
kamperen in boerensferen - landschappelijke inpassing van de campingsuitbreiding





Kamperen in boerensferen

De familie Verbrugge heeft een biologisch landbouwbedrijf 
met een boerencamping als nevenactiviteit. Door de rustige, 

landelijke sfeer op het Zeeuws-Vlaamse platteland, is er 
veel vraag naar kamperen bij de boer. Dat is voor familie 

Verbrugge de reden voor de wens om de boerencamping 
met twintig stacaravans uit te breiden. Deze uitbreiding heeft 
een landschappelijke inpassing nodig om meerdere redenen.

Ten eerste komen de vakantiegasten voor de charme van 
het leven op de boerderij. Aansluiting op de bestaande 

boerensfeer van het erf is daarom noodzakelijk. Ook vanuit 
het landschap gezien is het belangrijk dat de uitbreiding 
onderdeel wordt van het erf. Hierdoor wordt het erf niet 

gebiedsvreemd . 

Bovendien is de uitbreiding van de camping een toevoeging 
op de landschappelijke structuur en het recreatief netwerk 

van de regio. Het erf krijgt meer ‘body’, waardoor de 
landschappelijke structuur versterkt wordt. Dit komt ten 

goede aan ‘de leesbaarheid’ van het landschap. De camping, 
in combinatie met wandelpad en de bestaande sanitaire 

voorzieningen zijn een toevoeging op het bestaande 
recreatieve netwerk. 

Voor de landschappelijke inpassing is het landschap in 
een groter verband onderzocht. Een kort overzicht van de 
ontstaansgeschiedenis en de transformatie van de laatste 

eeuw geven de kenmerkende landschapselementen en met 
name de structuren die zij vormen weer.

Vervolgens is de organisatie van het erf, samen met 
het landschap en de cultuurhistorie, bepalend voor de 

lokatiekeuze en de indeling van de uitbreiding. 

Familie Verbrugge heet u van harte welkom 
op de boerderijcamping! 

Juli 2005



slikken; onbegroeid en tijdens eb droog schorren met getijdegeulen

 rond 1000 na Chr. 

Hulst

Boerderijcamping ‘de oude haven’ 

Kloosterzande

Axel
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Ontstaansgeschiedenis
Tijdens de laatste ijstijd (Weichselien, ca. 58.000 
- 10.000 v. Chr.) was de zeespiegel aanzienlijk lager 
dan nu. De kustlijn lag een stuk westelijker dan 
de huidige. Zeeuws-Vlaanderen stond hierdoor 
nauwelijks onder invloed van de zee. Het landijs 
bereikte ons land echter niet. Door de wind 
werden dikke pakketten (dek)zand afgezet. 

Tijdens het Holoceen (ca. 8800 v. Chr.) begon de 
zeespiegel te rijzen door het smelten van het 
landijs. De zee vormde zandige strandwallen langs 
de kust die het achtergelegen gebied als het ware 
afsloten. De afwatering stagneerde en het milieu 
verzoette, waardoor grootschalig veenvorming 
op trad. Rond 1800 v. Chr. was vrijwel de gehele 
provincie Zeeland bedekt met veen. 

Tussen ca. 600 v. Chr. en 1000 n. Chr. werd het 
veenlandschap sterk door de zee aangetast. De 
zee sloeg gaten in de strandwallen en vormde 
getijdegeulen in het veen. Hierdoor werd het veen 
weggespoeld en klei afgezet. Door het stelsel van 
getijdegeulen (krekensysteem) werd het gebied 
beter ontwaterd, waardoor het veen inklonk. 
Zeeuws-Vlaanderen bestond toen voornamelijk 
uit onbegroeide en bij eb drooggevallen ‘slikken’ 
en ‘schorren’. Schorren zijn begroeid en blijven 
meestal droog bij hoogwater. 

Het land van Hulst



1100 - 1508 na Chr. 1509 - 1570 na Chr. 1571 - 1648 na Chr.

1648 - 1700 na Chr.

