
KWALITEITSTEAM    
PROGRAMMA RUIMTELIJKE KWALITEIT samen met anderen Fryslân zichtbaar mooier maken door 
behoud, ontwikkeling en versterking van landschappelijke en cultuurhistorische waarden en kwaliteiten. 
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De Nije Pleats 
 
 
 
 
 
 

Agrarische erven zijn belangrijke herkenningspunten in het landschap van Fryslân. Vooral in 
de open landschappen bepalen zij bij uitstek de landschappelijke karakteristiek; als ‘groene 
eilanden’ accentueren de erven de zo karakteristieke openheid van Fryslân. Maar ook in de 
besloten landschappen vormen de reeksen boerderijen identiteitsdragers van het landschap. 
De landbouw ontwikkelt zich, waardoor ook de agrarische erven in grootte en omvang 
veranderen. 
Om deze reden besloot de provincie, in 2009, om onderzoek te doen naar de landschappelijke 
inpasbaarheid van de ruimtelijke schaalvergroting in de landbouw in Fryslân. Een 
onafhankelijk kernteam (het ‘Nije Pleats team’) heeft, samen met vele betrokken partijen en het 
ruimtelijk kwaliteitsteam van de provincie, het onderzoek gedaan en advies gegeven. 
 
 

Vraag 
De vraag aan het Nije Pleatsteam was onderzoek te doen naar en te adviseren over de 
landschappelijke inpasbaarheid van agrarische schaalvergroting, samen met partijen uit de sectoren: 
landbouw, landschap en architectuur. Het advies moet richting geven om de wens tot uitbreiding van 
een agrarisch bedrijf nu en in de toekomst op de beste plek en op de beste manier te realiseren. 

 

 
Afbeeldingen: Organisatie op een erf, erven in de open en besloten landschappen, ontwikkelingen aan de achterzijde 
(Bron: Adviesboek Nije Pleats, tekeningen van Greet Bierema) 

 
Resultaat:  
In 2009 is het onderzoek afgerond en is een Adviesboek en een Werkboek gepresenteerd door het 
Nije Pleatsteam, waarin vanuit de landschappelijke context van de verschillende gebieden in Fryslân, 
geadviseerd wordt op welke wijze uitbreidingen van agrarische bedrijven vorm en inhoud kunnen 
krijgen.  
  



Een belangrijke stap is gezet in januari 2010 toen er gestart is met een pilot, waarin het advies van het 
Nije Pleatsteam in praktijk werd toegepast. In de vorm van een bijeenkomst van een paar uur wordt 
integraal een concrete aanvraag tot uitbreiding behandeld bij een agrariër aan de keukentafel. Dit 
betekent dat een team van deskundigen aan de slag gaat. Zo’n team bestaat in de regel uit: 

 Agrariër met stallenbouwer, aannemer of adviseur 

 Betrokken gemeenteambtenaren 

 Landschapsarchitect 

 Provincie Fryslân 

 Hûs & Hiem, de rayonarchitect 
Indien nodig schuiven andere deskundigen (bijv. van gebiedsontwikkeling, financiën, verkeer, milieu 
etc.) bij het team aan. Dit is afhankelijk van de aard van de aanvraag en vindt plaats in overleg met de 
agrariër en de betreffende gemeenteambtenaar. 
 
Het eindresultaat van zo’n werkbijeenkomst is een advies, vaak in de vorm van een schets met een 
toelichting, welke dient als afspraak voor alle betrokken partijen. 
Inmiddels is de pilotfase afgerond. De werkwijze heeft veel draagvlak bij gemeenten en de 
uitvoeringsorganisatie is overgedragen naar de gemeenten en ondergebracht bij Hûs en Hiem. 
De ontwikkelingen in de landbouw staan niet stil. Ook dit maakt de werkmethode van de Nije Pleats 
goed zichtbaar. In 2011 melden er zich bedrijven die nog grotere ontwikkelingen planden dan in het 
eerste onderzoek was voorzien. Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft de provincie opdracht 
gegeven aan het Nije Pleatsteam om hier opnieuw onderzoek naar te doen en weer een gezamenlijk 
advies uit te brengen: Nije Pleats XXL. 
 
Een bijzonder project omdat: 

 De werkwijze oog heeft voor alle belangen die spelen in deze ontwikkeling van de agrarische 
sector; 

 Er met snelheid en gedegenheid te werk kan worden gegaan; 

 De gezamenlijke afspraken uit een werkbijeenkomst als uitgangspunt dienen voor de ontwikkeling. 
 

 
Afbeelding: Impressie van een werkbijeenkomst tijdens de pilotfase (foto: Annemarie Hoogwoud) 

 
  

http://www.nijepleats.nl/?attachment_id=71


Bouwstenen 
In het advies en het werkboek zijn bouwstenen benoemd die gehanteerd worden tijdens de 
werkbijeenkomsten van de Nije Pleats. De belangrijkste bouwstenen zijn: 

 In het open landschap waren boerenerven van oorsprong rechthoekig van vorm en voorzien van 
een groene mantel (beplanting rondom het erf). Deze uniformiteit zorgt voor een eigen identiteit en 
herkenbaarheid van boerenerven in het open landschap en zorgt voor identiteit van de provincie 
Fryslân. Behandel daarom het erf als geheel en benadruk de rechthoekige vorm; begin hierbij met 
de hoekpunten van het erf door deze aan te zetten met groen en kijk vervolgens hoe en op welke 
plek beplanting het groene erf kan ondersteunen. 

 Maak onderscheid tussen het woonerf en het bedrijfserf; maak de ‘ trots’, de voorkant, zichtbaar. 

 Plaats een nieuwe stal (of nieuw gebouw), bij voorkeur, in eenzelfde richting als de 
oorspronkelijke boerderij (niet haaks hierop). 

 Neem voldoende ruimte voor de nieuwe bebouwing en houdt rekening met eventuele toekomstige 
uitbreidingen in de grootte van het nieuwe erf. 

 Geef de mantel voldoende massa, dit zorgt voor het ‘groene eiland in de openheid’; gebruik 
gebiedseigen beplantingen. 

 Geef de nieuwe stal een herkenbare vorm; de vorm is een afgeleide van de functie. 

 Een rustig ontwerp is belangrijk: gebruik zo min mogelijk materialen en donkere tinten en vermijdt 
grote kleurcontrasten. 

Bron: advies- en werkboek De Nije Pleats op www.nijepleats.nl 

 
 
 
Provincie Fryslân, ruimtelijk kwaliteitsteam: Sandra van Assen, Bertus de Jong en Hilde Kloosterziel en 
 Kernteam Nije Pleats: Alex Visser, adviseur en procesmanager; Barend van der Veen, planoloog; Greet Bierema, 
landschapsarchitect; Annemarie Hoogwoud, projectsecretaris. 


