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1	 Vraag	en	context

De gemeente Noordoostpolder wil graag een 
beleidskader voor de uitbreiding van erven van 
arbeiderswoningen ontwikkelen. Daarvoor is 
intern een memo (Denkrichting uitbreiding arbei-
derswoningen, 20 november 2013) opgesteld. 
Aan Feddes/Olthof, als opsteller van de Land-
schapsvisie Noordoostpolder, is gevraagd om 
aanvullend aan de memo een modellenstudie/
advies uit te brengen. 

In de Landschapsvisie Noordoostpolder worden 
het oorspronkelijke inrichtingsplan, het huidige 
landschap en de toekomstige ruimtelijke ontwik-
kelingen beschreven en geanalyseerd. Op basis 
van de geanalyseerde landschappelijke karak-
teristiek worden voorstellen gedaan voor de 
vormgeving van nieuwe ontwikkelingen. 
In de Landschapsvisie is slechts beperkt aan-
dacht voor de uitbreiding van erven van arbei-
derswoningen. De modellenstudie maakt hierop 
voorstellen, die aansluiten bij de Landschapsvi-
sie.

Memo en modellenstudie zullen samen in één in-
tegraal beleidsstuk uitmonden, dat de gemeente 
aan de RCE wil voorleggen.
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2	 Arbeiderserven	als	onderdeel	van	het	landschap

De arbeiderserven zijn ondergeschikt aan de 
agrarische erven maar vormen evenzeer een be-
langrijk onderdeel van het landschap. De analyse 
van de agrarische erven uit de Landschapsana-
lyse is ook op de arbeiderserven van toepassing:
‘Op het laagste schaalniveau is het thema van 
de concentrische opbouw herkenbaar in de 
opbouw van de (agrarische) erven, die altijd aan 
drie zijden worden omzoomd door een erfsin-
gel. Aan de kant van de openbare weg is het 
erf transparant begrensd. Deze opbouw heeft 
als effect dat de erven van buiten af gezien als 
landschapselement worden ervaren, en vanaf 
de weg een kijkje in het interieur van het bedrijf 
(of op de voortuinen van de arbeiderswoningen) 
ontstaat. De soortenkeuze van de erfbeplanting 
is afgestemd op de soortenkeuze van de wegbe-
planting ter plaatste. Omdat de agrarische erven 
een essentieel onderdeel van het landschap zijn 
heeft het verdwijnen van de erfbeplanting zowel 
op het kleine schaalniveau van het erf zelf als op 
het niveau van de belevening van het landschap 
een groot effect.’

De arbeiderswoningen liggen verspreid over het 
buitengebied, vrijwel altijd gekoppeld aan clus-
ters agrarische erven en aan de noordzijde van 
de weg. Net zo als de agrarische erven clusters 
vormen, zijn de arbeiderswoningen gegroepeerd 
op een erf en heeft het erf standaardafmetin-
gen. De arbeiderserven zijn 60 meter diep en 
afhankelijk van het aantal woningen 30 tot 55 
meter breed. 

Standaardafmetingen van het erf met arbeiderswoningen
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Vanaf een zijweg is het verschil tussen arbeiderserf op de voorgrond en de daar achter liggende agrarische erven 
zichtbaar maar deze situatie komt niet vaak voor.

Vanaf achterzijde gezien: erven als landschapselement, er is geen verschil tussen agrarische erven en arbeiderser-
ven waarneembaar.

Vanaf voorzijde gezien: arbeiderswoningen met diepe voortuinen zijn op de weg georiënteerd.
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3	 De	inrichting	van	het	arbeiderserf

Oorspronkelijke inrichting
De arbeiderswoningen op een erf zijn gegroe-
peerd in een bouwblok van 2, 3 of 4 woningen. 
Vanwege de bezonning hebben de woningen een 
diepe voortuin aan de wegzijde (de zuidkant) en 
een ondiepe achtertuin aan de noordkant, die 
begrensd wordt door een erfsingel. De diepte 
van de voortuin is het zelfde als de voorzone met 
woonhuis en siertuin van het agrarische erf. 
Vanuit de kavelbreedte bezien staan de wonin-
gen in het midden, waarbij de woonbebouwing 
ongeveer de helft van de kavelbreedte beslaat. 
De erfsingel is smaller dan bij het agrarische 
erf, ongeveer 3 meter.
Ruimtelijke veranderingen en ontwikkelingen

Afmetingen van agrarisch erf en arbeiderserf zijn op elkaar afgestemd.

Een smalle windsingel begrenst het arbeiderserf aan 
drie zijden.
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Blokjes van twee woningen komen vooral in de zuidoost-
hoek voor.

