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Prinses op de es
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Voor u ligt het landschapsplan dat hoort bij de ontwik-
keling ‘Prinses op de es’ te Ansen. 

Het boekje vertelt kort over de achtergrond van het plan.                                                                                                         
Waarom hier bouwen, en waarom op deze wijze? 
Daarnaast wordt, aan de hand van de verschillende 
planonderdelen, toegelicht hoe het inrichtingsplan is 
opgebouwd. 

Door middel van tekst, impressies en referentiebeelden 
is geprobeerd de voorgestelde kwaliteit en sfeer zo goed 
mogelijk te benaderen. 

Heeft u betere ideeën? We laten ons graag verrassen!

De prinses.



Ambitie
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“Bebouwing die opgaat in het landschap”

‘Prinses op de es’? Dat klinkt niet alleen als een sprook-

je, maar is het ook. Alleen wordt dit sprookje werkelijk-

heid. ‘Prinses op de es’ is een nieuw landelijk erf met 

een viertal op Saksische boerderijen geïnspireerde wo-

ningen in het Drentse Ansen. Uniek omdat het project 

perfect past in de natuurlijke omgeving en bij de andere 

bebouwing van Ansen. Uitzonderlijk omdat de ontwer-

pers van het project het ook gaan uitvoeren. Bijzonder 

omdat geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit. 

Het begint allemaal als de heer Tissingh rond 2005 bij 

de gemeente aanklopt met de vraag of hij een nieuw 

huis op zijn land mag bouwen. Zijn plan om één huis te 

bouwen wordt afgewezen, maar hij mag wel vier huizen 

bouwen op zijn grond. De gemeente hanteert hierbij de 

visie van la4sale uit 2005 dat in het landelijk gebied van 

De Wolden geen ‘losse’ huizen meer gebouwd mogen 

worden. Bouwen geïnspireerd op het Drentse erf en 

boerderijtype mag wel. Hiermee breekt de gemeente 

met de manier van bouwen uit de 20e eeuw. Daarbij 

wordt bij uitbreidingsplannen steeds een extra schil om 

de stads- en dorpskernen gelegd. Bij deze verouderde 

manier van bouwen ontbrak de relatie tussen nieuw-

bouw en de oorspronkelijke bebouwing en het land-

schap. 

Uniek

‘Prinses op de es’ sluit aan op de ontstaansgeschiedenis 

van het dorp Ansen. Dit is van oorsprong een Saksisch 

dorp rond de es, een bolvormige en omheinde akker, 

ontstaan nog voor de Middeleeuwen. In die stijl is be-

bouwing ontworpen, gelegen aan een gemeenschap-

pelijk erf. Uiteraard zijn de  woningen aangepast aan de 

moderne tijd, maar vanuit de verte zien de woningen 

eruit alsof deze tot de oorspronkelijke bebouwing beho-

ren. 

Dat is wat de mensen achter ErfGoed BV wilden berei-

ken: dat de gebouwen opgaan in het landschap en het 

erf als geheel een bijdrage levert aan haar kwaliteit.

Naast de architectuur spelen daarbij de inrichting van 

het erf zelf en de groene elementen een belangrijke rol.

Men mag binnen de regels van het beelkwaliteitsplan 

zelf invulling geven aan woning en tuin. Het geheel 

wordt gebonden door de collectieve buitenruimte, het 

erf met bijbehorende boomgaard. Met een mooie ver-

harding en vrijstaande grote bomen met een bankje 

eronder ontstaat de ruimte om elkaar te ontmoeten en 

veilig te spelen. 

Zie ook www.erf-goed.eu 
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Ansen toen en vandaag
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U bent niet de eerste die uw oog op deze prachtige plek 
laat vallen! De eerste vermeldingen van het dorp gaan 
terug tot in de 10e eeuw. Ansen was toen minder dan 
een gehuchtje, gelegen aan een pad dat van het huidige 
buurdorp Ruinen naar Dwingeloo liep. Keuters  ver-
bouwden hun eten op de vruchtbare essen en stuurden 
hun schapen naar de heide. 