1901 - 1952 na Chr. 1953 na Chr. 1954 - 2005 na Chr.

1700 - 1795 na Chr. 1796 - 1900 na Chr.



1571 - 1648 na Chr.

1954 - 2005 na Chr.

1796 - 1900 na Chr.

Inpoldering
Het landschap vóór de inpoldering stond 
onder grote invloed van het estuarium (door 
getijdestromen wijde riviermond). Het gebied was 
nauwelijks bewoond. Vanaf 1000 na Chr. nam de 
bevolking toe en kwam de inpoldering langzaam 
op gang. Door de aanslibbing van klei tussen de 
zeegaten of oudere polders, kwam het buitendijkse 
gebied steeds hoger te liggen. Als een gebied boven 
het gemiddelde zeeniveau kwam te liggen, werd het 
ingedijkt. Deze polders worden ‘Nieuwlandpolders’ 
genoemd. 
Vlaamse Abdijen en kloosters hadden grote 
invloed en zorgden voor de inpoldering en goede 
landbouw. Mensen vestigden zich in het gebied 
en er ontstonden nieuwe dorpen en parochies. 
De Groote Hengstdijkpolder is een van de oudste 
polders van Zeeuws-Vlaanderen. Hier waren de 
monniken al in 1161 actief. In de loop van de 12e en 
13e eeuw groeiden Hulst en Axel uit tot echte steden. 
Deze havensteden stonden in open verbinding met 
de zee. Het landschap stond, met zijn rijke oogsten 
op de vruchtbare kleibodem en turfwinning in de 
veengebieden, ten dienste van de Vlaamse steden. 

Er was niet alleen landaanwinning, maar ook 
landverlies. Zeespiegelstijging en stormvloeden 
door de algemene klimaatsverandering zorgden 
voor vele dijkdoorbraken. Gewonnen land werd 
hierdoor noodgedwongen teruggegeven aan de zee. 
Opnieuw inpolderen liet soms nog eeuwen op zich 
wachten. Vooral tijdens de tachtigjarige oorlog (1568 
– 1648) werden dijken opzettelijk doorgestoken om 
aanvallen uit het zuiden te voorkomen. 

Na een lange periode van overstromingen 
beginnen in de zeventiende en achttiende eeuw de 
herbedijkingen weer op gang te komen. Maar de 
strijd met het water blijft. Stormvloeden zorgen voor 
(tijdelijk) landverlies. Tijdens de watersnoodramp 
zorgden de dijkdoorbraken voor wateroverlast in de 
polders.  







open polder omkaderd door dijken ‘De Vogel’ onderdeel van krekensysteem

boerenerven spelen een grote rol in de landschappelijke structuur

boerenerf als groen complex met weide en fruitbomen rondom



Cultuurhistorie
Karakteristiek aan Zeeland zijn de grote open polders 
versus de grillige, vaak besloten, dijken. Oude dijken 
zijn vaak kronkelig door de vele dijkdoorbraken die 
er in de loop der eeuwen hebben plaatsgevonden. 
De nieuwe dijken zijn zeer rechtlijnig. De wegen 
liggen op, of aan de voet, van de dijk. Dit zorgt voor 
een afwisselende beleving van het landschap. De 
wegen in de polder zijn voor een optimale landbouw 
kaarsrecht. Veel dijken zijn beplant. Voornamelijk met 
populieren. Sommige zelfs met een dubbele bomenrij 
of met onderbeplanting. 

Het oorspronkelijke krekensysteem wordt gebruikt 
voor de afwatering. Nieuw gegraven sloten takken 
hierop aan. De kreken en de wielen (plas die na 
een dijkbreuk of overstroming is ontstaan) van de 
dijkdoorbraken zorgen voor een idyllisch beeld.

