
De erven met prachtige boerderijen en opstallen zijn fraai en vormen de 
zogenaamde identiteitsdragers van het landschap. De erven zijn mede 
zo fraai omdat er ca 12 jaar geleden een project heeft gelopen dat 'Agelo 
schoon en Groen' heette. Destijds zijn er heel wat coniferen en struiken 
vervangen door streekeigen beplanting.

richtlijnen op een rijtje
1. maak een visie op het totale erf, stem dit af op het landschap;
2. een gebouw erbij? dan ook nieuwe beplanting erbij;
3. houdt in de beplantingskeuze rekening met de ondergrond: zand;
4. denk aan beplanting met een nutsfunctie: vruchten (fruit, noten,
    bessen, stookhout);
5. wees terughoudend met sierbeplanting (sering, hortensia,
    boerenjasmijn); 
6. alleen inheemse bomen (met name eik maar ook linde, beuk, 
    (tamme) kastanje, noot) van de eerste grootte;
7. geen wintergroene sierbeplanting als coniferen, laurier etc. 
    Rhododendron  en hulst kan hier wel, dan in grote groepen aanplanten;
8.  plant hagen: veldesdoorn, meidoorn, beuk, haagbeuk, gemengde haag,
    plant houtwallen/singels.
9.  houdt het erf robuust; niet te aangeharkt. Zeker geen siervormen en 
    teveel sierbeplanting (bescheiden siertuin).
10. gebruik duurzame materialen aan de voorzijdes: gebakken klinkers, 
     moraine keien, grijs beton(klinkers of platen) aan de achterzijde;

Maar vooral: houdt het sober en eenvoudig: no nonsense. Dat past bij het 
landelijk gebied. Toeters en bellen zijn meer voor de stad of buitenwijken..

bronnen/ zie ook:
- Boerenerven van de vier noordelijke provincies; het Oversticht, april 1994
- Bouwen in het groen, folder gemeente Dinkelland.
- Beschrijving van streekeigenerven in Noordoost Twente; het Oversticht.
- Groenplan, gemeente Dinkelland, 2005
- www. het oversticht.nl
- op www.groenloketoverijssel kan gekeken worden of er paketten en 
  vergoedingen of subsidies mogelijk zijn(voor inrichting en voor beheer).

typisch: erven gezamenlijk in de ruimte, zonder 'mantels' (erfafbakeningen), 
gebouwen onderling  los geplaatst (in verschillende richtingen) . De erven zijn met 
elkaar verweven door houtwallen, eikengaarden, erfbeplanting en wegen. Verder: 
eiken op de lagere gronden en openheid op de essen!

typisch: historische erfopbouw advies: afrastering op 2m van houtwal/beplanting. Dit voorkomt dat het vee erbij 
kan, maakt ruimte voor een wandeling en er is zo ruimte om te snoeien.

typisch: open erf, geen afbakeningen ten opzichte van het landschap. De erven zijn 
pas te zien van dichtbij
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 Erven richtlijnen


