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Overzicht gebied
 
De straatweg tussen Onstwedde en Wedde 
is een relatief jonge ontsluiting. Het gebied er 
om heen was tot het begin van de 20e eeuw 
redelijk dun bevolkt. Het was een veen- en 
heide gebied wat zich aan de westzijde van 
de Westerwoldsche Aa had ontwikkeld en 
wat langzaam maar zeker gedurende de 
eerste decennia van de vorige eeuw 
ontwikkelde tot een landbouwgebied.
 
Het gebied kenmerkt zich door een grote 
mate van openheid met daarin soms dichte 
bosschages. De verkavelingsrichting en het 
patroon is de afgelopen decennia veranderd. 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw is er 
sprake van een schaalvergroting. Vandaag 
de dag is het een grootschalig akkerbouw-
gebied waarin enkele grote bedrijven liggen. 
Daarnaast liggen er nog enkele kleine 
akkerbouwbedrijfjes die redelijk in het groen 
liggen. De verdicht is rond de straatweg maar 
de doorzichten naar het achterliggende open 
gebied blijft ten alle tijden aanwezig.
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Bedrijfsontwikkeling
 
Het bedrijfvan de familie Sandee is een 
akkerbouw- en loonbedrijf. Het totale 
grondareaal is ca 400hA waarop 
voornamenlijk aardappel wordt geteeld. 
Omwille van de opslag van werktuigen en 
oogst dient het bedrijf fors uit te breiden. 
Hiertoe is een llods geprojecteerd achter een 
reeds bestaande singel.
 
Het geheel past weliswaar in een bouwblok 
gelijk aan het huidige bouwblok maar daartoe 
dient dit wel te worden aangepast. Een 
dergelijke aanpassing is mogelijk mits een 
landschappelijke inpassing wordt voorzien
 
Daarnaast is de gemeente ook van mening 
dat enige vorm van beplanting de kwalitiet 
belangrijk kan verbeteren.

N
20m

LIBAU
stichting ter bervordering en instandhouding 

van de bouwkundige en landschappelijke
schoonheid in de provincie Groningen

 

versie:  081214 



Landschappelijke inpassing
 
De aanzicht op het erf is voornamenlijk vanaf 
de zuidzijde en in mindere mate vanaf de 
oostzijde. Door de verlaagde ligging en de 
aanwezigheid van een goede singel aan de 
wegzijde is de nieuwbouw vanaf de weg 
minder pontificaal in beeld.
 
Er dient dus bijzondere aandacht te worden 
besteed aan de presentatie van de zuidoost-
zijde van het bedrijf. De overgang naar het 
openliggende landschap en de doorzichten 
vanaf de overzijde van dit gebied wordt 
belangrijk afbreuk gedaan door de oprichting 
van het stevige volume in conjuctie met de 
reeds bestaande bouwwerken.
 
De landschappelijke inpassing is gericht op 
het kleinschaliger maken van de achterzijde 
van het erf en het breken van de lange 
bouwlijnen die het landschap in steken.
 
De meeste geeigende manier om dit aan te 
pakken is een pluksgewijze beplantings-
structuur. Deze dient te worden aangebracht 
aan de rand van de verharding maar wel 
dusdanig dat de doorzichten vanaf de weg 
niet in belangrijke mate teniet gedaan 
worden..
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Beplantingsplan
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Kamperfoelie
Lonicera periclymenum

 Boerenjasmijn
 Philadelphus coronarius

Appel
Malus domestica

Beuk
Fagus sylvatica

Es
Fraxinus excelsior

Gele Treurwilg
Salix x sepulcralis

Haagbeuk
Carpinus betulus

Paardekastanje
Aesculus hippocastanum

Knotwilg
Salix alba (knot)

Linde
Tilia vulgaris

Peer
Pyrus communis

Pruim
Prunus domestica

Rode beuk
Fagus sylvatica ‘Purpurea’

Tamme kastanje
Castanea sativa

Valse Christusdoorn
Gleditsia triacanthos

Walnoot
Juglans regia

Wintereik
Quercus petraea

Grauwe abeel
Populus x canescens

Ruwe berk
Betula pendula

Zwarte els
Alnus glutinosa

Veldesdoorn
Acer campestre

Goudes
Fraxinus excelsior ‘Jaspidae’

Iep
Ulmus xresista

Kers
Prunus avium

Leilinde
Tilia vulgaris (lei)

Meidoorn
Crateagus monogyna

Populier
Populus xcanadensis

Robinia
Robinia pseudoacacia

Treurberk
Betula pendula ‘Tristis’

Vogelkers
Prunus padus

Schietwilg
Salix alba

Zomereik
Quercus robur

Späth els
Alnus xspeathii

 Beukenhaag
 Fagus sylvatica (haag)

Plataan
Platanus hispanica

 Bruidssluier
 Fallopia baldschuanica

 Braam
 Rubus fruticosus

 Gelderse roos
 Viburnum opulus

 Forsythia
 Forsythia  x intermedia

Gouden regen
Laburnum anagyroides

Gele Kornoelje
Cornus mas 

 Haagbeukenhaag
 Carpinus betulus

Grauwe wilg
Salix cinerea

Hondsroos
Rosa canina

Hazelaar
Corylus avellana

Kardinaalsmuts
Euonymus europaeus

Katwilg
Salix viminalis

Lijsterbes
Sorbus aucuparia

Krent
Amelanchier lamarckii

Ribes
Ribes sanguineum

Meidoorn
Crateagus monogyna

Sering
Syringa vulgaris

Rode kornoelje
Cornus alba

Toverhazelaar
Hamamelis x intermedia

Sleedoorn
Prunus spinosa

Vlinderstruik
Buddleja davidi

Vlier
Sambucus nigra

Weigelia
Weigela florida

Vogelkers
Prunus padus

Hortensia
Hydrangea aspera

Hulst
Ilex aquifolium

Italiaanse populier
Populus nigra ‘Italica’

Sneeuwbes
Symphoricarpos albus

Noorse esdoorn
Acer platanoides

Gewone esdoorn
Acer pseudoplatanus

Gewone esdoorn
Acer pseudoplatanus

Ruwe berk
Betula pendula

Veldesdoorn
Acer campestre
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