De bebouwing bestaat voornamelijk uit boerenerven, 
dijkhuisjes en dorpen. Vooral de boerenerven spelen 
een grote rol in de landschappelijke structuur. De 
erven liggen voornamelijk langs de dijk. Van oudsher 
zijn dit grote groene complexen met windsingels. 
Om het erf lagen de weidegronden met fruit- en 
notenbomen. Naast het fruit zorgen de bomen voor 
schaduw voor het vee. De ruimtelijke impact van een 
boerenerf, liggend in een totaal, open landschap is 
dan ook enorm. 

De landbouw staat al sinds de inpoldering in dit 
landschap centraal. Veranderingen ten behoeve 
van een optimale landbouw zijn noodzakelijk en 
hebben altijd plaats gevonden. Toch kunnen -vaak 
kleine- landbouwkundige veranderingen een grote 
ruimtelijk impact hebben. De oude boomgaarden 
rond het erf zijn, vaak vanuit economische oogpunt, 
gerooid. De windsingels, of delen daarvan, zijn door 
bv. uitbreiding van schuren verwijderd. Vaak is er 
geen nieuwe singel voor in de plaats gekomen. 
De ruimtelijke impact van het erf wordt hierdoor 
minder. De erven ‘krimpen’ als het ware. Op grote 
schaal beplanting weghalen, gaat ten koste van de 
landschappelijke structuur. Dit geeft een rommelig 
beeld wat leidt tot een onleesbaar landschap . 

Op een warme zomerse dag fiets je door 
het Zeeuwse platteland. Op de dijk heb 
je verkoeling door de lommerte van de 
populieren. Een zacht briesje ratelt door 
de bladeren. Al fietsend zie je de tarwe in 
de brandende zon heen en weer deinzen door 
de wind. Langzaam zie je de gewassen in 
rechtlijnige blokken als een etalage aan 
je voorbij gaan. Wachtend op de oogst.



beplantingstructuur in 1914 erven in 1914; grote groene complexen met boomgaarden en 

windsingel zijn belangrijk voor de landschappelijke structuur

situatie rond 1914



beplantingstructuur in 2005 erven in 2005; erven zijn als het ware gekrompen

aantasting van de landschappelijke structuur 

situatie in 2005 



organisatie van het erf 1. boerderij met siertuin

2a. fruitweide

3a. kampeergedeelte

2b. schuren incl. paardenstallen en rijbak

3b. geitenwei met pielenput 

1
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weide

akker



Organisatie van het erf
Op een boerenerf is altijd wat te beleven. 
Van oudsher is een erf een zelfvoorziendend 
systeempje. Daardoor is het erf erg gevarieerd. 
Naast de grootschalige productie op het land, 
bevatte het erf alles wat men nodig had om 
te leven, bv. moestuin voor eigen groente, 
erfbeplanting als hakhout en tevens windsingel, 
boomgaard voor het fruit en schaduw voor de 
beesten en de siertuin als teken van rijkdom. Op 
een boerderij horen natuurlijk ook beesten zoals 
kippen voor de eieren, geiten, en koeien voor de 
melk en kaas, schapen voor de wol en paarden 
voor het werk op het land. Vaak had elk zijn eigen 
drinkput. 

Al deze functies hebben een logische, efficiënte 
plek op het erf. Als de noodzaak van een bepaalde 
functie wegvalt, verdwijnt deze. Daarom zijn 
huidige erven vaak een stuk monofunctioneler 
dan vroeger. 

Het erf van verbrugge is op te delen 3 delen:
 1. privé gedeelte bestaande uit de boerderij met 
siertuin
2. agrarisch gedeelte met kleine fruitweide, stallen 
voor opslag en paarden en de paardewei
3. kampeergedeelte bestaande uit de 
kampeerweide, geitenwei met pielenput en de 
speelweide

Boerderijcamping ʻDe Oude Havenʼ 

3c. picknick- en speelweide

2c. paardenwei



schema sferen uitbreiding

1. kampeermoestuin 2. geitenwei 3. kampeergaard

1

extensieve

boomgaard

2

3



3. kampeergaard

Lokatiekeuze
Voor een goede landschappelijke inpassing is de 
juiste lokatie essentieel. De juiste lokatie wordt 
bepaald aan de hand van de volgende punten; 
• Cultuurhistorie; vanuit de cultuurhistorie blijkt dat een erf 

een groen complex is, waarbinnen verschillende functies een plek 

krijgen. De uitbreiding van de camping is hier een aanvulling op en 

zal daarom onderdeel moeten worden van het erf. Ook vanuit de 

campinggasten is dit wenselijk, omdat zij komen voor de charme 

van het boerenleven. 

