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AANLEIDING
Op verzoek van initiatiefnemer hebben wij een erf-inrichtingsplan opgesteld 
voor de beoogde ontwikkeling van een extra woning en atelier met een 
bijbehorende beeldentuin aan de Aarninkweg 1 in het Woold te Winterswijk. 
Het betreft hier de ontwikkeling van een nieuw bijgebouw op een bestaand 
erf ‘Esselinktimpen’. De boerderij behoorde vroeger bij het scholtegoed het 
Esselink en ligt aan de rand van een essencomplex. 

Initiatiefnemer en huidige eigenaar is beeldend kunstenaar en heeft een ate-
lier aan huis. Daarnaast geeft ze workshops in de schoppe op het erf.  De wens 
bestaat om de bestaande schoppe als woning te gaan gebruiken, naast de 
bestaande woning in de voormalige stal. Een extra huisnummer is dan nood-
zakelijk en er is dus sprake van twee woningen op het erf. Iedere woning mag 
150 m2 aan bijgebouw realiseren, waarbij hier de wenst bestaat deze samen 
te voegen tot een nieuw te bouwen schuur van 300 m2. Dit is mogelijk binnen 
het huidige beleid van de gemeente Winterswijk.  

Het bestaande hoofdgebouw is opgedeeld in twee delen. Het dwarshuis en de 
deel, die verhuurd worden als groepsaccommodatie voor 12 tot 16 personen 
en de voormalige stal, welke in gebruik is als woning. De nieuw op te richten 
schuur zal fungeren als nieuw atelier en ruimte bieden voor het geven van 
workshops. In het verlengde daarvan bestaat de wens een beeldentuin te 
maken, waarbij de kunt ten toon gestel kan worden. 

De beoogde nieuwe opzet van het erf is gericht op de verbetering van ecologi-
sche waarde en de recreatieve waarde in het gebied en past daarmee goed in 
de ecologische en recreatieve ambities van de gemeente Winterswijk.
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MoestuinHeemtuin Opslag plaats Timp Steilrand esVerschraald graslandKikkerpoelBolle esNieuwe aanplant bos

Schoppe (atelier/beoogde woning)

Tuin/privé-deel erf
Parkeerplaatsen (ca. 10stuks).

Hoofdgebouw 
(groepsaccommodatie)

Voormalige stal (woonhuis)



ANALYSE LOCATIE
Natuurwaarde
Er ligt deels een bestemming van het Gelders Natuur Netwerk over het plan-
gebied in de westelijke bospunt en een Groene Ontwikkelingszone over de rest 
van het perceel en erf. Daarnaast is de gehele gemeente Winterswijk aange-
wezen als waardevol landschap. Dit betekent dat de locatie in een ecologisch 
waardevol gebied ligt en maakt dat de landschappelijke inpassing een bijdrage 
dient te leveren aan de ecologische waarde van het gebied. Op en rond het 
erf zijn verschillende prominente bomen aanwezig zoals, enkele grote lindes, 
fruitbomen, notenbomen en een eikenboom en een rode beuk die hier een 
bijdrage aan leveren.

Ligging in het landschap
Het erf is gelegen in het oude hoevenlandschap scholtenstijl, zoals verwoord 
in het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Winterswijk. Dit land-
schapstype kenmerkt zich door zijn kleinschalige landschap, rijk aan microre-
liëf met houtwallen, eiken- en beukenbosjes en organische wegenstructuur 
langs de vele boerderijen en essen. De scholtenstijl die hier van toepassing is, 
kenmerkt zich door de meer statige opzet van het landschap, rijk aan lanen, 
bos en statige scholtenboerderijen (zie afbeelding Scholtenstijl). Dit waren 
boerderijen van rijke boeren met grote stukken grond en meestal met verschil-
lende pachtboerderijen rondom een stuk land. Vaak aan de rand van een es of 
essencomplex. 

Het landschap bevat nog veel van zijn oorspronkelijke (groen)structuren en de 
schaalvergroting is grotendeels aan dit gebied voorbij gegaan. Hier en daar zijn 
er wel paden en houtwallen verdwenen. Zoals een klompenpad ten noorden 
van het erf, langs de rand van de es en een houtwal langs de Aarninkweg. De 
essen zijn merendeels nog open en in gebruik als akkerland, wel vaak met 
maisteelt. Desondanks zorgt dit voor een gevarieerd beeld van open essen, 
afgewisseld met bos en houtwal. 
 