Het pad loopt er nog steeds. Op de akkers wordt nog 
steeds geboerd en de schapen voelen zich altijd nog 
koning van de heide. Veel van het leven dat hier vroeger 
geleefd werd, is nog zichtbaar. In de Saksische boerde-
rijen met hun zware rieten kappen, in het landschap om 
het dorpje heen. In de oude eiken, de vruchtbare essen 
en de zanderige schapenpaadjes die richting de schrale 
heide leiden. En niet te vergeten de grazige beekdalen 
verderop. 

Toch heeft de tijd niet stilgestaan. In tegendeel! 
Boeren vertrokken, schoolden om, stedelingen 
kwamen en brachten nieuwe activiteiten mee. Er 
is meer diversiteit ontstaan. Toch is de eenheid tus-
sen bebouwing en landschap grotendeels behouden 
gebleven. Sterker nog: vaak op initiatief van bewo-
ners is deze kostbare basis behouden en versterkt.                                                                  
Bebouwing en landschap zijn daarmee uitgangspunt 
voor ontwikkeling geworden.
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1. Landgoed Rheebruggen                                                                     
2. Anserdennen
3. Dwingelderveld
     Prinses op de es



De prinses en de es
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In het voorgaande is de es al genoemd als belangrijk 
onderdeel van het (esdorpen-) landschap rond Ansen. 
Deze met mest en organisch afval verhoogde, vaak 
collectieve akkers zijn honderden jaren lang de basis 
van het boerenbestaan geweest. Boerderijen lagen en 
liggen om deze essen heen, ermee verbonden via een 
eenvoudige weg of pad. Van hieruit werden de essen 
bewerkt en de schapen gehoed. 

Door de eeuwen en jaren heen zijn er rond deze es-
sen boerderijen bijgekomen en weer verdwenen. Deze 
structuur leent zich ook vandaag nog voor ‘landschap-
pelijke’ nieuwbouw. Door de bestaande structuren 
en richtingen over te nemen is er rond de es veel 
ruimte om slim te bouwen, zonder het landschap te-
kort te doen. In tegendeel. Doordacht bouwen aan 
een bestaande structuur kan een versterking hiervan 
betekenen.  Het verschil tussen een gaaf gebit of een 
fietsenrek...

De prinses ligt aan zo’n kleine es (kamp). De weg er 
omheen is hier naar vernoemd. Met haar ensemble 
van woningen wordt een Drents erf met boerderij en 
schuren, misschien een bakhuisje en hooimijt, bena-
derd.  Houtwallen geven het ritme van de verkaveling 
aan. Hagen voorzien de bebouwing van een ruime 
kraag, de weidegronden laten de bebouwing de ruimte 
om zichzelf te kunnen laten zien en het landschap niet 
te domineren.  

De 4 woningen dragen ieder een kenmerk van het om-
ringende landschap in zich. De Boomgaard (1, zie inricht-
ingsplan) kijkt uit op de fruitbomen. De Es (2) heeft een 
mooi uitzicht op o.a. de aangelegen akker. De Weide (3)
kijkt uit over de grazige weiden. De Kraal (4) is herken-
baar in de vorm van de woning maar natuurlijk ook in de 
naastgelegen paardenweide zelf.



ERF EN TUIN
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Structureel onderdeel van het Ansererf vormt de boomgaard. 
Deze is eigendom van de bewoner van de Kraal (4), maar kan 
ook door de andere bewoners gebruikt worden. Spelen, pick-
nicken, vlinders vangen natuurlijk fruit plukken! 

De boomgaard is door haar omvang een belangrijke groene 
component binnen erf en landschap. De boomgaard is toegan-
kelijk via het collectieve erf. Daarnaast ligt er een publieke en-
tree aan Om de Kamp, gemarkeerd door een houten landhek. 
Een picknicktafel in de boomgaard nodigt u en ook de fietser en 
wandelaar uit een appeltje te plukken en ter plekke op te eten. 
Er is gekozen voor halfstamfruitbomen zoals appels, pruimen 
en peren. Deze bomen dragen na enkele jaren al aanzienlijke 
hoeveelheden fruit! Om de boomgaard (maar ook de tuin...) 
visueel groter te laten lijken is het principe van de boomgaard-
voortgezet in de weide van kavel 1. Op deze manier ontstaat er 
vanaf de weg gezien een eenheid tussen tuin en gaard. De be-
grenzing wordt gevormd door gekloofde eiken palen met draad 
ertussen en een greppel.Het onderhoud wordt zoveel mogelijk 
gedeeld, waarbij de eigenaren van de Boomgaard het laatste 
woord hebben.