• Organisatie van het erf; de vele functies op het erf zijn op 

een logische, effi  ciënte manier georganiseerd. Vanwege veiligheid 

en overlast voor beide functies is het kampeergedeelte gescheiden 

van het agrarisch gedeelte. De uitbreiding moet aansluiten op de 

huidige organisatie van het erf.

• Uitzicht van wegen en woningen; er zal gekozen 

worden voor de lokatie waar het uitzicht van wegen en woningen 

het geringst is. 

In de bovenstaande afbeeldingen zijn de landbouwgronden in 
eigendom en de woningen die daarop uitkijken fel gekleurd. De 
dijkhoogtes worden meegenomen in de lokatiekeuze. 

Kamperen in boerensferen! 

onjuist; geen onderdeel van het erf. Te veel 
in het uit zicht van wegen en woningen 

onjuist; onderdeel van het erf, maar sluit 
niet aan bij organisatie erf. Te veel in het 

uitzicht van wegen en woningen 

juist; onderdeel van het erf, sluit 
organisatorisch goed aan. Nauwelijks in 

het uitzicht van wegen en woningen

Kamperen in boerensferen
De vakantiegasten komen speciaal voor de charme 
van het leven op de boerderij. Aansluiting op 
de bestaande boerensfeer van het erf is voor de 
uitbreiding noodzakelijk. De uitbreiding krijgt 
dezelfde ‘maat en schaal’ als de andere functies 
op het erf. Daarom wordt de uitbreiding in drie 
stukken verdeeld. Elk deel krijgt een thema uit 
het boerenbestaan, met de typisch bijbehorende 
boerensfeer, nl. de kampeermoestuin, geitenwei, 
kampeergaard. Zo is de uitbreiding een toevoeging 
op de boerensfeer, en de gevarieerdheid daarvan, 
van het bestaande erf. 

Daarnaast biedt de uitbreiding de mogelijkheid om 
het erf in zijn totaliteit een ‘upgrade’ te geven. Door 
het aanbrengen en plaatselijk versterken van de 
windsingel rond het erf , krijgt het erf meer ‘body’. 
Dit is een meerwaarde voor de landschappelijke 
structuur.  



karrespoor met puinfundering

wadi; droge greppel t.b.v. infiltratie 

regenwater

windsingel met inheemse 

ondergeplaning

windsingel zonder ondergeplaning

onderbeplanting van eetbare soorten

kampeermoestuin

hekwerk met klimmend fruit

standplaats aan de geitenwei

kampeergaard

haag, inheemse soorten

boomgaard

zwem/vis/kanosteiger

speelweide

picknickplaats

graspad
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Kampeermoestuin
Lekker gezond snoepen vanuit je caravan! De randen 
van het veld zijn rijkelijk beplant, waardoor de 
kampeer-moestuin een intiem karakter heeft. Het 
merendeel van de beplanting is eetbaar, bijvoorbeeld 
hazelaar en allerlei bessen en bramen. Tussen de 
caravans staan hekwerken waar verschillende 
soorten fruit of hop geleid worden. De windsingel 
bestaat uit populieren (of een boom van soortgelijke 
vorm). Onder de windsingel ligt een karrenspoor 
wat als doorgaande route wordt gebruik. Vanaf 
het pad kijk je over de landbouwgronden. Voor de 
stabiliteit van het pad wordt er een puinfundering 
aangebracht.  Het regenwater van de caravans 
stroomt naar de randen van het veld de beplanting 
in. Het overtollige water stroomt via een wadi 
richting de pielenput in de geitenwei.

