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1. Inleiding 

Op drie locaties in de gemeente Deventer vinden erfreconstructies plaats in het 
buitengebied. Voor de locaties is een erf- en landschapsplan opgesteld. In de 
onderhavige notitie zijn aanbevelingen gedaan om de natuur op het erf te stimuleren.  
 

2. Assinksteeg 4 Lettele 
Het landschapsplan voorziet in de aanplant van een kleine hoogstamboomgaard en een 
aantal bomen, solitair of in kleine groep of rij. Verder wordt op verschillende plaatsen 
een heg aangelegd. Ecologisch gezien is dit een verbetering in vergelijking met de 
huidige situatie waarin vrijwel geen begroeiing op het erf voorkomt. De toekomstige 
inrichting is met name voor soorten van boomkronen gunstig. Veel soorten zijn gebaat 
bij struweelachtige situaties. De voorgestelde heggen zijn vermoedelijk relatief laag, 
smal en geknipt. De waarde hiervan voor fauna is beperkt. Ter aanvulling zouden hagen 
kunnen worden geplant van bijvoorbeeld meidoorn die niet of slechts incidenteel 
worden gesnoeid. In figuur 1 zijn twee locaties aangegeven die naar verwachting 
nauwelijks van invloed zijn op de zichtlijnen van het erf naar het buitengebied. Als 
soortspecifieke maatregel zou in de boomgaard een steenuilenkast kunnen worden 
geplaatst. Zolang de bomen jong zijn kan dat op een paal. De kapschuur is een 
kenmerkende locatie voor kerkuil. In de nok kan een kast worden geplaatst. Tot slot kan 
nieuwe woning natuurinclusief worden gebouwd waarbij tijdens de bouw voorzieningen 
worden geïntegreerd. Op deze locatie zijn voorzieningen voor vleermuizen en huismus 
toepasselijk. De locatie is niet geschikt voor gierzwaluw.  
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Figuur 1. Erf- en landschapsplan Assinksteeg met mogelijke ecologische 
inrichtingsmaatregelen. 
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3. Koekoeksweg 2 Bathem 
Het erf- en landschapsplan voorziet in de aanplant van enkele bomen op het erf en de 
aanleg van een houtsingel langs de zuidzijde van het terrein, buiten het erf. Met 
betrekking tot het erf is het plan ecologisch gezien een verbetering omdat in de huidige 
situatie geen begroeiing aanwezig is. De potentie voor erfnatuur is echter beperkt. Veel 
soorten zijn gebaat bij struweelachtige situaties. Ter aanvulling zouden struwelen of 
korte hagen kunnen worden geplant van bijvoorbeeld meidoorn die niet of slechts 
incidenteel worden gesnoeid. In figuur 2 zijn twee locaties aangegeven die naar 
verwachting nauwelijks van invloed zijn op de zichtlijnen van het erf naar het 
buitengebied. Tevens kan worden overwogen om de houtwal die langs de westzijde van 
het terrein loopt door te trekken richting de woning. Als soortspecifieke maatregel zou 
in de stal een steenuilenkast kunnen worden geplaatst. De kapschuur is een 
kenmerkende locatie voor kerkuil. In de nok kan een kast worden geplaatst. Naar 
verwachting bieden de stal en de kapschuur voldoende ‘natuurlijke’ nestlocaties voor 
huismus.  
 

 
 
 
 
 

4. Gorsselseweg 12-16 Bathem 
Het erf- en landschapsplan voorziet in de aanplant van een kleine boomgaard en een 
heg. Het terrein is grotendeels verhard en het zakelijke gebruik laten weinig ecologische 
maatregelen toe. De constructie en de beperkte hoogte van de schuren bieden weinig 
mogelijkheden voor voorzieningen. Er kan worden overwogen om aan de noordzijde 
van het terrein een haag aan te leggen die aansluit op de bestaande houtsingel en die 
niet of slechts incidenteel worden gesnoeid. Als soortspecifieke maatregel zou in de 
boomgaard een steenuilenkast kunnen worden geplaatst. Zolang de bomen jong zijn 
kan dat op een paal. 

 
 
 

  

Figuur 2. Erf- en landschapsplan Koekoeksweg met mogelijke ecologische 
inrichtingsmaatregelen. 
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Figuur 3. Erf- en landschapsplan Gorsselseweg met mogelijke ecologische 
inrichtingsmaatregelen. 