Blokjes van drie arbeiderswoningen liggen verspreid 
over de polder.

Een blokje met vier woningen komt het meeste voor.

Situatie 1955
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De arbeiderswoningen zijn de laatste jaren 
steeds meer geliefde woonplekken voor ‘burger-
bewoners’ geworden. De (nieuwe) bewoners 
hebben in de loop van de tijd veel veranderingen 
aan hun woning en de erfinrichting doorgevoerd. 
Zo zijn de oorspronkelijk kleine woningen bijna 
allemaal naar achteren en vaak ook naar de 
zijkant uitgebreid en is het aantal en oppervlak 
van de schuren fors vergroot. Ook zijn soms 
woningen samengevoegd en in enkele gevallen 
werd een compleet blokje vervangen door een 
vrijstaand huis. 
Bij een groot aantal woningen werd de voortuin 
voor meer privacy naar de weg toe dicht ge-
plant. Als de beplanting het zicht op de wonin-
gen helemaal ontneemt, krijgt de weg aan de 
voorkant een anonieme sfeer. Voor het uitzicht 
werd aan de zijkant de erfsingel juist transpa-
ranter gemaakt. Als dit gepaard gaat met een 
groene inrichting van de voortuin en een ste-
vige erfsingel langs de achterkant kan het een 
aantrekkelijk beeld vanuit de weg opleveren maar 
zorgt er wel voor dat het arbeiderserf zijn func-
tie als landschapselement op de grotere schaal 
deels verliest. 
De smalle sloot tussen weg en voortuinen is 
bijna overal gedempt. Zolang deze strook als 
gras berm ingericht is doet het geen afbreuk 
aan de groene uitstraling.
Een enkele keer zijn arbeiderserven aan de ach-
terkant uitgebreid, over deze ontwikkeling gaat 
het volgende hoofdstuk.

Oorspronkelijke inrichting van het erf met 
arbeiderswoningen

Veel voorkomende aanpassingen

Uitbreidingen naar achteren zonder windsingel
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Deels gedempte watergang aan de voorkant

Verwijderen windsingel aan de zijkant

Dichte beplanting aan de voorkant 

Vervangende nieuwbouw Samenvoegen van woningen
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4	 Modellenstudie	naar	de	uitbreiding	van	arbeiderserven

De uitbreiding van arbeiderserven vind plaats op 
particulier initiatief van de bewoners in afspraak 
met de betreffende agrariër. Tot nog toe zijn de 
uitbreidingen slechts op enkele plekken zichtbaar 
maar verwacht wordt dat deze ontwikkeling va-
ker zal voorkomen. Om de uitbreidingen beter te 
kunnen sturen worden er verschillende mogelijk-
heden onderzocht.
Uitbreiding is in principe naar achteren of naar 
de open zijkant mogelijk. Een uitbreiding naar 
achteren heeft de voorkeur, omdat bij een 
uitbreiding naar de zijkant de erfsingel van de 
hele zijde vervangen moet worden. Ook ligt dan 
de bebouwing niet meer in het midden van de 
kavelbreedte en wordt één perceel onevenredig 
groot.
In het geval dat het aangrenzende erf (met agra-
rische of recreatieve bestemming) wil uitbreiden 
is een gecombineerde uitbreiding van de erven 
mogelijk. Deze situatie is reeds opgenomen in 
de Landschapsvisie en wordt hier verder uitge-
werkt.

Onafhankelijk van de uitbreidingsrichting gelden 
een aantal algemene uitgangspunten voor de 
uitbreiding van arbeiderserven:
- Conform de uitgangspunten voor uitbreiding 

van agrarische erven in de Landschapsvisie 
wordt geen onderscheid gemaakt naar land-
schappelijke deelgebieden, om de regelmaat 
van het modulaire systeem te respecteren. 
Om dezelfde reden wordt ook geen onder-
scheid gemaakt naar de ligging van arbeiders-
woningen aan bepaalde cluster met 2,3 of 4 
agrarische erven.

- Bij erfuitbreiding wordt een nieuwe windsingel 
van 3 meter breed aangeplant, bij een uitbrei-
ding van bijvoorbeeld 15 meter zijn 3 meter 
voor de windsingel gereserveerd en 12 meter 
vrij in te richten.

- Delen van de windsingel kunnen transparant 
worden gemaakt (bijvoorbeeld door het verwij-
deren van onderbeplanting).

- Binnen de begrenzing van het erf kunnen de 
perceelgrenzen worden aangepast; bijvoor-
beeld door de middelste percelen van de tus-
senwoningen aan het eind te verbreden.
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Uitbreiding naar achteren om 15 meter: 
achter het arbeiderserf is de hoek van het agrarische erf nog net zichtbaar.