Uitbreiding pieleput
Wat is er landelijker dan elke ochtend wakker 
worden met het gekraai van de haan? Of vanaf 
de standsplaats de kippen voeren? Deze plaatsen 
zijn voor de mensen die meer van het leven 
op de boerderij willen zien. Het kampeerveld 
van de geitenwei is veel weidser dan de 
kampeermoestuin. Er is meer zicht op het erf 
en de geitenwei. De beplanting is gesitueerd 
op strategische plekken. Op deze manier staan 
de caravans niet in het zicht, maar blijven de 
doorkijkjes naar de omgeving behouden. De 
caravans staan langs het karrenspoor. Het 
overtollige regenwater kan direct naar de 
geitenwei stromen. 



Kampeergaard
Hier begint de boomgaard die doorloopt tot 
de kreek ‘de oude haven’ . De boomgaard blijft 
tevens weide. Ondanks dat de boomgaard 
doorloopt, blijven de caravans op het erf staan. 
Ze krijgen beschutting door de fruitbomen en de 
onderbeplanting van noordzijde van de windsingel. 
Aan de westzijde heeft geen onderbeplanting zodat 
er zicht is op de boomgaard. Langs de windsingels 
staan de fruitbomen dichter op elkaar, zodat het 
zicht vanaf het landschap op de caravans nihil is. 

Zwem/vis/kano steiger
De boomgaardweide loopt tot de gelijknamige kreek ‘de 
oude haven’. Hier heeft tot enige jaren terug een brug 
gelegen. Dit was de overbrugging van een historisch pad 
richting Copwijkse weg en Schapershoek. Door gebruik 
te maken van de nog aanwezige fundering, zou een 
nieuwe brug vele mogelijkheden bieden. Het historische 
pad wordt in ere hersteld. In combinatie met een steiger 
en picknick- tafels is dit een uitermate aangename plek 
om tijdens het wandelen, fietsen of paardrijden even 
te rusten, een boterhammetje eten of een verfrissende 
duik te nemen. Men kan gebruik maken van de sanitaire 
voorzieningen van de camping. Dit geeft niet alleen een 
meerwaarde op het recreatief netwerk van Oost-Zeeuws 
Vlaanderen, maar ook voor de mensen die vanuit het 
dorp een klein ommetje willen maken. De steiger is 
een bijdrage voor een volwaardig netwerk voor kleine 
waterrecreatie. Deze plannen zijn onder voorbehoud. 
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Brandveiligheid
De weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag tussen de caravans is 30 minuten. 
Hiervoor is een vrije ruimte nodig van minstens 5 
meter. Beplanting binnen deze ruimte is toegestaan, 
mits het geen coniferen zijn. 
Alle caravans moet binnen 40 meter te 
bereiken zijn vanaf een weg die geschikt is voor 
brandweervoortuigen. 
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Waterhuishouding
De uitbreiding van de camping mag geen extra 
belasting zijn voor de waterhuishouding. Er mag 
geen regenwater direct worden afgevoerd naar het 
watersysteem of riolering. Om waterlast te voorkomen 
zal er voor verharde oppervlakten een compensatie 
geboden moet worden. Zodat het regenwater 
alsnog in de bodem kan infiltreren.  Het regenwater 
stroomt naar een wadi, een droge greppel waar 
water kan infiltreren. Zeer hevige regenval stroomt 
het water naar de geitenweide waar het alsnog in de 
bodem kan infilteren. Voor halfverhardingen igeven 
genoeg capaciteit voor infiltratie. Toch kan overtollig 
regenwater ook gebruik maken van de wadi’s.

40 m

5 m



Landschappelijk inpassing
De uitbreiding geeft de mogelijkheid om het 
erf in zijn totaliteit een ‘upgrade’ te geven. Door 
het aanbrengen en plaatselijk versterken van de 
windsingel rond het erf, krijgt het erf meer ‘body’. 
Dit is een meerwaarde voor de landschappelijke 
structuur.  

huidige sitatie
 

situatie na de uitbreiding
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