Erfbeplanting
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Hoewel er de laatste jaren weer veel belangstelling is voor behoud en verfraaiing van ons landschap,
zijn er helaas ook nog steeds factoren die op dat landschap een nadelige invloed hebben: uitbreiding
van dorpen en steden en aanleg van nieuwe wegen bijvoorbeeld. Nog niet zo lang geleden werd ook de
ruilverkaveling daartoe gerekend. De herverdeling van landbouwgrond zou het landschap ontsieren en
vernielen. Gelukkig hebben sindsdien veel agrariërs, gestimuleerd door Staatsbosbeheer, bewezen dat
dat niet het geval was. Door (gesubsidieerde) erfbeplanting aan te brengen en hun woning en
bedrijfsgebouwen in te passen in het omringende landschap, werkten ze zelfs mee aan verbetering van
het milieu. De aanleg van erfbeplanting zorgt voor beschutting van mens en dier. Bovendien kan een
goed aangelegde ‘windsingel’ de woning en de bedrijfsgebouwen beschermen tegen nadelige
weersinvloeden. Daar waar de wind geen vrij spel heeft zal de gevoelstemperatuur in de winter
aangenamer zijn dan wat de thermometer aangeeft. Ook komt een goed ontworpen erfbeplanting
tegemoet aan het verlangen naar een prettige sfeer in de onmiddellijke omgeving van de woning.

Een boerderij of landhuis, gelegen in een groep bomen of omringd door ander houtgewas, maakt
vrijwel altijd een aangenamere indruk dan een gebouw dat open en bloot in het veld staat, zoals op de
foto hieronder.

Erfbeplanting bestaat in hoofdzaak uit singels of stroken die het erf van een boerderij geheel of
gedeeltelijk omsluiten. Die kunnen breed of smal zijn en bestaan idealiter uit verschillende
houtsoorten, zowel ten behoeve van een gevarieerd beeld als ten behoeve van de continuïteit. Ziekte in
één bepaald gewas bijvoorbeeld, leidt dan niet tot verdwijning van grote stukken beplanting. Verder is
het zaak om bomen en planten te kiezen die op de betreffende plek kunnen gedijen, maar ook passen
in het wensenpakket van de bewoner/gebruiker, die zijn stempel op de eigen woonomgeving moet
kunnen drukken. Een erfbeplanting die op deze manier tot stand is gekomen heeft de grootste kans op
goed onderhoud en een lang leven.

Ook biologisch en landschappelijk is een dergelijke erfbeplanting van belang: van buitenaf bezien is
een goed beplante werkplek een mooie onderbreking in het agrarische landschap. Van binnenuit
bezien ontstaan er plekken van menselijke schaal, met luwte en schaduw, sfeer en beschutting. De
juiste beplanting heeft al op veel plaatsen het aanzien van woning en bedrijfsgebouwen verhoogd.

Een goede voorbereiding is het halve werk.
Een erfbeplanting komt het beste tot zijn recht als die is aangepast aan het streekeigene. Ook het
tuinaspect speelt een rol. Het bepalen van het gewenste eindstadium is een van de eerste stappen in de
voorbereiding. Enkele van die gewenste eindstadia zijn:
•
•
•
•

Een transparante bomensingel van
uitsluitend bomen en lage struikjes.
Een volle bomensingel van snelgroeiende
bomen en struiken.
Een gevarieerde struikensingel met enkele
bomen.
Een struikensingel, variërend in hoogte,
besdracht, bladkleur en bloei.

Om die keus te kunnen maken willen we weten wat de gebruiksfunctie moet zijn. Rondom oude
boerderijen had de beplanting vroeger vooral een houtproducerende functie (boerengeriefhout). Dat is
in sommige gevallen nog zo, maar een windbeschermende functie is van even groot belang bij
bebouwing in het open veld, evenals bijvoorbeeld rond sportvelden. In andere omgevingen is
sfeerbepaling weer van groter belang, zoals op een recreatieterrein, waar ‘kijkgroen’ de functie van de
beplanting bepaalt. In dat geval wordt gekozen voor opvallende bladeren, bessen en bloemen. Zo stelt
elke omgeving haar eigen eisen; rondom een autosloperij zal de beplanting een camouflerende functie
hebben en op een kampeerterrein een indelende functie, zodat er op zo’n groot terrein toch sprake is
van ‘een eigen plekje’ voor tent of caravan. Omdat ook combinaties van gewenste eindstadia en de
gebruiksfunctie mogelijk zijn is een oud gezegde hier zeker van toepassing: Een goede voorbereiding
is het halve werk.

