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Landschappelijke inpassing Top, Munnekeweg, Grootegast
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Overzicht gebied

 

Het gebeid ten zuiden van Grootegast is een 

veengebeid wat vanuit het noorden 

afgegrave is geweest. Tot in de jaren vijftig 

lagen hier petgaten en was het een atig 

ontwaterd gebeid waar veel singels een 

halfopen landschap vormden. Gedurende de 

jaren zestig en zeventif werd het gebied leger 

en kaler en met de ruilverkavelingen werd 

het gebied getransformeerd naar een open 

weidegebied met een blokverkaveling.

 

Het onderhavige erf ligt op de scheidslijn 

tussen het oudere en hier en daar nog gave 

coulissenlandschap wat zo typerend is voor 

het Westerkwartier enhet meer open 

landschap wat de laatste decennia is 

ontstaan. 

 

Erven in dit gebied zijn kleinschalig en 

kunnen op verschillende manieren gericht 

zijn op de verkavelingsrichting. De woning is 

duidelijk op de weg gericht en goed 

zichtbaar. Opstallen daarachter kunnen elke 

orientatie aannemen maar voegen zich wel in 

de structuur.

 

Aan de zuidzijde van Grootegast vinden we 

een singellandschap dat overwegend noord-

zuid gericht is waarbij dwarse singels geen 

uitzondering vormen maar over het algemeen 

korter van lengte zijn. De ontsluiting vind 

plaats langs die zelfde noord-zuid richting.  
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Bedrijfsontwikkeling

 

Het bedrijf van de familie Top is een redelijk 

modern middelgrote melkveehouderij. 

Omwille van de bedrijfsvoering en ter 

vergoting van de eisen van diervriendelijk en 

duurzaam ondernemen is er behoefte aan 

een grotere stal. Hierdoor worden meer en 

ruimere koeplaatsen gerealiseerd. De mees 

voor de hand liggende uitbreding is een 

verbreding en verlenging van de huidige 

ligboxstal. 

 

Deze uitbreiding betekend een bestendiging 

van de breuk van de ontwikkelingsrichting die 

tot de bouw van de ligboxstal het erf 

bepaalde. Deze ontwikkeling was naar 

achteren gericht; voornamenlijk naar het 

westen. Nu wordt dus haaks op deze richting 

onwikkeld. 

 

Landschappelijke overwegingen

De ontwikkeling naar het noorden kan 

aangemerkt worden als een kans mits deze 

landschappelijk goed ondersteund wordt. 

Daarbij zal meer nadruk op de positie van de 

woning ten opzichte van de rest van het erf 

worden gelegd. Nu is de oude boerderij en 

de wonning ondergeschikt aan kuilopslag en 

stal. Door het originele erf vrij te zetten kan 

de totale erfcompositie belangrijk verbeterd 

worden. 

 

 

N

20m

LIBAU

stichting ter bervordering en instandhouding 

van de bouwkundige en landschappelijke

schoonheid in de provincie Groningen

 

versie:  2feb2015



Landschappelijke inpassing

 

Gestreefd wordt door de landschappelijke 

inpassing een meer leesbaar erf te maken en 

de nieuwbouw minder opvallend te laten 

landen in dit nog redelijk kleinschalige 

landschap.

 

Allereerst is het van belan de originele hoeve 

meer opvallend te positioneren. Dat gebeurd 

oor de kuilopslag diret ten zuiden van het erf 

naar achter te verplaatsen. 

Aan de noordzijde wordt door plaatsing van 

een aantal fruitbomen het weilandje langs de 

weg een onderdeel van dit voorerf. Deze 

fruitbomen breken daarbij tevens de lengte 

van de nieuwe stalcompilatie. Aan de meest 

noordelijke hoek wordt een kleine singel 

aangelegd die de scherpte van deze hoek 

afneemt n tevens een geleding van de ruimte 

vormt waardoor het doorzicht naar achter 

benadrukt wordt.

 

Aan de zuidzijde zal de verplaatsing van de 

kuilopslag weliswaar he aanzicht van de 

voorzijde verbeteren maar deze verplaatsing 

moet wel zeer deugdelijk uitgevoerd worden 

en begeleid door een singelstructuur langs 

de watergang. 

N

20m

LIBAU

stichting ter bervordering en instandhouding 

van de bouwkundige en landschappelijke

schoonheid in de provincie Groningen

 

versie:  2feb2015



Beplantingsplan
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elzensingel op insteek sloot deels met ondergroei

plantafstand varierend van 2 tot 7 meter

Aanplant beginnend  vanaf no. 8, toenemend

naar stal en weer afnemen in dichtheid

naar no. 10 conform principe hiernaast

 

optioneel: fruitbomen

singel met esdoorns en ondergroei

singel met 12 á 16 elzen met ondergroei

principe elzensingel langs weg
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Kamperfoelie

Lonicera periclymenum

 Boerenjasmijn

 Philadelphus coronarius

Appel

Malus domestica

Beuk

Fagus sylvatica

Es

Fraxinus excelsior

Gele Treurwilg

Salix x sepulcralis

Haagbeuk

Carpinus betulus

Paardekastanje

Aesculus hippocastanum

Knotwilg

Salix alba (knot)

Linde

Tilia vulgaris

Peer

Pyrus communis

Pruim

Prunus domestica

Rode beuk

Fagus sylvatica ‘Purpurea’

Tamme kastanje

Castanea sativa

Valse Christusdoorn

Gleditsia triacanthos

Walnoot

Juglans regia

Wintereik

Quercus petraea

Grauwe abeel

Populus x canescens

Ruwe berk

Betula pendula

Zwarte els

Alnus glutinosa

Veldesdoorn

Acer campestre

Goudes

Fraxinus excelsior ‘Jaspidae’

Iep

Ulmus xresista

Kers

Prunus avium

Leilinde

Tilia vulgaris (lei)

Meidoorn

Crateagus monogyna

Populier

Populus xcanadensis

Robinia

Robinia pseudoacacia

Treurberk

Betula pendula ‘Tristis’

Vogelkers

Prunus padus

Schietwilg

Salix alba

Zomereik

Quercus robur

Späth els

Alnus xspeathii

 Beukenhaag

 Fagus sylvatica (haag)

Plataan

Platanus hispanica

 Bruidssluier

 Fallopia baldschuanica

 Braam

 Rubus fruticosus

 Gelderse roos

 Viburnum opulus

 Forsythia

 Forsythia  x intermedia

Gouden regen

Laburnum anagyroides

Gele Kornoelje

Cornus mas 

 Haagbeukenhaag

 Carpinus betulus

Grauwe wilg

Salix cinerea

Hondsroos

Rosa canina

Hazelaar

Corylus avellana

Kardinaalsmuts

Euonymus europaeus

Katwilg

Salix viminalis

Lijsterbes

Sorbus aucuparia

Krent

Amelanchier lamarckii

Ribes

Ribes sanguineum

Meidoorn

Crateagus monogyna

Sering

Syringa vulgaris

Rode kornoelje

Cornus alba

Toverhazelaar

Hamamelis x intermedia

Sleedoorn

Prunus spinosa

Vlinderstruik

Buddleja davidi

Vlier

Sambucus nigra

Weigelia

Weigela florida

Vogelkers

Prunus padus

Hortensia

Hydrangea aspera

Hulst

Ilex aquifolium

Italiaanse populier

Populus nigra ‘Italica’

Sneeuwbes

Symphoricarpos albus

Noorse esdoorn

Acer platanoides

Gewone esdoorn

Acer pseudoplatanus

Meidoorn

Crateagus monogyna
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