Aan de zuidrand van de es wordt gevormd door een deels herkenbare stijl-
rand. Ten westen van het erf, ligt een lager gelegen grasland dat nu dienst doet 
als moestuin, heemtuin en dierenweide. Direct naast de timp is een verbin-
dingspad voor het agrarisch gebruik van de es. Het verbindingspad geeft toe-
gang tot de es middels recht van overpad.  De es wordt echter tegenwoordig 
direct ontsloten vanaf de Aarninkweg. Het bestaande stuk bos in de westelijke 
punt van het perceel is recent aangevuld met nieuw bos en er is een kikker-
poel aan de bosrand aangelegd t.b.v. natuurontwikkeling. Het nieuw aangeleg-
de bosperceel is deels over de es geplant, waardoor de stijlrand van de es niet 
meer goed zichtbaar is in het landschap. Op het erf heeft vroeger een fruit-
boomgaard gestaan. Enkele fruitbomen zijn nog aanwezig, evenals een paar 
lindebomen en een statige rode beuk. Het voorhuis wordt gemarkeerd door 
leibomen, die voor schaduw zorgen. Recent is door storm een tweede statige 
rode beuk direct langs de Aarninkweg omgewaaid. Hiernaast staat nog wel een 
monumentale eik van minstens 250 jaar oud. 
 

Historie
Het erf de ‘Esselinktimpen’ bestond uit een pachtboerderij en behoorde 
vroeger bij het nabijgelegen scholtegoed het Esselink. ‘De Timpert’ zoals het 
erf tegenwoordig genoemd wordt, ligt aan de rand van een essencomplex 
met deels herkenbare stijlranden en bolle akkers rondom het scholtegoed het 
Esselink. De naam ‘Timpert’ komt voort uit de topografische term Timp, dat 
staat voor een spits toelopend stuk grond. Het kavel heeft nog steeds deze 
spits toelopende vorm. 

Het erf bestaat uit een hoofdgebouw, een saksische boerderij die uit begin 
1700 dateert. Rond 1911 kreeg het hoofdgebouw een ander karakter door de 
plaatsing van een dwars voorhuis. Daarnaast staat er nog een oude boeren 
schuur (‘schoppe’) ten zuiden van de boerderij. De schoppe is vermoedelijk 
zelfs ouder dan 1700. Op oude kaarten en in de cultuurhistorische atlas van 
de gemeente Winterswijk wordt een indicatie gegeven dat er ten westen van 
de schoppe een veld- of steenoven op het erf aanwezig is geweest. Omstreeks 
1900 is een rademakershuisje te zien aan de noordwest kant van de boerderij. 
Zowel de steenoven als het rademakershuisje zijn niet meer aanwezig op het 
erf. 

Het erf
Het erf is door de scheiding van woonhuis en groepsaccommodatie opgedeeld 
en niet meer voor agrarische doeleinden in gebruik. De kenmerkende indeling 
in voor en achter is hierdoor niet meer zo duidelijk herkenbaar. Er is tegen-
woordig een oprit in half verharding aanwezig richting de deel van het hoofd-
gebouw met een informele parkeerplaats voor +/- 10 parkeerplaatsen voor de 
bezoekers van de groepsaccommodatie. Van een centraal erf is geen sprake 
meer, mede doordat de oriëntatie van het woonhuis en de schoppe georiën-
teerd zijn op het huidige privé-deel ten zuiden. Deze tuin ligt ten zuiden van de 
woning en ten westen van de schoppe. Het woonhuis (de voormalige stal), de 
schoppe en de tuin vormen nu het hart van het erf. De groepsaccomodatie is 
georiënteerd op de oude deel, de oostzijde van het erf en het voorhuis.