Aan het planten gaat een grondbewerking vooraf  
die het aanslaan van de beplanting bevordert.                                                                                                   
Compost wordt toegevoegd.                                                       
Alle fruitbomen krijgen een boompaal.                                                                            
De boomband dient ieder jaar op in-
groeien gecontrolleerd te worden.                                                                                              
Als de bomen goed doorgroeien kan de paal plus 
band door de eigenaren verwijderd worden.                                         
De jonge beplanting moet de eerste jaren vrij van 
groot onkruid gehouden worden om het aan-
slaan ervan te bevorderen.



(55.00 m totaal) (70.00 m totaal)

8.00m

5.00 m

24.00m 32.00 m

Eik (Quercus robur) maat 6-8. Alle eiken krijgen een boompaal.

Hazelaar (Corylus avellana) maat c5 80-100

Rode en zwarte bes (Ribes nigrum ‘Jonkheer van Tets’ en ‘Tenah’) c3

Braam (Rubus ‘Thornless Evergreen’) maat c3

Aantal: 32

Aantal: 10

Aantal: 8

Aantal: 8

0       1      2       3     4m

Definitief Ontwerp Ansenerf  21 november 2011

Landscape Architects for  SALE   Amsterdam 

Het Ansererf wordt aan de westzijde begrensd door een nieuwe dubbele bomenrij: de plukwal.
Wallen werden in dit gebied vroeger veel toegepast als veekering en leverancier van hout
(wal oostzijde). Deze karakeristieke, vaak knoestige wallen herinneren ons vandaag de dag aan 
het kleinschalig, besloten landschap van vroeger.
De plukwal is hier een smakelijke variatie op!
Naast beschutting tegen wind en inkijk, levert de wal noten en vruchten die door de bewoners
genuttigd kunnen worden. Als de vogels u niet voor zijn...
De basis van de wal bestaat uit eiken. Daarnaast worden er hazelnoten, bessen en bramen ingeplant.

Plukwal: beplantingsplan Plukwal: toelichting

locatie plukwal

schematisch bovenaanzicht plukwal 1:200

Aan het planten gaat een grondbewerking vooraf  die het aanslaan van de beplanting bevordert. 
Compost wordt toegevoegd.
Alle eiken krijgen een boompaal.
De boomband dient ieder jaar op ingroeien gecontrolleerd te worden. 
Als de bomen goed doorgroeien kan de paal + band door de eigenaren verwijderd worden.
De jonge beplanting moet de eerste jaren vrij van groot onkruid gehouden worden om het aanslaan
ervan te bevorderen.
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De prinses op de es wordt aan de westzijde begrensd door een 
nieuwe dubbele bomenrij: de plukwal. Wallen werden in dit 
gebied vroeger veel toegepast als veekering en leverancier van 
hout (wal oostzijde). Deze karakeristieke, vaak knoestige wallen 
herinneren ons vandaag de dag aan het kleinschalig, besloten 
landschap van vroeger. De plukwal is hier een smakelijke variatie 
op! Naast beschutting tegen wind en inkijk, levert de wal noten 
en vruchten die door de bewoners genuttigd kunnen worden. Als 
de vogels u niet voor zijn... De basis van de wal bestaat uit eiken. 
Daarnaast worden er hazelnoten, bessen en bramen ingeplant.

Aan het planten gaat een grondbewerking vooraf  
die het aanslaan van de beplanting bevordert.                                                                                             
Compost wordt toegevoegd.                                                     
Alle eiken krijgen een boompaal.                                                                                    
De boomband dient ieder jaar op ingroeien gecontrol-
leerd te worden. 

