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Arial Regular 9pt, regelafstand 14pt en paragraaf ‘uitvullen’ 
staan vast.  Spatiering is 0 maar eventueel te varieren om de 
tekstblokken goed uit te laten lijnen met het aantal regels. 

Binnen de hulplijnen blijven. Tekstkader niet verbreden of 
buiten de hulplijnen vergroten. Tekstkader mag wel verkort met 
eventueel beeld eronder. Of twee kolommen en verkort. Dan 
wel met elkaar laten uitlijnen.

Kopje Arial Regular 9pt, regelafstand 14pt
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Landschappeli jke inbedding, openbare ruimte en privéterreinen van een hoevenzwerm



Smeerling is een cultuurhistorisch belangrijke nederzetting, 
bestaande uit een achttal boerderijen in de vorm van 
een hoevenzwerm. De verkaveling van de omliggende 
esgronden is grotendeels nog gelijk aan die uit het begin 
van de negentiende eeuw. Om deze hoevenzwerm en het 
omliggende landschap te beschermen, is Smeerling in de 
jaren zeventig aangewezen als beschermd dorpsgezicht. 
Nadat de boerderijen, waaronder vijf rijksmonumenten, zijn 
gerestaureerd, heeft Buro Lubbers een visie ontwikkeld voor 
de landschappelijke inbedding van Smeerling, de openbare 
ruimte en de privéterreinen van de hoevenzwerm. De visie 
heeft met name betrekking op de ruimtelijke situatie en de 
ruimtelijke wensbeelden van de locatie op regionaal, lokaal 
en privaat niveau.

smeerling regionaal 
Smeerling maakt onderdeel uit van een reeks landschappelijke 
en cultuurhistorische bezienswaardigheden in de omgeving 
van de Ruiten A. De Ruiten A kan zich als landschappelijke, 
recreatieve en natuureducatieve drager in de toekomst 
steeds verder ontwikkelen. Smeerling is één van de vele 
hoevenzwermen in de omgeving. Ongeacht de mate van 
volledigheid, representatie of oorspronkelijkheid van deze 
nederzettingen, is er een historisch verband tussen de 
routing van de Ruiten A en de op de rand van de komgronden 
gesitueerde hoevenzwermen. Het is daarom belangrijk de 
ontwikkelingen van De Ruiten A en de ingrepen binnen de 
hoevenzwermen op elkaar af te stemmen. Zo kan Smeerling 
dienen al als vertrekpunt van een wandeling door het 
omliggende gebied van Natuurmonumenten, grenzend aan 
de Ruiten A. Verder kan de landschapsstructuur worden 
versterkt door één samenhangende visie op te stellen voor 
het totale landschapsprofiel van beekloop tot stroomrug. 
Deze structuur kan tot slot via goed gecoördineerde en 
gesitueerde route(s) zichtbaar worden gemaakt. 
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Landschappelijke inbedding, openbare ruimte en privéterreinen van een hoevenzwerm

smeerling

ontwerp 2000   |   uitvoering niet   |   omvang 7 ha   |   locatie Smeerling   |   opdrachtgever Natuurmonumenten   

smeerling lokaal
De visie is vooral gericht op versterking van het karakter 
van de openbare ruimte van Smeerling. De kwaliteit van 
deze openbare ruimte is onlosmakelijk verbonden met 
factoren die de plangrens overstijgen, maar wordt ook 
bepaald door de overgang tussen openbaar en privé. Indien 
geen invloed op het hogere en lagere schaalniveau kan 
worden uitgeoefend, zal dat een beperkende factor vormen 
voor de ontwikkeling van de openbare ruimte in Smeerling. 
De adviezen voor de inrichting en de beeldkwaliteit van 
de openbare ruimte betreffen vooral de ontsluiting en het 
parkeren, het straatprofiel, de berminrichting, de verlichting 
en het beheer. Zo zijn er mogelijkheden om de invloed 
van de provinciale weg op de karakteristiek van Smeerling 
te beperken. Er zijn meerdere opties voor een nieuw 
parkeercluster in de omgeving van Smeerling. Door slechts 
twee materialen te gebruiken in het straatprofiel ontstaat 
een eenduidig beeld in het dorp. Het contrast tussen de 
natuurlijke omvorming van het cultuurlandschap rondom 
de dorpskern en de dorpskern zelf wordt versterkt, door de 
bermen om het dorp intensief te maaien. De keuze voor 
de verlichting en een eenduidige typologie van bebording 
zorgen voor rust in het straatbeeld.

smeerling privé 
Door verandering van de functies van de boerderijen en 
de bijbehorende landerijen van Smeerling, is ook het 
beeld van de private terreinen in de loop der jaren sterk 
gewijzigd. De landbouwbestemming heeft plaatsgemaakt 
voor woon-, culturele en recreatieve functies. Deze grotere 
diversiteit aan functies brengt ook een grotere diversiteit 
aan inrichting van de kavel met zich mee. Deze inrichting 
is tevens aan veranderingen onderhevig als zich een 
nieuwe eigenaar/gebruiker in één van de boerderijen 
vestigt.  Bij de aanbevelingen voor de privéterreinen is een 
evenwicht gezocht tussen de individuele wensen en noden 
van de bewoners en de gewenste beeldkwaliteit voor de 
gehele dorpskern. Zo wordt gestreefd naar eenvoud in 
materiaalgebruik. Hiervoor kan een bouwdoos ontwikkeld 
worden met mogelijk toe te passen materialen voor inritten, 
erfafscheidingen en terreininrichtingen. Aan de hand van de 
huidig toegepaste materialen en de gewenste materialen 
vanuit het beeldkwaliteitsplan kan de definitieve bouwdoos 
(samen met de bewoners) worden opgesteld. Daarmee kan 
tegemoet worden gekomen aan de individuele wensen van 
de bewoners, maar wordt er tevens zorg voor gedragen dat 
een rustig en eenduidig straatbeeld wordt verkregen.
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