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Erfinrichtingsvoorstel dubbele woonruimte 
Woonboerderij Venneweg
Venneweg 4
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A: Bestaande woonboerderij. De boerderij wordt 
 opgesplitst in twee wooneenheden waarbij de 
 karakteristiek en de kenmerken van de 
 ontginningsboerderij blijven behouden. 

B. Bestaand bijgebouw. 

C: Nieuw aan te planten fruitgaard met 6 fruitbomen.   
 De fruitgaard kent een informele sfeer en ontkracht  
 daardoor ten dele de eventuele symmetrie aan de  
 zijgevel. Ondergrond gras.

D: Bestaande eiken in gras.

E: Nieuw aan te planten kastanjebomen. De nieuwe 
 bomen vervangen de niet vitale exemplaren. De 
 bomen vormen een belangrijke waarde op het voorerf 
 van de boerderij.

F: Erfverharding met inrit en poort op het achtererf. Zowel 
 inrit als ruimte aan de achterzijde van de boerderij zijn 
 te benutten voor de bewoners aan deze kant van de 
 boerderij. 

G: Ligusterhagen. Waar het achtererf aangeplant wordt  
 met beukenhaag, wordt de voorzijde voorzien van 
 ligusterhaag. De hagen worden aangeplant met 
 functionele en esthetische redenen. Parkerende auto’s  
 staan niet ‘in het landschap’, bewoners aan de zuidkant  
 van de boerderij krijgen wat privacy en de hagen  
 beschermen tegen de wind. Om te voorkomen dat er  
 teveel symmetrie ontstaat loopt de ligusterhaag in  
 tegenstelling tot de beukenhaag niet door naar de  
 straat.

H: Beukenhaag. De haag zorgt voor structuur en een 
 markering van het achtererf.

I: Gazon.

J: Plantvakken voor wat nutsstruiken of bijvoorbeeld  
 sering of hortensia.

K: Tweede inrit voor bewoners aan de zuidkant van de  
 woonboerderij. Het inrit loopt bewust door tot achter  
 de houtwal om auto’s redelijk uit het zicht te parkeren.  
 Een doorgang door de houtwal is geen optie.

L: Weiland.

M: Bestaande houtwallen.

N: Overige invulling (gras).