Bij het aanleggen van erfbeplanting is deskundigheid onontbeerlijk. Net zoals men bij het bouwen van
een huis begint met ontwerp en vastlegging van technische zaken, is dit ook noodzakelijk bij het
aanleggen van erfbeplanting. Veel factoren bepalen de kwaliteit van een gebouw; een architect, een
constructeur, een aannemer, de bouwmaterialen, etc. en zo is het ook met erfbeplanting.
In de afgelopen decennia en met name na de ruilverkaveling zijn veel erven beplant met financiële
hulp van subsidieverlenende instanties. Ook bij bedrijfsbeëindiging werd wel subsidie verstrekt voor
aanplant van bossen op voormalige landbouwgrond. De regels daarvoor worden vaak aangepast aan
nieuwe zienswijzen of milieubehoeften. Wie op de hoogte wil zijn van de laatste stand van zaken, doet
er goed aan de website te raadplegen van instanties als Brabants Landschap, Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer.

Een stukje nostalgie
Tot slot neem ik u graag mee terug naar de jaren veertig van de vorige eeuw, toen Dr. Ir. J.T.P.
Bijhouwer, lector aan wat toen nog de ‘Landbouwhoogeschool te Wageningen’ heette, publiceerde
over de inrichting van boerenerven in Nederland. Als voorbeeld voor Brabant neemt hij een van de
minst aantrekkelijke ontginningsboerderijtjes, die hij met gebruikmaking van wat er lokaal groeit,
denkbeeldig doet uitgroeien tot een ‘echte hoeve’. Voor de leesbaarheid heb ik de spelling van
onderstaande delen uit zijn artikel aangepast naar het nu.
“…Laten wij eens bezien, wat er met eenvoudige beplanting te maken is van een dergelijk klein
plaatsje, zonder dat het veel geld kost. Veel goedkoper en doelmatiger dan een heining van betonpalen
met draad, zijn de heg en de windsingel van materiaal uit de streek zelf..”
“…in hoofdzaak eik, berk en brem, met vuilboom, lijsterbes en de overal verwilderde, gladbladige
Amerikaanse vogelkers (…..) Maar beter kunnen we als heg de beuk planten, wat in Brabant ook altijd
gebruikelijk is geweest.”

“….Binnen de beukenhaag dan, vóór het huis, maken wij een flinke moestuin, met wat vroege en late
aardappelen, sla, spinazie en andijvie, boerenkool en spruitkool, schorseneren, wortelen en misschien
zelfs wat witlof. Royaal moet de ruimte zijn, bestemd voor stok- en stamboontjes, pronkers, doperwten,
peulen en kapucijners”.
“…Achter het huis kunnen wat vruchtbomen voor eigen gebruik worden gezet. Wanneer de appelen in
deze omgeving teveel kankeren, de kersen slecht dragen en loodglans vertonen, zijn toch sommige
sterkere perensoorten, pruimen en soms perziken te proberen.”
“…Het achtererf kan worden omgeven door een windsingeltje of een ongesnoeide haag, die dan
geheel kan bestaat uit gewassen van de streek zelf; uit eik en berk, lijsterbes en vuilboom, braam en
vogelkers, met enkele vlieren in de buurt van de mesthoop en misschien ook grauwe els. Enige van de
best groeiende eikjes of berken kunnen wij dan door laten schieten tot bomen; die leveren over enige
tijd weer een paar hekkenpalen, een stuk werkhout voor een loodsje, een partijtje bonenstaken en een
paar mutsaards voor het vuur onder de veevoerketel.
“….Wie goede hekkenpalen wil hebben, plant in zijn windsingeltje een flink aantal jonge, twee- tot
driejarige acacia’s. Op schrale grond groeien zij nog snel. Het gele draderige hout dat zich
nauwelijks laat bewerken, is uitermate duurzaam; een paal van acacia is na tien jaar nog niet afgerot.
Zodoende kan zelfs de kleine windsingel nog wat opleveren, een goede Brabantse traditie. Want
vroeger was het op de vochtiger, vruchtbaarder gronden de gewoonte het erf met canada’s te
beplanten. Wanneer het rieten dak versleten was, waren de bomen kaprijp, hun opbrengst als
klompenhout was voldoende om de rekening van de rietdekker te voldoen.”
“…Voor het huis, bij de twee jonge leilinden is een bescheiden bloementuintje gedacht, met de
onmisbare palmrandjes en enkele van de eenvoudige planten, die bij het boerderijtje passen:
sleutelbloem en jakobsladder, citroenkruid en keizerskroon, stokroos en duizendschoon. Maar
belangrijker dan deze versiering is de algemene aankleding van het erf, waardoor huis en schuur te
midden van de open, jonge ontginning beschutting krijgen en zich langzamerhand tot een echte hoeve
kunnen ontwikkelen.”
De tijden zijn inmiddels wat veranderd. In de polders achter de maasdorpen verrijzen grote agrarische
bedrijven, waarvan sommige met passende erfbeplanting en sommige (nog) niet. Vast staat dat
erfbeplanting een goede investering zal zijn, zowel voor mens als dier. Op de korte termijn maar zeker
ook op de langere termijn, want wat is er prettiger dan op een hete zomerdag de schaduw van een
boom te kunnen opzoeken of in de winter bessenjam of stoofperen te kunnen eten van eigen erf?
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