
Aanknopingspunten nieuwe erven  Nieuw schoonebeek

Bij de bouw van een agrarisch erf in het landschap van Nieuw Schoonebeek is een aantal zaken van belang:

* Ligging op de hoge (zand)kopjes in het landschap. Dit zijn hoofdzakelijk de locaties van de bestaande 
boerderijen, die ten noorden van de Europaweg liggen (buiten het dal van het Schoonebeekerdiep). Deze 
locaties liggen soms een eindje van de weg af.

* Oriëntatie van de gebouwen in de richting van het slagenlandschap. Dus de nokrichting gaat in eerste instantie 
met de kavelrichting mee, waardoor een langgerekt erf ontstaat met zichten tussen de boerderijen door. Wanneer 
dit niet kan is het ook mogelijk de bebouwing juist haaks op de kavelrichting te plaatsen, waarmee de zandkop 
geaccentueerd kan worden. Let op dat dit niet ten koste gaat van het karakteristieke reliëf van de zandkoppen 
zelf en de doorzichten over de onbebouwde slagen. 

* Aankleding van het erf met karakteristieke beplanting. Die bestaat in Nieuw Schoonebeek onder andere uit: 

• Laantje of bomenrij langs de toegangsweg naar het erf. De stevige beplanting bestaat vaak uit 
zomereik, maar kan ook ingevuld worden met paardenkastanje, linde of beuk.

• Boomgroep op het erf. Deze boomgroepen bestaan uit stevige enigszins opgekroonde bomen 
hoofdzakelijk van één soort in het gras. Vaak is dit eik, maar het kan ook ingevuld worden met linde of 
paardenkastanje. De boomgroep staat vaak aan de voorzijde van het erf. 

• Een bosje op het erf. Een bosje bestaat zowel uit bomen als struiken en kent vaak verschillende soorten 
en kan op verschillende plekken op het erf staan. Kenmerkende soorten zijn: eik, berk, els, hazelaar, 
lijsterbes, meidoorn, sleedoorn, krent en vlier.

• Houtsingels langs kavelgrenzen. Dit zijn langgerekte singels die staan in de richting van het 
slagenlandschap. Ze bestaan uit zowel bomen als struiken. Kenmerkende soorten zijn vooral berk en 
lijsterbes, maar hier kunnen ook andere soorten in staan zoals eik, braam en krent. 
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Achtergrondinformatie

Meer achtergrondinformatie kunt u vinden in onderstaande documenten

* Ruimtelijke waardenkaart Emmen 

* Het rapport De gemeente Emmen in het perspectief van het landschap behorende bij het BP buitengebied, te 
vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl . 

* Het rapport Structuurvisie Schoonebeek http://www.bureauscholtens.nl/Schoonebeek.pdf

* Kaartanalyse door Prolander: Landschap Bargerveen en omstreken


