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Ansen is één van de oude esdorpen rond het Dwinger-

derveld. Het is een klein boerendorp met een heel lan-

delijke sfeer. Het dorp is in de loop der eeuwen weinig 

gegroeid. De bebouwing heeft zich ontwikkeld langs de 

randen van de essen. Hier lagen vroeger de gemeen-

schappelijke akkers van de boeren. Ze zijn in de loop der 

eeuwen door de bemesting met potstalplaggen behoor-

lijk opgehoogd, waardoor het nu opvallende land-

schapsruimten zijn. Rond de essen staat een beplanting 

van grote bomen die de ruimte nog eens extra markeert. 

De essen zijn de structuurdragers van het dorp.

Het omliggende landschap heeft in de loop der eeuwen 

ruimtelijke wel veel veranderingen ondergaan. Grote 

delen van de oude heidevelden zijn bebost of ontgonnen 

tot landbouwgrond. Op de weilanden heeft er, door de 

verbeterde ontwatering, een schaalvergroting plaatsge-

vonden. De oude esdorpen vormen nu dichte groene 

enclaves temidden van de uitgestrekte open weidevel-

den.

Ansen 
dorpsstructuur



‘vrije ruimte’  aan de drager

erven en bebouwing tussen essen dicht groen tussen open  essen

Ansen anno 1900

es als drager van het dorp

bebouwing verschillend van richting
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Strategie
Nieuwe Es-erven

De bebouwing in het dorp bestaat voornamelijk uit boe-

renerven met af en toe een landelijke woning er tussen. 

De meest recente dorpsuitbreiding bestaat uit een klein 

woonstraatje.

Een boerenerf is opgebouwd uit verschillende gebouw-

volumes van woonhuis, schuren, stallen en een hooi-

mijt op een groot erf. De volumes vormen samen een 

compact ensemble. Het erf heeft ook een grote groene 

voet met bomen en gras  die een belangrijke bijdrage 

levert aan de groene sfeer in het dorp. Elk erf is anders 

qua oppervlakte en compositie van de gebouwen. Het 

hoofdhuis staat wel altijd op de weg georiënteerd. 

Het dorp kan geheel volgens de traditie rond zijn essen 

verder groeien. Rond de westelijke es is nog ruimte voor 

nieuwe erven. De nieuwe erven zijn  verzamelerven, 

ensembles van verschillende volumes rond een geza-

menlijk erf. Een volume kan uit meerdere woningen be-

staan. Het woningaantal en het woningtype kan per erf 

variëren afhankelijk van woningvraag en kostendekking. 

Het erf wordt gedragen door een grote groene voet met 

landelijke hagen en bomen, waarbinnen elke woning 

zijn eigen privé tuin heeft. 

Om aan te sluiten bij de erfbebouwing van het dorp is 

variatie in oppervlakte en compositie van volumes voor 

de nieuwe erven essentieel. Niet zes dezelfde erven 

ontwikkelen, maar zes verschillende. De afstand tussen 

de erven onderling is wisselend, soms verder uit elkaar, 

soms  geclusterd. Belangrijk is dat er tussen de erven 

onderling open ruimte blijft waardoor het zicht op het 

omliggende landschap wordt behouden. 



Het boerenerf als bouwsteen voor dorpsuitbreiding

nieuw landschapnieuwe paden totaallandschap

Verzameling gebouwen met verschillende volumes als compact klontje in het landschap......... is 4500m3 bouwvolume..........

Erf bestaat uit bebouwing en een grote groene voet. 25% van het erf is bebouwd ....... .......en 75% van het erf is groene voet.
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- 7 -                                                     

Niet 8 losse woningen op een rij.... ...maar 8 woningen in een verzamelerf

....geschikt voor 6 woningen van 300m2.... ...of 12 seniorenappartementen met voorzieningen.. ...of 3 woningen met bedrijfsruimte....

Verschillende erven geven verschillende woningaantallen en woningtypen met een variatie aan kavels in 

een groene voet. 

Vertaling van groene voet naar privétuinen 

en een gezamenlijk erf



Bestaand landschap

groeiruimte aan de zuidrand een gat in het midden groeiruimte aan de  noord-westrand
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Nieuw landschap

twee nieuwe erven aan zuidrand een erf in het midden twee erven aan noord-westrand



groei met 1 erf groei met 5 erven

groei met 10 erven groei met 15 erven



Koptekst
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Colofon

Opgave
Gemeente De Wolden moet net zoals elke 
andere gemeente in Nederland nieuwe 
woningen bouwen. De Wolden is bij uit-
stek een landelijke gemeente met kleine 
kernen. De gemeente wil daarom dat die 
nieuwe woningen geen afbreuk doen aan 
het landschap, maar er juist een bijdrage aan 
leveren. Bij nieuwe ontwikkelingen moet de 
identiteit van het landschap en haar dorpen 
behouden blijven. Aan la4sale is gevraagd 
voor twee kleine kernen in hun omgeving 
te onderzoeken hoe dat zou kunnen. Dit 
boekje is de beknopte neerslag van het 
onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijk-
heden van het dorp Ansen in het landschap. 
Voor Koekange, het tweede dorp dat onder-
zocht is, is een dergelijk boekje gemaakt.
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