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Onlangs is het boek: 
’Erfbeplanting rond Doetinchem’, 
verschenen. Het resultaat van vele 
jaren onderzoek door een groepje 
enthousiaste bewoners die sinds 
1995 meer dan 100 boerenerven 
hebben geïnventariseerd en 
beschreven. 
Een gesprek met Heleen Lorijn 
een van de initiatiefnemers die 
vanaf het eerste begin bij dit 
project is betrokken.

Hoe is het idee voor dit boek 
ontstaan?
Heleen: ‘De werkgroep is gestart 
in 1995 met een stage van 
Annemieke Breukelaar over 
boerenerven. Ronald Langendoen 
van de gemeente begeleide haar en 
heeft tijdens een open dag op de 
Slangenburg een aantal mensen 
gevraagd om wat dieper op het 
onderwerp in te gaan. En zo is de 
werkgroep ontstaan, met door de 
jaren wel een aantal wisselingen.
Vanuit het luisteren naar wat 
eigenaren over hun erven 
te vertellen hadden en met 
tekeningen van de erfindeling, 
zijn we later gaan werken met een 
lijst van onderwerpen. Naast een 
beeld van het erf en de omgeving, 
zijn we meer gaan doorvragen 
op de soorten bomen, struiken en 
planten op de erven en waar die 
dan stonden. 
Wij waren natuurlijk niet de 

eersten. Al heel lang wordt er een 
cursus erfbeplanting aangeboden, 
maar niet alles daarvan zagen wij 
om ons heen’.

Wat zijn dan de verschillen met de 
erven rond Doetinchem?
Allereerst is er niet één type 
erf, maar wij hebben vier 
typen gevonden met elk een 
heel verschillende inrichting. 
Bijvoorbeeld, in de standaard 
erfbeschrijving worden leilindes 
voor het huis aangeraden als 
traditioneel. Maar leilindes 
worden in deze buurt niet 
gevonden, wel knotlindes. Ook 
is geen erf hetzelfde. De kleine 
boerderijen (in het boek type 1) 
hadden vooral functioneel groen 
om het huis, terwijl de luxere 
boerderijen meer siergewassen 
kenden. 
In elke streek vind je daardoor 
veel afwijkingen van het 
‘standaard’ type.
De indeling van een erf hangt ook 
af van de wegen om de boerderij 
en van de ligging ten opzichte 
van de zon. Bijvoorbeeld, een 
perenboom wordt hoog en geeft 
schaduw over lagere gewassen, 
dus die zet je wat verder weg. Zo 
ontstaat in de praktijk de logica 
van de erfindeling.
Bij type 1 tref je ook individuele 
(fruit)bomen aan op het erf, in 
plaats van een aparte boomgaard. 

Elk beschikbaar plekje werd 
benut. 

Hoe kwamen jullie tot de vier 
typen?
Op een avond zijn alle 
tekeningen met beplanting op 
een stapel gelegd en is iedereen 
gaan sorteren op belangrijke 
kenmerken, zoals hagen om de 
bongerd, etc. Aan het eind rolden 
daar de vier typen uit die we 
hebben beschreven. Wij waren zelf 
ook verrast over deze uitkomst.
Vervolgens hebben we de schetsen 
van nu ook vergeleken met 
beschrijvingen uit 1822 van het 
kadaster. En hebben we veel 
luchtfoto’s bekeken van in en net 
na de oorlog. Daar haal je uit wat 
waar stond op het erf. Analyse 
van oude foto’s heeft ook veel 
detailinformatie opgeleverd over 
de erfinrichting en de beplanting. 
Mijn eigen boerderij bijvoorbeeld 
is een kleine boerderij (type 
1). Al rond 1770 heeft op deze 
plek een huis gestaan. In de 
kadasteratlas van 1882 staat het 
perceel beschreven zoals het er 
toen uitzag. En ik heb een foto uit 
1920 gevonden waaruit blijkt dat 
er heel weinig siertuin omheen te 
vinden was.
Veel van de mensen die we 
gesproken hebben beleefden 
zelf de periode rond 1950, dat 
was de periode net voor de grote 

veranderingen in het landschap 
door de ruilverkaveling. 

