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Het ‘Erf ’ is geïnspireerd op het boerenerf. Het boerenerf bestaat uit 
een woonboerderij (erf-entreewoning) en een groep gebouwen (erf-
woningen en parkeerschuren) rond een verhard erf. De erven binnen 
Veghels Buiten hebben een stenig karakter en zijn robuust en degelijk 
ingericht. 

Deze folder heeft als doel om u als bewoner te inspireren het erf op 
een passende manier te vergroenen door middel van kleine toevoegin-
gen rondom uw woning. Het gaat hier om de zone langs uw woning 
die direct aan het erf grenst. Voor de erfwoningen is dit veelal een 
stoepje of strook in een afwijkende verharding, voor de erf-entreewo-
ning gaat het om de tuin die aan het erf grenst.

Vergroening kan in de vorm van een geveltuin en soms ook in de 
vorm van leibomen. Verdere uitwerking van beide vormen is te vinden 
in deze folder.



Geveltuin

Het benutten van een strook langs de gevel aan de 
erfverharding wordt aangemoedigd mits de toeganke-
lijkheid niet wordt belemmerd. [Kwaliteitshand-
boek-Erpseweg Zuid]

Naast het plaatsen van bloembakken en -potten om de 
stoepjes voor de woningen op een eenvoudige manier 
te vergroenen, is het ook een optie om geveltuintjes te 
maken:

• Een geveltuintje kan alleen wanneer de grond privaat 
is.

• Zone van (max.) 60 cm diep, op het stoepje langs 
de gevel, grensend aan het erf. 

• Deze ‘strook’ heeft een informele inrichting, per 
woning kan een eigen passende groene invulling 
worden gekozen.

• We moedigen aan om per erf naar een collectief 
groen beeld toe te werken, waarbij dus dezelfde 
planten vaker terug komen.

• Denk voor de invulling van de geveltuintjes aan 
bijvoorbeeld (een mix van) vaste planten, stokrozen 
of bes- en fruitdragende planten.

• Om een duurzame instanthouding van de verhard-
ing en stoepjes te garanderen wordt het geveltuintje 
omzoomd met een rollaag in de bestrating. Hiermee 
wordt de positie aangegeven en blijft de verharding 
ook met het realiseren van een geveltuintje voldo-
ende stabiel. Dit vlak kan ook gevuld blijven met 
stenen.
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Leibomen

Leibomen zijn compacte bomen die horen bij een klassieke boerderij en boerenerf, 
ze geven structuur. Van oorsprong werden ze geplant om voor verkoeling in huis te 
zorgen, tegenwoordig hebben ze voornamelijk een sierfunctie.  

• Het is altijd mogelijk om leibomen bij de erf-entreewoning, op private grond, te 
plaatsen. 

• Plaatsing van leibomen op het erf is altijd maatwerk.
• De leibomen op het erf zijn altijd zichtbaar vanaf de entree van een erf
• Bijvoorbeeld voor het optisch verkleinen of begeleiden van de ruimte op het erf, 

ze dragen bij aan de structuur van een erf
• Alleen mogelijk wanneer er ook voldoende manoeuvreerruimte is voor voer-  

tuigen en wanneer er geen kabels en leidingen liggen.
• Te plaatsen bij aanwezigheid van een stoepje; De leiboom wordt op de rand van 

een stoepje geplaatst, in overleg met de gemeente. Detail nader uit te werken.
• Keuze voor een soort leiboom per erf; linde of fruit.


