
nieuwe Veluwe 1/1224 nieuwe Veluwe 1/12 25

Teus van Laar van Stal Van Laar in Voorthuizen 
vindt een mooi landschap belangrijk. Heggen en 
hagen horen daarbij. ‘We zijn altijd bezig om 
het bedrijf te verfraaien. Het landschap moet 
aangekleed worden’, reageert hij alsof het de 
gewoonste zaak van de wereld is. Maar in de 
paardenhouderij is die opvatting niet zo van-
zelf  sprekend. ‘Je ziet dat de paardenhouderij 
soms het landschap verrommelt. Dat hoeft 
niet’, vindt de paardenfokker, -trainer en 
-handelaar. ‘Neem als afrastering bijvoorbeeld 
hout.’ 
Bij Stal Van Laar is dat al gebeurd. Aan de 
straat kant is bovendien voor het hek een 
beuken haag geplant. Het laatste witte lint gaat 
binnenkort weg. Dan is Van Laar helemaal klaar 
voor de open dagen, die Hekken van de Veluwe 
in juni gaat organiseren. Dan kan iedereen 
kijken hoe anderen omgaan met afschei dingen 
en hekken. Want naast de paarden ondernemer 
stellen nog eens drie eigenaren hun erf of grond 
open; zij zijn de ambassadeurs van het project. 
Het gaat om heel verschillende grondeigenaren: 
Camping De Wildhoeve in Emst, melkveehouder 
Dirk-Siert Schoonman in Brummen en bewoner 
Gonnie van Dijken in Wekerom. 

Bewust maken
‘We willen mensen bewust maken van wat zij 
zelf op hun erf en terrein kunnen doen om het 
landschap te verfraaien of om barrièrevorming 
tegen te gaan’, legt projectleider Marlies 
Beukenkamp van Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland uit. ‘Plant bijvoorbeeld heggen of 
hagen aan en zorg ervoor dat ze niet hoger 
worden dan 1 meter. Dan blijft het landschap 
groen en beleefbaar. Met een dichte, stekelige 
heg van bijvoorbeeld meidoorn houd je onge-
wenste bezoekers en dieren zoals wilde zwijnen 
van je terrein. Op erven zijn doorn loze soorten 
als veldesdoorn of (haag-)beuk geschikt.’
Om mensen op andere gedachten te brengen 
over afrastering en hekken, is er een ludieke, 
informatieve kaart gemaakt. Die kom je tegen 
in lokale kranten, bij notaris- en makelaars-
kantoren, in Welkoopwinkels én in het info-
pakketje dat nieuwe buitengebiedbewoners van 
de deelnemende gemeenten krijgen. Deze actie 
richt zich duidelijk op bewoners die een erf-
afscheiding willen plaatsen of vervangen. 
De particulier in het project, Gonnie van Dijken, 
heeft op een bijzondere manier een mooie, 
houten omheining rondom haar land gekregen. 
Drie jaar geleden hebben zij en haar man in het 

maken voor alter natieven. De beleids hand-
vatten worden zo opgesteld, dat ze zo over te 
nemen zijn in het bestemmings- en beeld-
kwaliteitsplan, waarin staat welke ontwikke-
lingen wel en niet wenselijk zijn in het buiten-
gebied.’
 
Andere aanpak
Opvallend is dat de grote terrein beheerders – 
Staatsbosbeheer, Natuur monumenten, 
Defensie, Kroondomein, De Hoge Veluwe en 
provincie – niet worden benaderd, terwijl juist 
zij grote oppervlakten natuur afrasteren. ‘Deze 
organisaties bereik je niet met een ludieke 
kaart. Hier is een andere aanpak nodig. We 
weten allemaal dat deze organisaties afraste-
ringen zetten om bijvoorbeeld zwijnen en soms 
mensen buiten te houden, maar ze zijn veelal 
wel op de hoogte van de gevolgen ervan en 
zorgen onder andere voor wildpas sages en 
nemen snelheidsbeperkende maat regelen voor 
autoverkeer. Zonder dat is het weghalen van 
hekken langs hoofdwegen ook levensgevaarlijk’, 
beargumenteert Beukenkamp. En dus zegt ze: 
‘Als we met dit project een gedragsverandering 
teweegbrengen bij bewoners in het Veluwse 
buitengebied, dan is dat al een mooi resultaat.’

