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Landschap.
Het huidige erf ligt in een grootschalige veenontginningslandschap (bloksysteem met wijken)
beplantings/water kavel/ structuur is nog aanwezig .

Een monumentaal landschap
Bij Emmen vormen de hoogveenontginningen een uitzonderlijk monumentaal landschap. De 
lange kanalen die zwaar in de beplanting staan, de gestrekte linten en de ritme van kanalen, 
wijken en sloten verschaffen dit landschap voor Nederlandse begrippen een unieke
monumentaliteit.
Landschap van de grote (regel)maat
Het hoogveenontginningslandschap is het landschap van de grote maten. 
Alles is hier groot en stoer. 
Het landschap wordt gevormd door open ruimten van formaat. De kanalen en linten geven 
contour aan de ruimte. Zij ‘maken’ de ruimten. Het is een open landschap; weids, 
maar geenszins kaal.
Naast de robuuste ruimten, is de strikte regelmaat van het landschap kenmerkend.
Het veenkoloniale landschap kent een uiterst regelmatige basisstructuur met een sterke
ritmiek van kanalen, wijken en sloten. 
Lange zichtlijnen....
Typerend voor het hoogveenontginningslandschap zijn de lange zichtlijnen. 
Hier heeft men vele vergezichten. Hiermee vormen ze een heel ander soort landschap,
met ook een heel ander soort beleving, dan bijvoorbeeld het esdorpenlandschap.
Rijk aan details
In het landschap van de hoogveenontginningen is veel te zien. Hierin schuilt ook de verrassing 
van dit landschap. Het is een landschap dat zich in grote lijnen laat overzien, maar
dat  bij  nadere  beschouwing  uitzonderlijk  rijk  is  aan  details.  Binnen  de  eenheid  van  het 
hoogveenontginningslandschap is er sprake van een grote verscheidenheid.
Niet alleen binnen de linten is sprake van een grote variatie, ook in de open ruimten zijn er tal 
van elementen die die ruimte een specifiek kenmerk meegeven, of iets vertellen
over de geschiedenis van het gebied.  (De ruimtelijke waardenkaart)

Lokale waarden..
Wat betreft de waterstructuur is niet alleen de ‘schuine’ ligging van de hoofdwijken, eerste en
tweede Boerwijk in het bijzonder, maar ook de lengte van de loodrecht daarop gelegen gewone 
wijken. Evenals bij de hoofdwijken is hier de aardkundige ondergrond (hoogteverschillen en 
dikte veen) de reden voor het verschil in lengte.
De beplantingsstructuur is zeer gaaf. Dit betekent dat het gebied onbeplant is gebleven
Het gebied is in ruimtelijk opzicht één van de meest gave representanten van de grootschalige
hoogveenontginningen. Het is een grootschalig, open, onbewoond en onbeplant gebied met 
lange zichtlijnen (Waarderingsmatrix gaafheid)

Kenmerken samengevat ........
-Een jong maar toch monumentaal landschap, lange kanalen vaak begeleid met forse bomen 
rijen, lintbebouwing en ritme van kanalen en wijken.
-Landschap van grote (regel)maat, maat en schaal zijn belangrijk, grote, forse 
landschapselementen, grote open ruimtes die het landschap vormen, 
De kanalen en linten geven contour aan dit open landschap dat als weids maar zeker niet kaal  



wordt ervaren.
Naast deze robuuste ruimtes is strikte regelmaat van het landschap kenmerkend. 
-Lange zichtlijnen zijn typerend voor een hoogveenontginning

Knelpunten, bedreigingen en misvattingen over het hoogveenontginningslandschap.
-Een  landschap  zoals  gezegd  met  veel  kwaliteiten  en  uitzonderlijke  schoonheid,  word 
eenvoudig gemeden ….. 
het is bestempeld met een  negatief imago.
-Weldaad van ruimte, (geen overdaad) er kan veel binnen deze ruimte mits het goed word 
geregisseerd, kwaliteiten moeten behouden blijven.
-Het is een stoer en weids, robuust landschap wat minder aantrekkelijk is dan een beekdal of 
esdorpenlandschap voor het toerisme.
-In een open landschap is alles wat je doet direct zichtbaar! Een verkeerd geplaatste boerderij  
of mest silo kan de open hoofdstructuur negatief beïnvloeden en juist zoveel aandacht trekken 
dat het een eyecatcher word in het gebied.
-Dempen van kanalen en wijken! Letterlijk het raamwerk  van het veenkoloniaal landschap met 
zijn lintdorpen, zij zijn de dragers van het landschap 
-Functie  van  de  kanalen  verdwijnt  waardoor  er  minder  levendigheid  en  dichtgroei  van  de 
kanalen worden onzichtbaar!
-Ver-rommeling van de linten aan de achterzijde, beeldbepalend en daardoor bij ontwikkeling 
groot belang.
-Bos aanleg, enerzijds verlies van openheid anderzijds nieuwe ontwikkeling natuur.

Wens.... behoud,versterken …..nieuwe kansen voor locatie 
-Herkenbaarheid landschap waarborgen en versterken
-Robuuste, open landschap behouden evt. versterken forse maat en schaal. 
-Evt. aanwezige wijken herstellen en weer duidelijk in beeld brengen 
-Achterzijde als “voorkanten van het landschap” in richten, beeldbepalend.
-Duidelijke structuur op het erf, hiërarchie en samenhang
        
Nieuwe situatie
Het erf (de loods) zal worden afgerond met een bedrijfswoning, in eerder overleg is besloten 
deze aan de landschapszijde van en het erf te situeren. Er dient een goede overgang te komen 
van wonen naar erf en van erf naar landschap.
Dus nieuwe kansen om het huidige erf beter in te passen.

Landschappelijke inpassing
De nieuwbouw heeft geen invloed op de open landschappelijke hoofdstructuur,
Doel is dat het erf minder aandacht trekt in dit open en beplantingsloze landschap.
Naast de huidige loods staan enkele forse bomen, deze moeten worden aangevuld om een 
betere verankering te krijgen aan het lint. ( Bladderswijk) 
Verder kan er door de nieuwe bouw een samenhang en hiërarchie  worden gecreëerd  zoals het 
wenselijk is in dit landschap.... Voorhuis met bedrijfsgebouwen. 

Kortom, speerpunten voor de inpassing zijn:
-Traditioneel inpassen , massa op werkerf , achter open...niet te veel in open landschap zodat 
het teveel aandacht trekt!, Hoeken markeren met fors groen.
-Goede en zwaarder verankering aan de Bladderswijk..
-Hiërarchie en samenhang  herstellen........ nieuwbouw in vorm en situatie als  hoofdgebouw.
-Openheid bewaren , geen zware groenstructuren in het open landschap
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