Als de bomen goed doorgroeien kan de paal + 
band door de eigenaren verwijderd worden.                                  
De jonge beplanting moet de eerste jaren vrij van 
groot onkruid gehouden worden om het aanslaan 
ervan te bevorderen.



locatie hagen Meidoornhaag

bloesem Meidoorn ... verscholen...

Toelichting

Beplantingsplan

Meidoornhagen
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Een belangrijk onderdeel van de prinses op de Es vormen de ha-
gen. Ze geven structuur aan de grote tuinen, en bieden privacy 
aan de bewoner. Iedere woning heeft zijn eigen haag. Deze haag 
vormt als het ware een zachte grens tussen het tuingedeelte 
dicht bij huis, en de weide net buiten de haag. In de haag is een 
houten hek geplaatst dat toegang biedt tot de weide.

Er is gekozen voor meidoorn. Dit type haag wordt in deze streek 
van oudsher veel toegepast. De meidoorn is sterk, en heeft een 
natuurlijke uitstraling. Neem de stekeltjes voor lief! Na het knip-
pen even met de grasmaaier met opvangzak eroverheen en weg 
zijn ze. Hierdoor is de meidoornhaag een ideale broedplaats voor 
verschillende soorten vogels.

Vooraf gaande aan het planten wordt een grondbewerking toe-
gepast en wordt de grond verrijkt met compost. De meidoorns 
worden in een enkele rij geplant, met een tussenafstand van 20 
cm.

De uitgangsmaat bedraagt ongeveer 80 cm. De uit-
eindelijke hoogte is door de eigenaar te bepalen.                                                      
Een meidoornhaag kan toe met 1 tot 2 snoeibeurten per jaar.                    
Houdt de bovenkant daarbij wat smaller dan de onderzijde; 
een dichte haag is het resultaat.

Aanleg en onderhoud



locatie erfbomen

locatie solitaire bomen Lindebloesem. Voor de geur, de kleur of de bijen...

Rijke oogst... voor de dieren.

Tamme kastanjes! Mooi en lekker.

ToelichtingToelichtingErfbomen

Solitaire bomen Toelichting
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Kenmerkend voor het Drentse erf zijn de erfbomen, 
eiken in dit geval. Deze bomen gaven beschutting tegen 
wind en felle zon. Ook dienden ze als bliksemafleider.  
Eenmaal volgroeid zijn het wijze mannen die veel heb-
ben zien komen en gaan. 

De prinses op de es telt 7 erfbomen. Bij iedere woning 
staat er een. Er staan er twee bij de entree, en een in 
het collectieve gras. Ze markeren het erf en geven be-
schutting tegen felle zon. Onder iedere erfboom staat 
een bankje.          

’s Avonds worden de eiken met een zachte grondspot 
aangelicht.

Op het erf worden twee Linden en een Kastanje geplant. 
Ze kleden het erf aan en zijn met name  in het voorjaar 
door hun bloemen en geur een aanwinst voor erf en 
landschap.



locaties collectief gras

Locatie weides

ToelichtingToelichting

Weide: open tuindeel

Collectief grasland

Toelichting
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Bij het collectieve erf horen, naast de halfverharding, 
een aantal grasstroken. Ze zorgen ervoor dat het erf 
luchtig blijft. Daarnaast bieden ze in praktijk ruimte aan 
een bankje en er kan gespeeld worden. Ter hoogte van 
de entree wordt de grens tussen collectieve grasstroken 
en privé-weide aangegeven met grensstenen: de be-
kende Drentse zwerfkeien.

Het privé-erf van iedere woning bestaat uit een open 
en een besloten gedeelte. Het open deel bestaat 
uit grasland en gaat over in het aangrenzende land-
schap.  Behoud van deze openheid is hier gewenst.                                       
Spelen, klussen, het houden van dieren, het planten van 
een notenboom: ruimte genoeg!



Locatie besloten delen

Meer dan ruime tuinen...