Kijk voor tips voor streekeigen hagen en hekken 
op www.erveningelderland.nl. Daar is ook 
andere informatie te vinden over inrichting van 
erven, aanplant en onderhoud van kleine 
landschapselementen zoals boomgaarden, 
heggen, singels en bosjes.

De Veluwe staat vol afrasteringen en hekken. Ze ontsieren het landschap en vormen vaak 
barrières voor mens en dier. Het kan anders. Dat wil het project Hekken van de Veluwe laten 
zien. Plant heggen en hagen aan. Als een afrastering en/of hek toch moet, gebruik dan bij 
voorkeur natuurlijke materialen zoals hout. 

  Hekken 
van de veluwe!
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buitengebied van Wekerom een huis laten 
bouwen. Ze kregen de kans er een stuk grond 
bij te kopen. ‘Nu kunnen we rechtstreeks achter 
ons huis het bos in wandelen. Maar wat moeten 
we met de 3 hectare grond?, dachten we. We 
hebben geen paarden. De gemeente hielp ons 
met het inzaaien van bloemrijke randen en 
bracht ons in contact met Geldersch Landschap 
& Geldersche Kasteelen, die een groepje heide-
koeien van de kudde af wilde schermen om 
inteelt te voorkomen. Wij wilden de weide wel 
om niet ter beschikking stellen als zij er wat 
voor terug zou doen. En zo kregen wij een 
prachtig houten hekwerk. Ook plantte de 
stichting de duizenden struikj es en boompjes 
die we van de gemeente ter beschikking hadden 
gekregen. Tussen de gemeente, Geldersch 
Landschap & Geldersche Kasteelen en ons is 
een mooie combi ontstaan.’

Veluwse landhekken
Bij de vier ambassadeurs van Hekken van de 
Veluwe zal ook een landhek van Veluws hout 
geplaatst worden. Op elke locatie een andere: 
een klaphekje voor voetgangers of een hek met 
een enkele en dubbele poort. Geïnteresseerden 
kunnen een hek op maat laten maken. Er is   
een bedrag gereserveerd voor gratis plaatsing. 
Bestellen kan zolang het budget reikt en onder 
bepaalde voorwaar den, zoals bijvoorbeeld 
goede zichtbaarheid op het hek vanaf de weg. 
Natuurlijk kan iedereen ook zelf aan de slag.  
De bouwtekeningen van de hektypen staan  
op de website www.erveningelderland.nl.
Op de Noord-Veluwe staat al jaren een mooi 
voorbeeld van een landhek. Stichting Land-
schapselementen Elburg heeft ‘m in 1999 
ontworpen op basis van de oorspronkelijke 
vormen die in het boerenland voorkomen. 
Inmiddels zijn er al zo’n 250 landhekken 
geplaatst. De meeste in het boerenland ter 
vervanging van bijvoorbeeld ijzeren hekken, 
maar ook particulieren en landgoedeigenaren 
hebben ze neergezet. 

Regelgeving
Het project Hekken van de Veluwe kijkt het ook 
naar wat gemeenten kunnen doen. Voor de 
Veluwse gemeenten, de opdrachtgevers van het 
project, worden beleidshandvatten opgesteld. 
Beukenkamp: ‘Deze geven aan hoe gemeenten 
ongewenste afras teringen op erven en agrari-
sche terreinen aan banden kunnen leggen, 
maar ook hoe ze be woners enthousiast kunnen 

Particulier Gonnie van Dijken is een van de 

ambassadeurs van het project Hekken van de Veluwe.


