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Het oog wil ook wat.
Veel paardenliefhebbers maken
van hun erf, gebouwen en omheining iets moois. Voor hun eigen
plezier, maar ook voor de aanblik
van de omgeving.
Kleed uw domein mooi aan,
passend in het landelijk gebied.
Het mag er gerust. Er zijn verrassend veel mogelijkheden.

Houd rekening met de streek
Een open polderlandlandschap zoals in Noord-Holland ziet
er anders uit dan het coulissenlandschap in de Achterhoek
en Twente. Sluit aan op dat streekeigene. Dat zijn niet de
witte ‘Dallashekken’. Die horen bij Amerikaanse ranches en
niet bij de Nederlandse situatie.

Als een erf klopt met de
omgeving komt er rust en
vanzelfsprekendheid.
Er is meer om op te letten.
• Streekeigen
Iedere streek heeft zijn eigen kenmerken. Neem de beplanting, de wilg en populier in het polder landschap. Of kijk
naar de inrichting van de kavels zoals de lange slagen bij
Rouveen en Staphorst en de vlakke akkers in de Veenkoloniën. Kijk ook naar de typerende bouw van boerderijen en

huizen. Iedere streek zijn eigen type. Waar in het ene
gebied rieten daken overheersen, liggen elders donkere
pannen op het dak. En elke gebied heeft zijn eigen kleuren: het ossenbloed in de Achterhoek en het typische
groen in de Zaanstreek.
• Duurzaamheid
Kies (streekeigen) materialen, die goed zijn voor het
milieu.
• Afschermen en inpassen
Soms moet u minder fraaie elementen inpassen.
Een mestsilo, opslag voor plastic voerbalen of parkeerplaats met trailers heeft u natuurlijk wel nodig. Met uitgekiende beplanting kunt u iets aan het zicht ontnemen of
beter inpassen.
• Beleving
Bekijk uw erf, gebouwen en land eens door de bril van
een buitenstaander. Past het allemaal in het landschap?
Zitten er verbanden tussen de verschillende bedrijfsonderdelen? Is er het onrustig? Of vormt alles een eenheid met
de omgeving?

Buitenbak: vergunning nodig
Een rijbak hoort bij een paardenerf. Maar
hier geldt ‘bezint eer gij begint’. De bak kan
ontaarden in een modderpoel, of hij is te
hard of te mul. En soms blijkt achteraf de
plek verkeerd gekozen. De omheining van
een rijbak hoort veelal tot de bebouwing,
wat betekent dat een vergunning van de
gemeente nodig is. Voor het bewerken van
de grond is vaak een aanlegvergunning
nodig. Denk ook aan ruimte voor beplanting
om de bak in te passen in het landschap. Zo
maakt u het tot een verfraaiing van uw erf.
De foto geeft een overzicht van professioneel aangelegde en functionele rijbakken.
Met een paar beuken- of meidoornhagen,
een rij knotbomen, bruine hekken en
minder opvallende lichtmasten, zou het in
dit landschap nog beter passen.

Denk aan voer- en mestopslag
Sla voer en mest zoveel mogelijk op uit het zicht.
Plant rond de betonnen mestopslag een heg.
Dat biedt een veel vriendelijker uiterlijk. Richt
een aparte hoek van uw erf in voor voeropslag.
Maak hem landschappelijk aantrekkelijk met
een takkenril waaraan u jaarlijks uw snoeiafval
toevoegt of met een heg. Daarbinnen kunt u de
ronde balen opstapelen. Maar het mooist is
natuurlijk een fraai historisch en landschappelijk
bouwwerk, zoals de een-roedige hooiberg die in
de Achterhoek voorkomt.

Omheining: veilig en mooi
Voor paarden is een veilig raster erg belangrijk. Er is een veelheid aan mogelijkheden. Prikkeldraad is geen optie. Stroomlint, stroomkoord en (houten) hekwerk zijn het meest gebruikt.
Al deze materialen hebben andere eigenschappen. Bij gebruik
van linten zijn meer palen nodig dan bij koord of staaldraad.
Zorg dat ze strak hangen. Slaphangend wit lint verrommelt
het landschap. Dat geldt ook voor rubber banden, staaldraad
en oude vangrails. Ze zijn vanuit landschappelijk oogpunt
eigenlijk in alle gevallen ongewenst.
Witte hekken en linten trekken snel aandacht. Al gauw doorbreken ze het beeld van landschappelijke samenhang.
Een houten donker gekleurd hekwerk kan mooi zijn. Het past
het beste in een kleinschalig landschap met houtsingels. Hetzelfde hekwerk in een open polder komt niet tot zijn recht.
Welke afrastering past het best op uw terrein? Rijdt eens een
rondje in de omgeving. Hoe komen paardenrasters van anderen op u over? En wat vindt u van de witte, bruine of groene
linten?

Koord, bruin lint of een houten hekwerk ziet er vaak het
meest vriendelijk uit in het landschap. Die afrasteringen zijn
goed te combineren met lijnvormige beplanting. In veel gevallen vormt de beplanting dan de visuele afscheiding van het
weiland. Daardoor kan de daadwerkelijke omheining veel
subtieler (én vaak goedkoper!) worden uitgevoerd. Zie de folder hekken, hagen en perceeelsranden.

Wilt u wel lint gebruiken,
neem dan bruin of groen
in plaats van wit
Stallen: bouwen én beplanten
Bij het bouwen of verbouwen van stal of de aanleg van een
overdekte rijbak is gemeentelijke wet- en regelgeving aan de
orde. Informeer wat de regels zijn, voordat u een plan gaat
maken. De gemeente kijkt of uw plan past binnen het bestemmingsplan.

Goed passende buitenbak

Verlichting: niet te fel

Beplantingsplan geeft structuur
In veel gevallen beoordeelt een welstandscommissie of de bouw en de materialen
passen in de omgeving en het landschap. Streekeigen bouwen vergroot de kans op
goedkeuring. Ook een beplantingsplan, dat u samen met de bouwaanvraag indient,
helpt. U geeft zo aan dat u rekening houdt met de omgeving. Denk bij een beplantingsplan aan specifieke elementen zoals nestplaatsen voor vogels: holle stenen met
opening, kerkuilenkast, ooievaarsnest op het dak. Het beplantingsplan structureert de
landschappelijke inpassing van uw erf.’ Voor u, maar ook voor uw bezoekers is het
straks genieten als er een mooi gebouw staat, dat rondom mooi in het groen staat.
Deze serie bestaat uit vijf folders: 1.
2.
3.
4.
5.
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Plan de ligging van uw bak
Denk goed na over de locatie, voor u gaat
graven om een buitenbak aan te leggen.
Denk aan looplijnen en plan de bak bij
voorkeur achter het erf. Een ligging in de
lengterichting van de percelen past
meestal het best in het landschap.
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Er is discussie over de
verlichting in het buitengebied.
Het ontsiert en verstoort het
nachtelijk leven van veel dieren
en insecten. Leg de verlichting
zo aan, dat de lampen alleen de
bak verlichten en niet de hele
omgeving. Niet overdadig
belichten bespaart ook nog eens
energie. Er zijn lampen die het
licht heel speciﬁek richten.
Doe de lichten alleen aan als u
daadwerkelijk in de bak rijdt.

