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adendum 18.12.18 naar aanleiding van opmerking gemeente Landerd: coniferen langs Zeelandsedreef te vervangen
door inheemse soort.
19.04.19 naar aanleiding opmerking gemeente Landerd: vervangen coniferen lands Duifhuisstraat door inheemse haag
met daarin een een aantal boomvormers. Toegevoegd pagina 9 met positie te vervangen coniferen en overzichtstekening, pagina 11. Hoeveelheden op pagina 10 hierop aangepast.
03.06.19 nav opmerkingen gemeente Landerd: haag en aantal bomen rondom p plaats en bomen op open stuk nabij
Zeelandsdreef
16.06.19 eindrapportage

in opdracht van Bouwbureau M. Cobussen
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De nieuw te bouwen woning ten behoeve van Stal Swanenberg aan de Zeelandse Dreef te Schaijk dient vergezeld te
gaan van een beplantingsplan op grond van het bepaalde
in de verordening Ruimte van de provincie Noord Brabant.

context

Het plangebied (gele ster op afbeelding) ligt in het deelgebied ‘De Ontginning’. Het rationeel agrarische landschap
rondom het plangebied verteld het verhaal van de grootschalige jonge ontginningen tussen Schaijk en Zeeland uit
het begin van de vorige eeuw.

Met de nieuwe bebouwing in het buitengebied wordt ingestemd onder andere op grond van een verantwoorde landschappelijke inpassing/landschappelijke kwaliteitsverbetering. Het Landschapsbeleidsplan van de gemeente Landerd geeft hiervoor een aantal suggesties die kunnen worden ingezet als middellen om tot een verantwoord geachte
inpassing te komen.
De basis voor het Landschapsbeleidsplan bevindt zich in
de lokale en regionale landschappelijke en cultuurhistorische diversiteit die binnen de gemeente Landerd in potentie aanwezig is en was, maar die de afgelopen decennia is
verzwakt en dreigt verdere te verzwakken. Gestreefd wordt
naar min of meer gebieds-eigen oplossingen die de diversiteit van het geheel in stand houden en versterken.
Het eindresultaat is een aantrekkelijk landschap voor bewoners en passanten, maar ook voor planten en dieren waarin het het voortbestaan en de versterking van robuuste, natuurlijke systemen wordt gediend.

afbeelding: visiekaart Landschapsbeleidsplan
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‘De Ontginning’

afbeelding: pagina uit Landschapsbeleidsplan typering en ontwikkeling ‘De Ontginning’
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afbeelding: pagina uit Landschapsbeleidsplan: Landschapselementen ‘De Ontginning’
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situatie

te verwijderen coniferen
te verwijderen coniferen

boven: met coniferen op erfgrens Stal Swanenberg aan de Zeelandsedreef, die gaan verdwijnen
midden: links zicht met terreinen/gebouwen van Stal Swanenberg op
achtergrond
midden: rechts zicht op akkers met op achtergrond bossen Maashorst
onder: grootschalig ontginningslandschap ter weerszijden van Zeelandsedreef
6

concept: stevige erfbeplanting met integratie vergezichten vanaf locatie bedrijfswoning
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planvoorstel

ca 110 m beukenhaag (Fagus sylvatica) ter plekke van te
verwijderen coniferen
Pinus
Fagus

Alnus

8

ter vervangen coniferen door inheemse beplanting

wonen tbv nieuwe bedrijfswoning
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Beplantingsplan

- stevige 7 m brede droge singels en 2m brede greppel loodrecht op Zeelandsedreef aan noord- en zuidzijde
- boomweiden aan voor-(west) en achterzijde (oostzijde)
- beukenhagen als begrenzing aan voor- en achterzijde perceel, langs Zeelandsedreef en Duifhuisstraat
-

boomweides

totaal 25 bomen in raster 6 x 6 m
voorzijde noord; 4 stuks Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’
voorzijde zuid: 8 stuks Alnus glutinosa
achterzijde: 13 stuks; Pinus sylvestris
-

beukenhagen

ca 70 m1 voorzijde, ca 40 m1 achterzijde: totaal 110 m1 met 4 stuks/meter= 440 stuks Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’
ca 110 m1 voorzijde (Zeelandsedreef )met 4 st/m1= 440 stuks Fagus sylvatica ter vervanging coniferen
ca 295 m1 Fagus sylvatia (Duifhuisstraat)= ca 1.180 stuks ter vervanging coniferen + 5 bomen Quercus robur
-

droge singels

droge singels, ca 2,25 m2/plant, totaal 475 m2 = 210 stuks bosplantsoen
zomereik: 35% 75 stuks
berk en es: 15% 30 stuks
overig: vuilboom, hazelaar, sleedoorn, gelderse roos, krent, hulst, lijsterbes, hondsroos , gemengd elk ca 15 stuks in
groepen van 3 verspreid gemengd, boomvormers in middelste rijen
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Haag rond
parkeerplaats

Overzicht nieuwe situatie

in volle kleur/photoshop toevoegingen 3.06.19

1,2 m min
hoog

b

a
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hagen minimaal 1,2 m hoog
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aanvullingen

3.06.2019, nav opmerkingen kwaliteitscommissie 23.5.2019
- omgrenzen tijdelijke parkeerplaats (300 m1) met haag (Fagus
sylvatica Atropurpurea, 4 stuks/m1= 1.200 stuks)
en toevoegen 9 bomen (5x Quercus robur, 4x Juglans regia) in
haag rondom tijdelijke p plaats
- 7 bomen (Alnus glutinosa) toegevoegd aan 3 hoekige ruimte
grenzend aan Zeelandse Dreef. Het wedstrijdterrein dient zo
open als mogelijk te blijven, zodat de wedstrijdleiding het gehele
terrein kan blijven overzien.
- 2 bomen (Quercus robur) in haag bij permanent parkeerterreintje aan Duifhuisstraat

3.06.19 totaal 18 bomen toegevoegd en 1.200 haag plantsoen.
totaal op de lokatie:
bomen
haag/bosplantsoen

48 stuks
3.470 stuks
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