Inrichting van de erven
Beide erven met hun bebouwing zijn verwijzingen en een vrije vertaling naar de boerenerven
welke van oorsprong in dit gebied voorkomen.
De erven hebben een collectief deel “het centrale erf” en individuele tuinen behoerende bij de
woningen
Het totaal erf is als een totaal harmonisch ensemble ontworpen en wordt ook bij de aanleg
ook volledig ingericht.
Het gehele erf wordt omzoomd door een greppel/watergang zodat er een natuurlijke barrière
ontstaat tussen de erven en het (semi)openbare gebied
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Het collectieve erf (mandelig) gebied heeft een verblijfsfunctie voor de bewoners van het erf.
Het erf is verbonden of met een dam (erf Noorthey) of een toegangspad ( erf Duivenvoorde)
met de openbare weg. Op het erf kan worden geparkeerd en is tevens een collectieve en
verblijfsruimte
Aansluitend op het verharde deel van het erf wordt een groene invulling gerealiseerd met
landschappelijke groene elementen zoals een enkele solitaire boom (linde of noot,) gras en
bloemborders.
De individuele tuinen worden volledig ingericht en beplant overgedragen. Iedere tuin heeft
een ruim terras, wat zodanig gepositioneerd is dat het uitzicht heeft over het landschap en
vanuit de overige woningen, collectieve en openbare
het afgeschermd/ niet zichtbaar is
ruimte. Hiermee wordt de combinatie landelijk leven en privacy gewaarborgd.
De tuinen zijn vooral groen, beplant met enkele (fruit) bomen, knotwilgen langs de
watergang, Leilindes, heesterbeplantingen, borders, geschoren hagen en grasland. (bij de
kavel Noorthey) hebben de woningen ook een deel van het aangrenzende weiland.
In iedere tuin wordt een ruim terras en kleine vlonder (aansluitend) op de
watergang/greppel) opgenomen.
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gemeente: 1515m2

Het collectieve erf.
Het is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de bewoners van het erf om dit
instand en functionerend te houden.
Zo kunnen er onderling afspraken gemaakt worden over het gebruik, zoals parkeren/ spelen
en feesten) Het onderhoud kan plaatsvinden door georganiseerde klusdagen of het
gemeenschappelijk inschakelen van een hovenier.
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“Spelregels”
Om de collectieve kwaliteit te waarborgen zijn een aantal spelregels / richtlijnen voor het
beheer geformuleerd. Deze moeten niet gezien worden als een opgelegd keurslijf, maar meer
als handvaten om de gemeenschappelijke kwaliteit te waarborgen in combinatie met het
individuele woongenot.

Situatie 1:1200
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De tuinen
Het instandhouden en onderhouden van de tuin is ieders eigen verantwoordelijkheid.
Wel is het van belang om het totale ensemble in stand te houden, dit betekend dat de
beeldbepalende elementen gerespecteerd en instand worden gehouden.
Dit betreft vooral de structurele landschappelijke beplantingen zoals de bomen, opgaande
heesters en de hagen. Daar waar de hagen bedoeld zijn als een privacy en windscherm
kunnen deze doorgroeien en gesnoeid worden tot op een hoogte van ca. 2.00m1.
De bij aanvang aangeplante bloemborders kunnen naar eigen inzicht en wensen aangevuld
worden met nieuwe planten.
De terrassen bij aanleg uitgevoerd in oud-hollandsbetontegels kunnen naar wens worden
uitgebreid, met de kanttekening dat de tuinen minstens voor 75% groen blijven.
Het is niet toegestaan om zichtbaar vanaf het collectieve erf of het landschap bouwwerken
zoals bergingen ed. te plaatsen.
De aan de tuin grenzende sloot of greppel dient jaarlijks uitgemaaid te worden om de
waterhuishouding goed te laten functioneren.
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P(nr.) parkeerplaats woning

betontegels 600x600mm

Pb parkeerplaats bezoekers
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