En nu? Val je nu in een gat?
Heleen: ‘Dat zou je denken als 
je zolang met een groep aan 
het werk bent geweest. En, we 
deden niet alleen dit onderzoek, 
maar we werden ook gevraagd 
voor voorlichtingsavonden en 
individueel advies. We hebben 
ook al eens een fietsroute langs 
boerenerven gemaakt met 
verhalen over wat daar te zien 
valt. En we hebben een aantal 
elementen van het erf apart 
onderzocht en beschreven om dat 
te bewaren voor het nageslacht. 
Zoals de rol en de werking van 
de ‘bleek’; de verschillende 
bakhuisjes bij boerderijen. 
Maar nee, ik wil met een aantal 
nieuwe werkgroepleden best nog 
aan de slag rond een ander gebied 

volgens de methode zoals we die 
beschreven hebben in ons boek. 
Dus wie weet’.

Wim Beijer
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De Plattelandsraad wil 
nieuwe initiatieven in het 
buitengebied van de gemeente 
Oude IJsselstreek steunen. Zij 
daagt daarom inwoners uit 
voorstellen in te dienen die voor 
ondersteuning in aanmerking 
komen. De drie ideeën die 
het meest bijdragen aan de 
vitaliteit en leefbaarheid van 
ons buitengebied, worden elk 
beloond met €750.  

In plattelandsgemeenten, zoals 
Oude IJsselstreek, moeten 
alle zeilen worden bijgezet 
om het buitengebied vitaal en 
leefbaar te houden. Gelukkig 
zijn er steeds lokale groepen 
die met nieuwe initiatieven 
komen. De Plattelandsraad 
wil dit soort initiatieven graag 
ondersteunen en is op zoek 
naar vernieuwende ideeën, die 
een bijdrage leveren aan de 
vitaliteit en de leefbaarheid van 
het buitengebied. Schrijf uw 
idee voor een nieuw (nog uit te 
voeren idee) op in maximaal 400 
woorden en stuur het op naar 
de Plattelandsraad. De leden 
van de Plattelandsraad gaan de 
ideeën beoordelen en kiezen er 
drie uit die elk beloond worden 
met €750.
In de omschrijving van uw idee 
beschrijft u (liefst met tekening 
of plaatje), wie de indieners 

zijn, wat het doel van het idee/

project is, hoe en waar u het wilt 

uitvoeren,wanneer en hoelang 

de uitvoering duurt en wat uw 

project bij gaat dragen aan 

vitaliteit en leefbaarheid van het 

buitengebied.

Voorstellen kunnen ingediend 

worden tot 31 augustus 2014 

bij  de secretaris van de 

Plattelandsraad, de heer A. 

Oosterbaan, Harterinkdijk 

16a , 7065 AP, Sinderen, email: 

a.oosterbaan@planet.nl .Neem 

gerust contact op, ook al is 

uw idee nog niet helemaal 

uitgewerkt.

De inzendingen worden in 

september/oktober door de 

leden van de Plattelandsraad 

beoordeeld. Hierbij wordt met 

name gekeken naar de bijdrage 

die het idee levert aan de 

vitaliteit en leefbaarheid van 

het buitengebied. Verder wordt 

o.a. gekeken naar de mate van 

vernieuwing en samenwerking 

in het project.

Als er veel ideeën binnenkomen, 

dan wil de Plattelandsraad 

hierover een tentoonstelling 

organiseren.

Het boek ‘Erfbeplanting 
rond Doetinchem’, is te koop 
in de boekhandel en  in de 
landgoedwinkel van het 
kasteel Slangenburg.

‘Kiezen voor bomen’, was 
het thema van de 58e 
boomfeestdag afgelopen 
maart.
De boomfeestdag van de 
gemeente Doetinchem werd 
dit jaar in Nieuw-Wehl gevierd 
met de ‘Vrienden van het 
Wehlse Bos’ en de lagere school 

de Timpaan. De burgemeester, 
Niels Joosten, deed de 
aftrap, waarna de kinderen 
meehielpen om een nieuw 
bosje aan te planten.
Van de ‘Vrienden van het 
Wehlse bos’ ontving de 
burgemeester een bats met 
inscriptie. Een symbool 

voor het vele werk dat in de 
toekomst nog verzet mag 
worden in de natuur. De 
boomfeestdag werd door 
de burgemeester afgesloten 
met een kop koffie in het 
onderkomen van de ‘Vrienden’ 
achter het Jagershuis in Wehl.

(foto: Achterhoek Foto)


