
Aandachtspunten erfinrichting (bronnen: LEU, SV & Natuurlijkboeren.nl)  
 
Algemene aandachtspunten: 

• Indeling van het (voor- en achtererf): 
o Gebruik de kenmerken van het traditionele erf met een representatieve voorzijde en een 

meer landschappelijke achterzijde. 
o Houdt me beplantingen rekening met zon en overheersende windrichting. Bijv. boomgaarden 

hebben licht en lucht nodig. 

• Structuur: 
o Behoud van het slotenpatroon op en rond het erf. 
o Spaarzaam omgaan met verharding, verlichting, opvallende hekwerken, e.d. Grint alleen 

toepassen onder de druipstrook van het dak. 
o Gebruik materialen die passen bij het buitengebied en neutraal van vorm en kleur zijn. 

• Zichtassen en doorkijkjes: 
o Behoud zichtlijnen van de voorzijde naar de achterzijde over het erf. 

• Streekeigen beplanting: 
o Gebruik streekeigen beplantingen; kavelgrensbeplanting, boomgaard en geriefhoutbosje. Kies 

voor enkele grote beplantingen, die passen bij de maat en schaal van het landschap. Wees 
spaarzaam met gecultiveerde soorten. 

• Overhoekjes: 

• Slootkanten: 
o Behoud of ontwikkeling van natuurlijke of natuurvriendelijke oevers langs waterkanten. 
o Geen beschoeiing van oevers. Indien toch noodzakelijk, gebruik onopvallende beschoeiingen 

die niet boven de waterlijn uitkomen. 
 
Algemene biodiversiteitbevorderaars: 

• Gemengde hagen: 
Bestaan uit diverse soorten hagen die er tegen kunnen om regelmatig geschoren te worden. Hagen 
markeren grenzen op het erf. Kleine vogels zoals mussen vertoeven er graag, want ze zijn er veilig voor 
roofvogels. 

• Fruitboomgaarden: 
Leveren een mooi landschappelijk plaatje op en een mooie graasplek voor het vee. Vooral vlinders 
(gehakkelde aurelia en landkaartje) en broedvogels (winterkoning, putter en grauwe vliegenvanger) 
houden van fruitboomgaarden. 

• Bloemenranden en –weitjes: 
Maken een erf aantrekkelijk voor hommels, bijen en vlinders. Bepaalde planten zijn extra aantrekkelijk 
zoals vlinderstruik, duizendschoon en herfstaster bijvoorbeeld. Maar ook wilde planten als echte 
koekoeksbloem, gewone smeerwortel en pinksterbloem trekken insecten aan. 

• Nestgelegenheden: 
Zijn belangrijk voor kerk- en steenuilen, zwaluwen en mussen etc. Ze zijn vooral effectief op een 
gevarieerd erf in een landschap met houtsingels, knotwilgen en hoekjes waar insecten en muizen 
zitten. 

• Poel: 
Is een wereld van leven op zich. Het water trekt bruine- en groene kikkers én salamanders. 
Tegelijkertijd trekt een poel insecten aan, zoals libellen en muggen. In de nabijheid van poelen is het 
slim om een houtwal of bosje aan te leggen, want kikkers en salamanders zitten voor een groot deel 
van het jaar verscholen op het land. 

• Houtsingel: 
Is meer dan leverancier van kachelhout. De dichte structuur biedt bescherming aan verschillende 
kleine zoogdieren en zangvogels. Vaak is een houtsingel enkele meters breed. Omdat ze regelmatig 
worden afgezet, ontstaat een dichte structuur. Kleine vogels zoals heggenmus, winterkoning en 
zwartkop broeden er graag. Ook voor kleine zoogdieren zoals wezel en hermelijn biedt een houtsingel 
schuilgelegenheid. 

• Insectenhotel: 
Is een stuk hout met gaten. Daarin leggen solitaire bijen hun eitjes. Er zijn honderden soorten solitair 
levende bijen en wespen, die ook bestuivingswerk doen. Ook die insecten moeten ergens wonen. 