1900 1930 1960 Scholtenstijl

Hoogtekaart
Gelders Natuur Netwerk + 
Groene Ontwikkeling Zone

Donkergroen: Gelders Natuur Netwerk
Lichtgroen:     Groene Ontwikkeling Zone
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Esselinktimpen

Vriezen



Oude hoevenlandschap scholtenstijl
Dit gebied heeft de volgende kenmerken (o.a. volgens het LOP en op basis van 
de analyse):

Kenmerken landschap en locatie 
• Omgeving is kleinschalig met een afwisseling van bosjes, houtwallen, 

landbouwgrond, lanen en boerderijen; 
• Statige opzet ‘scholtenstijl’ met lanen en statige boerderijen;
• Het ‘Timpert’ is een driehoekvormige perceel waar vroeger een klompen-

pad langs liep;
• Het erf kent een duidelijke tweedeling in functie van wonen en groepsac-

comodatie;
• Verschillende bijgebouwen zijn in de loop der tijd verloren gegaan;
• Verschillende klompenpaden in de omgeving en langs het erf zijn verloren 

gegaan;
• Het erf ligt aan de rand van een es, waar delen van een steilrand nog 

herkenbaar aanwezig zijn;
• Het erf ligt circa een meter lager dan de bolle es;
• De zuidelijke perceelsgrens wordt gevormd door een greppel langs de 

Aarninkweg. 

Kwaliteiten 
• Historische boerderij uit 1700 met oude schuur in authentieke staat; 
• Het erf kent cultuurhistorisch gezien een duidelijke tweedeling van func-

ties in wonen en werken (zie ook nevenstaande afbeelding);
• Uitzicht over de es; 
• Steilrand van es/microreliëf;
• Ecologisch interessant gebied (onderdeel GNN en GOZ);
• Ruimte voor ecologie en biodiversiteit;
• Recreatieve mogelijkheden d.m.v. beeldentuin en ligging aan recreatieve 

routes;
• Verschillende prominente bomen rond het erf en restanten van een fruit-

boomgaard;
• Meerdere generaties op een erf, omwille van de leefbaarheid van het 

platteland en instandhouding van deze op lange termijn. 
 
Verloren kwaliteiten
• Verschillende oude schuren en bouwwerken, waaronder de steenoven en 

het rademakershuisje, een hooimijt en een aardappelschuur; 
• Steilrand van es is deels vervaagd en deels niet meer zichtbaar door aan-

plant van bos;
• Het oude klompenpad langs de esrand is niet meer aanwezig; 
• Houtwal aan de zuidkant van het erf is verdwenen;

Knelpunten
• Er is te weinig ruimte op het achterste deel van het erf om de gewenste 

nieuwe schuur te realiseren van 300 m2 achter de denkbeeldige lijn. Dit 
mede in relatie tot de functie van groepsaccommodatie voor een groot 
deel van het achtererf. 
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ANALYSE VAN HET LANDSCHAP

CONTEXT LANDSCHAP

Scholtegoed het EsselinkWeg rondom essen van het 
essencomplex van Scholte-
goed het Esselink

Bolle es Voormalig klompenpadEs was altijd open Verdwenen houtwal



Indeling erf in voor achter uit quickscan cultuurhistorie Esselinktimpen bij aankoop Esselinktimpen omstreeks 1925; een authentiek boerenerf aan rand van de es

ANALYSE VAN HET LANDSCHAP
HUIDIGE SITUATIE N

HUIDIGE SITUATIE 1:1000

MoestuinHeemtuin Dieren-

weide

Opslag plaatsBijzondere 

rode beuk 

Steilrand es niet meer goed zichtbaarVerschraald gras-

land en knotwilgen

KikkerpoelBolle esNieuwe aanplant bos



BEOOGDE BASIS SITUATIE N
SCHETS 1:1000

Bolle es

Bijenkasten 

Aanvullen rij knotwilgenZichtlijn vanuit atelier naar kunstobject

Graspad langs kikkerpoel en boswilg  (als blikvanger)

Herstel steilrand en klompenpad langs es

Drachtbomen en fruitbomen

Dierenweide omzoomd met beukenhaag

Graspad door beeldentuin

Beeldentuin met heembeplanting/ruigte

Moestuin handhaven

Behoud verbindingspad in gras (vormt zichtlijn naar open es)

Aanvullen fruitboomgaard
Ruimte voor buitenworkshops

Nieuw atelier
Bestaande woning

Bestaand verblijfsaccommodatie

Woning (in schoppe)

Houthok

Parkeren tbv verblijfsaccommodatie (9 pp)

Aanvullen notengaard
Aanplant
rode beuk

Parkeren 
privé (3 pp)

De inpassing is uiteengezet in de be-

oogde basis situatie en een toekomsti-
ge situatie. Vanwege de beoogde ontwikkeling 

wordt door de gemeente een voor-
waardelijke verplichting in het be-

stemmingsplan opgenomen voor de 

basis situatie. Realisatie hiervan is een 

verplichting. Dit geldt niet voor de 

gewenste toekomstige situatie. Op de 

navolgende pagina’s is het ontwerp 
voor de basis verder toegelicht. 