ToelichtingBesloten tuindeel
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Binnen de hagen bevindt zich het besloten tuindeel. 
Hier zit u heerlijk privé, in de zon of juist in de scha-
duw. Al nagedacht over de invulling van de tuin?                                    
Alles is mogelijk, van eenvoudig gazon tot bloemrijke 
borders, van moestuin tot rozenperk.



Eindelijk ruimte...

Zij zijn er klaar voor!

Paard aan huis?
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Er altijd al van gedroomd vanuit huis een mooie buitenrit te 
gaan maken? Een van de mogelijkheden die wonen op dit 
erf biedt is het houden van een paard aan huis. Men kan 
zelf een box aan het huis bouwen, maar het is in overleg 
ook mogelijk gebruik te maken van de faciliteiten van van 
de bewoners van De Kraal, die zelf een klein aantal paarden 
hebben. Tijdens vakanties de zorg delen en de paarden 
weiden in hun achtergelegen graslanden. De directe omge-
ving leent zich voor het maken van buitenritten, de horeca 
is er hier en daar zelfs op ingericht. De omliggende dorpen 
hebben alle een manege en / of rijvereniging.  Bovendien 
worden er in Drenthe jaarlijks vele bekende wedstrijden en 
evenementen rond de paardensport georganiseerd. 



MATERIALEN EN VERLICHTING
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Verdeling materialen (geel = betontegels, oranje = halfverharding,
paars = Drentse keitjes)

Esticon (luxe beton) Stabilizer (halfverharding)

Detail bestratingsmaterialen

Drentse veldkeitjes

Toelichting

Bestratingsmaterialen
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Voor het verharde binnenerf is gekozen voor drie verschillende materialen 
die samen een maximale sfeer maken, met minimaal onderhoud. 

Het privédeel aan de voor- en zijkant van de woningen is bestraat met Es-
ticon, een onverwoestbare maar luxe betonplaat in verschillende maten. 
Dit neutrale materiaal, gelegd in een speels patroon, sluit mooi aan bij de 
moderne woningen en de boeren oorsprong van het erf. De platen wor-
den gelegd met een 4 cm brede voeg, waardoor er een patroon ontstaat 
van mooie grasnaden. Het onderhoud van de naden is minimaal: een paar 
keer per jaar met de maaier eroverheen houdt het gras kort en het on-
kruid weg. De dikte en grootte van de platen zorgt ervoor dat ze tot in de 
eeuwigheid op hun plaats blijven liggen. Tussen de wonoing en de tegels 
ligt een smalle ‘spatrand’ van grind.

Het collectieve deel van het erf bestaat uit Stabilizer. Dit is een halfverhar-
ding uit gemalen gesteente en hars.  Stabilizer heeft de charme van half-
verharding maar kent niet de lasten! Het materiaal heeft zich op verschil-
lende intensief bereden plekken reeds bewezen.  De neutrale zandkleur 
sluit mooi aan bij het Drentse land. Eventueel onderhoud (herstel van 
slijtplekken) is eenvoudig uit te voeren.Op de overgang van Esticon naar 
Stabilizer ligt een patroon van Drentse veldkeitjes. Deze zijn een verwijzing 
naar de verharding die hier vroeger algemeen op erven toegepast werd.



locatie meubilair

locatie verlichting

Toelichting

Verlichting

ToelichtingMeubilair

Toelichting
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Een erf is feitelijk een werkplek, maar hier mag u ontspannen! Op een bankje in de zon, onder uw eigen eik.                               
Of aan de picknicktafel in de boomgaard.                                                                                                                                                                       
Er is gekozen voor eenvoudig meubilair, dat aansluit bij de stijl van de woningen. Het onderhoud is minimaal.

Het kan donker zijn in Drenthe! Dat is een kwaliteit, 
maar veilig de weg naar huis kunnen vinden is ook be-
langrijk. Daar is aan gedacht door bij de entree twee 
spots te plaatsen die de entreebomen aanlichten.    
Daarnaast krijgt iedere erfboom zijn eigen spot, waar-
door veilig thuiskomen en vertrekken gegarandeerd is 
zonder dat het hele erf vol in het licht staat. Samen met 
een eventuele lamp aan de gevel bij de deur is de ver-
lichting van het erf sfeervol en veilig.
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