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Gegevens aanvrager:
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Email

: Petra van Beveren
: Bellendreef 16
: 4873 LJ
: Etten-Leur
: 06 51644901
: peet-karsten@planet.nl

Ligging project;
Gemeente
: Etten-Leur
Kadastraal bekend : gemeente Etten-Leur , sectie

nummer wordt nieuw nummer

Projectplan

De ondergetekende verklaart in te stemmen met dit plan dat betrekking heeft op:
X aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. kwaliteitsimpuls landschap aanpassing
bestemmingsvlakken / bouwvlak / nieuwbouw
0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. landschappelijke inpassing glastuinbouw
0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. compensatie te verwijderen
houtwal/landschapsboom/elzensingel/t.b.v. realisatie glastuinbouw

.....

0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. landschappelijke inpassing waterbassin

Bijlagen:
0 schets beplanting (schaal 1:2000), toelichting, plantsoenlijst
0 schets poel (schaal 1:100/1:250) + grondverzet

Datum

Handtekening ......................................

Toelichting beplantingsplan
Te beplanten grond: zand/ klei (*), dikte teeltlaag:

40 cm, droog

1

Toelichting per vak

vak
beplantingstype
lengte/oppervl.
aantal rijen
plantverband

: 1
: Struweelheg
: 45 x 3 m = 135 m2 ; 1,35 are
:1
: 4 st/m1

aantal stuks

: 180 st. bosplantsoen
st. laanbomen
menging
: individueel
Let op de plantafstand vanaf de erfgrens; onderhoudspad + uitgroeistrook = minimaal 3,5 m vanaf
erfgrens.
Onderhoud; Laat 2 of 3 winterlindes doorgroeien als laanboom om het zicht op de gevel weg te werken
vak
:2
beplantingstype : Kruidenrijke zoom
lengte/oppervl : 52,5 x 2 m. = 105 m2
Beplantingstype : houtsingel/bosje/haag/bomenrij
Menging
: individueel (soorten door elkaar planten)
groepsgewijs (soorten in groepjes van 3-5 st. van dezelfde soort aanplanten)

Plantsoenlijst :
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Naam (ned. naam/lat. naam)

Totaal

vak:

Aantal per beplantingsvak

1

Bosplantsoen ( 2 jarig plantmateriaal, maat 60-80 of 60-100)
Boomvormers
Berk/ Betula sp.
Beuk/ Fagus sylvatica (H) (3 jarig)
Es/Fraxinus excelsior
Haagbeuk/ Carpinus betulus(H)
Zomereik/ Quercus robur
Zwarte els/ Alnus glutinosa
Winterlinde / Tilia cordata

25

25

Kornoelje ,rode/Cornus
sanguinea

25

25

Kornoelje, gele/ Cornus mas

10

10

Liguster/ Ligustrum vulgare (H)

20

20

Veldesdoorn/ Acer
campestre(H)

25

25

Vogelkers/ Prunus padus

25

25

Vuilboom/ Rhamnus frangula

25

25

Hulst / Ilex aquifolium

25

25

180

180

Struikvormers
Gelderse roos/Viburnum opulus
Grauwe wilg/ Salix cinerea
Hazelaar/ Corylus avellana
Hondsroos/ Rosa canina

Lijsterbes/ Sorbus aucuparia
Meidoorn/Crataegus sp(H).
Sleedoorn/ Prunus spinosa

Totaal bosplantsoen

(H): soort ook geschikt voor geschoren hagen
* : Voor totaaloverzicht van toe te passen soorten zie Subsidieregeling Natuur paragraaf 3
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Onderdeel plaatsen of verplaatsen raster ter bescherming beplantingselementen
Plaatsen raster
plaatsen rundveeraster; palen op 4 meter afstand en 2 puntdraden

:

m1

plaatsen elektrisch rundveeraster; palen op 10 meter afstand en 2 gladde draden

:

m1

X plaatsen schapenraster; palen op 3 meter afstand en zwaar gelijkmatig ursusgaas van 100 cm hoogte: 48 m1

Verplaatsen bestaand raster
verplaatsen van bestaand rundveeraster

: m1

verplaatsen van bestaand schapenraster

: m1

Onderdeel plaatsen boomkorf
type rund; 2 boompalen robinia plaatsen + boomband met aanschuiflus
aanbrengen pantanetgaas 150 cm(L)x180 cm(H)

: stuks

type schaap; 2 boompalen robinia plaatsen + boomband met aanschuiflus
aanbrengen pantanetgaas 120 cm(L)x150 cm(H)of
120 cm(L) x zwaar gelijkmatig ursusgaas van 100 cm (H)

:

stuks

Landschapspakket L6: Struweelhaag
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Wat is een struweelhaag ?
 Het is een vrijliggend lijnvormig landschapselement met een aaneengesloten begroeiing van
inheemse, overwegend doornachtige struiken met een bedekking van minimaal 80%.

Struweelhagen met meidoorn

Struweelhaag met sleedoorn

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer
 Het element is tenminste 25 meter lang en is ten minste 2 meter en ten hoogste 5 meter
breed;
 Het element kan vrij uitgroeien en wordt maximaal 1 maal per 12 jaar op tenminste 1 meter
hoogte gesnoeid; overhangende takken aan de zijkanten mogen maximaal 1 maal per 3 jaar
worden teruggesnoeid;
 Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;
 Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of
binnen 5 meter vanaf het element;
 Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
Duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) middels een stobbenbehandeling;
 Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag
niet bevestigt zijn aan stammen van het element zelf;
 Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het
element wordt voorkomen;
 Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en
15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15
maart plaats vinden.
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Rekentool kwaliteitsimpuls landschap
Initiatiefnemer:

Be Pakket
code

Omschrijving

Petra van Beveren Belledreef 16 Etten-Leur

Hoeveelheid

Tarief per
eenheid

Bedrag per
jaar

€ 0,45

€ 0,61

€ 6,10

1,05 are

€ 14,71

€ 15,45

€ 154,50

Beheersvergoeding en/of opbrengstderving
1
L6B Struweelhaag 12 jaar
7572 Beheersvergoeding
1,35 m
2

R2 Kruidenrijke zoom
7032 Beheersvergoeding

3

4

5

6

7

8

9

10

Bedrag per
periode

-

Verwijderen
Beheersvergoeding

0-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

Verwijderen
Beheersvergoeding

0-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

Verwijderen
Beheersvergoeding

0-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

Verwijderen
Beheersvergoeding

0-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

Verwijderen
Beheersvergoeding

0-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

Verwijderen
Beheersvergoeding

0-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

Verwijderen
Beheersvergoeding

0-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

Verwijderen
Beheersvergoeding

0-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 16,06

€ 160,60

Aanleg
Aanleg subsidie

€ 684,48

Grondwaardedaling
7101 De Meijerij
7102 Boven-Dommel
7103 Beerze Reusel
7104 Baronie
7105 Maas en Meierij
7106 De Peel
7107 Peel en Maas
7108 Revitaliseringgebieden Klei
7109 Revitaliseringgebieden Zand
7112 Dijken geheel Noord-Brabant

Totaal

* Aan deze berekening kunnen geen rechten worden onteend.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,40
0,00

are
are
are
are
are
are
are
are
are
are

€ 622,41
€ 577,41
€ 653,93
€ 554,68
€ 586,03
€ 621,88
€ 575,62
€ 590,77
€ 605,81
€ 170,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.453,94
€ 0,00
€ 1.453,94

€ 2.299,02