BEOOGDE TOEKOMSTIGE  SITUATIE N
SCHETS 1:1000

Versterken steilrand met zonnepanelen

Steilrand aanzetten met akkerrandvegetatie 

Zichtbaar maken esrand met klompenpad  
in relatie tot recreatieve routes in omgeving

Zichtbaar maken esrand met klompenpad 
in relatie tot recreatieve routes in omgeving

Steenoven herbouwen (optioneel)

De inpassing is uiteengezet in de be-

oogde basis situatie en een toekomstige 
situatie. De toekomstige situatie is wensbeeld. 

Dit maakt echter geen onderdeel uit van 

de beoordeling en de verplichte land-

schappelijke inpassing van het erf. Het 

geeft een doorkijk naar de toekomst en 

de wensen voor de inpassing van het erf.   



Bijenkasten 

Graspad door beeldentuinZichtlijn vanuit atelier naar kunstobject

Boswilg als blikvanger bij poel

Herstel steilrand en klompenpad langs es

Drachtbomen/fruitbomen

Bestaande dierenweide met beukenhaag

Beeldentuin met heembeplanting

Bestaande moestuin

Behoud verbindingspad (vormt zichtlijn naar open es)

Steenoven (optioneel)

Nieuw atelier

Aanplant rode beuk

Schoppe met houthok

Parkeren privé (3 pp)

Aanvullen notengaard

Parkeren groepsaccommodatie (9 pp)

SCHETSONTWERP N
SCHETS 1:1000
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TOELICHTING SCHETSONTWERP
Uitgangspunten voor het ontwerp
1. Het erf met gebiedseigen beplanting aanplanten en aansluiten bij het omrin-

gende landschap.
2. Versterken en behouden van de al aanwezige cultuurhistorische elementen 

van de bebouwing en aanplant van omringende erf. 
3. Behoud reeds aanwezige toeristische nevenactiviteit (groepsaccommodatie) 

in het hoofdgebouw (A). 
4. Behoud van parkeerplaatsen (12 pp); 9 pp bij entree groepsaccommodatie,  

3 pp bij entree privé.
5. Ruimte voor opslag voor het nodige materiaal voor onderhoud van de locatie 

in de vorm van een houthok (E) gekoppeld aan de huidige schoppe (D). Dit ter 
voorkoming van een willekeur aan opslag op het erf en verschillende bijge-
bouwen. 

6. Het erf kent vanuit cultuurhistorisch perspectief een duidelijke verdeling in 
functies van wonen en werken (voor en achter). Het noordwestelijke deel 
wonen en het zuidoostelijke deel werken. Deze tweedeling is een belangrijk 
uitgangspunt voor de gemeente en staat tevens beschreven als richtlijn in het 
LOP van de gemeente Winterswijk.  

7. De locatie van de huidige opslag ten westen van het erf is qua ruimte de 
meeste geschikte bouwlocatie voor de nieuw te bouwen schuur/atelier (C). 

8. Uitbreiding van bestaande onderdelen op het erf, op het gebied van ecologie 
en biodiversiteit, zoals de heemtuin, schraalgrasland/ruigte en bomen t.b.v. 
bijendracht. 

9. Het aanleggen van een nieuwe beeldentuin, beplant met inheemse beplan-
ting, die bijdragen aan de ecologie en biodiversiteit. 

10. Huidig verbindingspad met recht van overpad dient gehandhaafd te blijven.
11. De huidige woning (B) in het hoofdgebouw (A) blijft gehandhaafd en in de 

huidige schoppe (D) is een tweede woning mogelijk. 

De groene intermezzo’s geven een doorkijk naar de toekomst. Deze maken geen 
onderdeel uit van de voorliggende landschappelijke inpassing, maar geven een 
inzicht in de toekomstige wens van de initiatiefnemer.

