
hierin het meest ver, door bij de aanleg van een bos
gelijktijdig af te spreken dat ooit bij eventuele
beëindiging van het bedrijf de bouw van drie
woningen is toegestaan. Hoewel de aanwezigheid
van een arbeiderswoning op of in de directe
nabijheid van het boerenerf in noord Groningen een
algemeen beeld is, vindt deze benadering weinig
bijval. Boeren zien het als een inperking van hun
vrijheid op eigen erf terwijl bestuurders beducht
zijn voor een ongebreidelde groei van
woonbebouwing op ongewenste plaatsen in het
buitengebied.
Hoewel veel moderne boeren de zorg voor de
maatschappelijke acceptatie van hun bedrijf ook in
verband met erfbeplanting serieus nemen, is het
algemeen belang ook van dien aard dat enige vorm
van ondersteuning door overheden op zijn plaats is.
Met de resultaten van dit ontwerponderzoek zal
Libau in samenwerking met provincie, gemeenten
en boeren verder naar wegen zoeken om een
verantwoorde beplanting van de moderne
boerenerven tot gemeengoed te maken.
Algemeen
De probleemstelling en de aanpak van het project
Hogeland Opnieuw is in het algemeen met
instemming ontvangen. Het is niet voor iedereen
een uitgemaakte zaak dat er altijd sprake van
nieuwe erfbeplanting zou moeten zijn. Voor de
bouw van een goed vormgegeven schuur, waarvan
de schuren van de Vereniging Wierde en Dijk als
goede voorbeelden worden gezien, zou niet altijd
bijgeplant hoeven worden. Een geheel kaal in het
land gelegen nieuwe boerderij is echter voor
weinigen een optie.
Veel boeren menen dat beplanting voor hun bedrijf
toch een kwestie is van lokaal maatwerk, maar
zullen als ze er al toe overgaan zelden de hulp van
een landschapsarchitect inroepen. Hoewel men de
eigen zeggenschap en inbreng benadrukt beschouwt
men enkele van de voorstellen toch als een goed
handvat om erfbeplanting op hun bedrijf aan te
pakken.
Een andere kwestie betreft het onderhoud van het
groen. Aanleg is één, maar onderhoud vraagt ook
de nodige zorg en tijd en niet elke boer zit op dit
extra werk te wachten. Hoewel hier verschillende
oplossingen tot de mogelijkheden behoren, zal
duidelijk zijn dat wanneer tot een vorm van

algemene aanpak wordt gekomen ook helderheid
over het vervolg moet bestaan.
Vervolg
Zoals gezegd zal het project een verder vervolg
krijgen in samenwerking met provincie, gemeenten
en boeren.
Daarnaast zijn als uitwerking van de in het
Keuningcongres van 21 november 2003 ‘Groninger
Boerderijbouw, vernieuwing als traditie’ een aantal
samenwerkingsverbanden in ontwikkeling die de
boerderijbouw inclusief het groene erf als
onderwerp hebben. Daarbij is sprake van allianties
waarin naast de boeren zelf en het Keuninginstituut
en Libau, de RUG, LNV, LEI, Provincie en ECN
belangrijke partners zijn. Voor de concrete
ontwikkeling en totstandkoming van de ‘nieuwe’
boerderij wordt gezocht naar een projectopzet met
boeren, bouwers, architecten,
landschapsarchitecten, uiteraard ondersteund door
deskundigen van de genoemde organisaties.
Libau december 2003