Uitbreiding over de helft van het verschil tussen arbeiderserf en agrarisch erf (20 meter):
de zicht op de hoek van het agrarische erf verdwijnt

Oorspronkelijke situatie: 
achter het arbeiderserf is de hoek van het agrarische erf zichtbaar

Zichtbaarheid van de windsingel van het agrarische erf vanaf de weg:
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4.1	Uitbreiding	naar	achteren	
Bij een uitbreiding naar achteren zijn in principe 
twee mogelijkheden: of een beperkte uitbreiding 
naar achteren zodat het onderscheid tussen 
arbeiderserf en agrarisch erf zichtbaar blijft; of 
een uitbreiding tot aan de diepte van het agrari-
sche erf, zodat ze samen een ruimtelijke een-
heid vormen.
Een uitbreiding gelijk aan de diepte van het agra-
rische erf heeft ons inzien een aantal nadelen:
- Door arbeiderserf en agrarisch erf tot één 

landschapselement samen te voegen verliest 
het modulaire systeem aan kracht. Het arbei-
derserf gaat op het agrarische erf lijken.

- De uitbreiding van het arbeiderserf is behoor-
lijk fors. Het bestaande erf van 60 meter 
wordt met 40 meter uitgebreid en het oor-
spronkelijk principe van grote voortuin, kleine 
achtertuin wordt omgedraaid. Daardoor zal 
het gebruik van de voortuinen veranderen en 
daarmee ook de beleving vanaf de straat.

- Het lijkt verstandiger om deze uitbreiding als 
compensatie in te zetten als het aangrenzen-
de agrarische bedrijf uitbreid. 

Voor het onderscheid in twee aparte erven is 
de beleefbaarheid vanaf de weg aan de voorkant 
het belangrijkst. Hoe dieper de uitbreiding van 
het arbeiderserf, hoe eerder de windsingel van 
het agrarische bedrijf achter de beplanting van 
het arbeiderserf ‘verdwijnt’. De zichtbaarheid van 
de achterkant (te ver weg) en de zijkant (komt 
niet zo vaak voor) speelt, zoals eerder beschre-
ven, geen grote rol.

De grens lijkt bij een uitbreiding van ongeveer 
15 meter te liggen, dan is het onderscheid nog 
voldoende zichtbaar vanaf de aangrenzende 
kavel. Als de uitbreiding dieper wordt dan is de 
afstand naar het volgende ervencluster te klein 
om voldoende zichtruimte over te houden. Voor-
waarde is dat alle percelen binnen het erf even 
ver uitbreiden om de ruimtelijke eenheid intact 
te houden.

Uitbreiding naar achteren om 15 meter
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4.2	Uitbreiding	naar	de	zijkant
In de Landschapsvisie wordt ervan uitgegaan 
dat de helft van de kavelbreedte van 300 meter 
open zou moeten blijven, wordt meer verdicht 
verdwijnt de ervaring van de polder als open 
landschap. Dat betekend dat agrarisch erf 
en arbeiderserf samen maximaal 150 meter 
breed mogen zijn. De uitbreiding kan daardoor 
maximaal 40 meter zijn en in enkele gevallen is 
helemaal geen uitbreiding mogelijk. In de meeste 
situaties zal een uitbreiding tussen de 10 en 15 
meter mogelijk zijn.

Uitbreiding naar de zijkant

Het zicht vanaf de weg speelt bij zijwaardse uitbreiding 
minder een rol dan bij achterwaardse.

Uitbreidingsmogelijkheid tot 40 meter

Geen uitbreidingsmogelijkheid
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4.3	Uitbreiding	in	combinatie	met	
uitbreiding	van	het	aangrenzende	
agrarische	erf
Een bijzondere situatie doet zich voor als het 
aangrenzende agrarische erf wil uitbreiden; twee 
los van elkaar staande erven zijn dan niet meer 
mogelijk. Om te voorkomen dat de arbeiders-
woningen aan de achterkant worden ingesloten 
is in dit geval meer ruimte wenselijk en kan 40 
meter, tot aan de huidige achtergrens van het 
agrarisch erf, worden uitgebreid. De agrariër 
mag zijn erf dan achter dit perceel uitbreiden. 
Ook hier geld dat de maximale breedte van beide 
erven samen niet meer dan 150 meter mag 
zijn.
Bij een uitbreiding van 40 meter krijgen de 
tuinen van de tussenwoningen geen bruikbare 
afmetingen. Door de perceelgrenzen aan de 
achterkant aan te passen kan dit worden onder-
vangen. 

Gecombineerde uitbreiding van arbeiders- en agrarisch erf
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