Beschrijving van het ontwerp
De nieuw te bouwen schuur, die dienst zal doen als atelier, zal aan de westzijde 
van het erf komen te liggen, op de plek van de huidige opslagplaats. De huidige 
beukenhaag zal hierbij zoveel mogelijk gerespecteerd worden. Dit is feitelijk de 
enige mogelijke plek waar de nieuwe schuur zou kunnen staan. Er is simpelweg 
niet genoeg plek ten oosten van de schoppe (achter op het erf), op de meest 
logische plek voor de schuur. Daarnaast kan er zo een koppeling gemaakt worden 
met de beeldentuin ten westen hiervan. De nieuwe schuur (ca. 9*18meter) zal uit 
twee delen bestaan met een verbindingsstuk voor daglicht. Dit als verwijzing naar 
het deel voor en het deel achter, welke kenmerkend zijn voor de erfopzet. Voor 
de toekomstige opslag van materialen en hout zal aan de oostkant van de schop-
pe een schuur aan de schoppe gebouwd worden. Daarnaast is er de wens om in 
de toekomst mogelijk het verloren steenovenhuisje te herbouwen.
 
De oude boomgaard ten westen van het hoofdgebouw wordt aangevuld met 
nieuwe hoogstam fruitbomen en drachtbomen (bijvoorbeeld zoete kers) voor de 
bijen. Dit zorgt voor meer biodiversiteit en een meer groen omsloten erf zoals 
dat historisch gezien het geval was. Aan de oostkant van het erf is een aantal 
notenbomen aanwezig. Deze zullen worden aangevuld met nieuwe notenbomen 
tot een notengaard. Denk aan tamme kastanje en walnoot. De rode beuk aan de 
Aarninkweg zal herplant worden. Wat betreft de verharding op het erf, zal deze 
in lijn zijn met de bestaande halfverharding die al aanwezig is op het erf. Dit zorgt 
voor een goede waterdoorlatendheid en een landelijke uitstraling.
 
Langs de esrand liep vroeger een klompenpad, deze zal hersteld worden langs het 
perceel. Het pad is een uitgemaaid graspad langs de es.

In de toekomst bestaat de wens dit pad te verbinden met paden in de omge-
ving en daarmee de esrand verder te versterken. Aangevuld met een bloemrijke 
akkerrandmengsel vormt dit samen de nieuwe esrand in de toekomst. De rand zal 
ook weer, in het aangeplante stuk bos over de es, zichtbaar en beleefbaar worden 
gemaakt door hier een struinpad in het bos te creëren. Het pad zal aansluiten op 
bestaande recreatieve paden in de omgeving en maakt een verbinding met de 
beeldentuin. 

Het bestaande verbindingspad zal opgenomen worden in het ontwerp van de 
beeldentuin. De beeldentuin wordt opgespannen tussen het nieuwe atelier en 
de poel tegen de bosrand aan. De beeldentuin zal een natuurlijk karakter hebben 
in de vorm van een bloemrijkgrasland/heemtuin met streekeigen soorten, waar 
in een uitgemaaid graspad kronkelt langs beelden die hier ten toon gesteld gaan 
worden. 

Verspreid zullen drachtbomen (oa fruitbomen, linde, esdoorn of acacia) en 
fruitbomen (vergeten soorten) door de beeldentuin aangeplant worden. Dit ter 
bevordering van de biodiversiteit en in relatie tot de bijenkasten. Deze worden 
langs de rand en in het verlengde van de zichtlijn vanuit het atelier geplaatst. 

De steilrand ten noorden van de beeldentuin zal in de toekomstige situatie moge-
lijk duurzaam ingezet gaan worden, door het aanbrengen van zonnepanelen te-
gen de rand. Deze zuidelijke rand is ideaal voor het winnen van zonne-energie en 
wordt zo op een duurzame manier gebruikt en geaccentueerd in het landschap. 
 
Middels de zichtas zal er een (visuele)verbinding ontstaan tussen het atelier (de 
nieuwe schuur), via de moestuin en de beeldentuin, richting de bosrand met 
schraalgrasland. Aan het einde van deze zichtlijn staat een prominent kunstwerk 
die ook vanaf de Aarninkweg te zien is. In de heemtuin is plek voor bijenkasten, in 
dezelfde lengterichting van het kavel. 

Met deze inpassing ontstaat er een logische natuurlijke overgang en afwisseling 
van bos, bosrand, schraalgrasland, naar heemtuin, tot slot naar het boeren erf 
met bijbehorende fruitboomgaard. Kortom een rijke variatie aan ecologische 
gradiënten.

Aanbouw aan schoppeVoorbeeld daglicht Voorbeeld architectuur nieuwe atelier/schuur
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BEPLANTING RONDOM HET ERF

*
LANDSCHAPSELEMENT

AANPLANT

SOORT/AANTAL

PLANTVERBAND

bo
om

ga
ar

d

no
te

ng
aa

rd

ra
nd

be
pl

an
tin

g 

er
fb

oo
m

 1

er
fb

oo
m

 2

Randbeplanting wordt aangeplant op het snij-
punt van landschappelijke lijnen, zoals bosran-
den, perceelsgrenzen en de rand water(gangen). 
Onderstaande soorten worden hiervoor gebruikt, 
aangevuld met een bloemrijk mengsel*.

BOMEN
Salix caprea Boswilg   1 stuks
Salix alba  Schietwilg (knot)  2 stuks
Totaal     3 stuks

Boswilg aanplanten als maat 14-16 (rode aanduiding).

Schietwilg (knot) aanplanten als (onbewortelde) stek 
van een twijg van schietwilg, maat 250-300 cm. (gele 
aanduiding).

HEEMTUIN*
Het samenstellen van een mengsel is maatwerk, af-
hankelijk van grondsoort en persoonlijke wensen. Een 
goed zaadmengsel met een hoog slagingspercentage, 
bevat soorten die goed standhouden. Het vergroot de 
biodiversiteit en heeft een grote aantrekkingskracht op 
nuttige insecten, zoals natuurlijke plaagbestrijders en 
bijen en vogels.

Hierbij kan gedacht worden aan een meerjarige vegeta-
tie van bijvoorbeeld hardzwenkgras en bloem- en krui-
densoorten, waaronder gipskruid, klaproos, margriet en 
dille (geschikt voor alle grondsoorten).

BOOMGAARD (rood) 
Malus (cultivar naar keuze) Appel         - stuks
Pyrus (cultivar naar keuze)  Peer         - stuks
Prunus (cultivar naar keuze) Kers         - stuks
Prunus (cultivar naar keuze) Pruim         - stuks
of ‘vergeten’ soorten als
Mespilus (cultivar naar keuze) Mispel         - stuks
Cydonia (cultivar naar keuze) Kweepeer      - stuks
Totaal             5 stuks

Soort naar keuze uit bovenstaande lijst, aanplanten als 
maat 10-12.

BOOMGAARD (geel)
Malus ‘Evereste’   Sierappel       - stuks
Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ Peer         - stuks
Pyrus communis   Peer         - stuks
Prunus avium   Zoete kers     - stuks
Prunus padus   Vogel kers     - stuks
Totaal             3 stuks

Soort naar keuze uit bovenstaande lijst, aanplanten als 
maat 10-12.

NOTENGAARD
Juglans regia  Walnoot                - stuks
Juglans nigra  Zwarte walnoot         - stuks
Castanea sativa  Tamme kastanje         - stuks
Corylus avellana  Hazelnoot         - stuks
Totaal             5 stuks

Soort naar keuze uit bovenstaande lijst, aanplanten als 
maat 10-12.

ERFBOOM 1
Tilia platyphyllos  Zomerlinde   - stuks
Tilia cordata  Winterlinde  - stuks
Robinia pseudoacacia     Gewone acasia  - stuks
Acer pseudoplatanus  Gewone esdoorn   - stuks
Totaal      1 stuks

Soort naar keuze uit bovenstaande lijst, aanplanten als maat 
14-16.

ERFBOOM 2
Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’     Rode beuk  - stuks
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’        Rode beuk  - stuks
Totaal      1 stuks

Soort naar keuze uit bovenstaande lijst, aanplanten als 14-16, 
ho.

Plantverband wildverband. Plantverband wildverband. Solitair (vrijstaand)Solitair (vrijstaand).

Aanplant boomgaard met fruitbomen. Soort naar 
keuze, denk hierbij ook aan ‘vergeten’ soorten 
en soorten als drachtbomen (geel). Deze bomen 
zijn belangrijk voor het leveren van voedsel voor 
bijen. Ze leveren veel stuifmeel en nectar die bijen 
voor hun bestaan nodig hebben. 

Aanplant notenbomen, soort naar keuze. Aanvul-
len tot een notengaard, ipv solitairen.

Op en rondom het erf worden enkele solitairen aange-
plant. De boom centraal op het erf is tevens een dracht-
boom.

INDICATIE VAN DE ERFBEPLANTING
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