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Naam ; Kwekerij d'n Heiberg

Schaal 1:25.000

Contactpersoon : J. Jansen

Adres : Heigatstraat 15

Postcode : 4873 LK

Woonplaats : Etten-Leur

Telefoon -.06-55951255

Email - iansentuinbQuwfiteiaaQjTi

Agrarisch bedrijf: ja

Lidding object

Gemeente : Etten-Leur

Coord.(X/Y) : 106129,27 x 55951250

De ondergetekende verklaart in te stemmen met dit plan dat betrekking heeft op:
X aanleg landsctiappelijke Replanting tb.v. landschappelijlte inpassing g!sstainboisw > 3 i

0 aanleg landschappelijke beplanting tb.v. compensatie in toekomst te verwijderen
houtwal tb.v. realisable glastuinbouw > 3 ha.

0 aanleg landschappelijke beplanting tb.v. landschappelijke inpassing waterbassin

Bijlagen: X schets tisplsnting (schaal 1:5QQrt:2QQQ), foeffcMIng, plantsoenlljst
0 schets poel (schaal 1:100/1:250) + grondverzet

Datum: lLf~(J~2jOiJ& Handtekening : De heer JAM. Jansen

0
"*" De heer M.C.A.E. Michielsen

Mevrouw M.A.L.C. Jansen



ToelichtJng. .bepiantinqsplan

Te beplanten grand: zand, dikte teeltlaag: 30 cm, droog

Toeiichtiaici per vak

vak
beplantingstype

lengte/oppervl.
aantal rijen
plantverband

aantal stuks

menging

: 1 (inpassing)
houtsingel, enkel struikvormers
i.v.m. bezonning buren
: 20 m, 500 m2
:20
: 1,25x1,25 mtr.
van 3 mtr. langs de gevel

: 325 st. bosplantsoen
st. laanbornen

: individueel tenzij in soortenlijst
anders aangegeven

vak : 2 (inpassing)
beplantingstype : houtsingel; driehoekige vorm
lengte/oppervl : 85 m, breedte 25 tot 1 mtr.;

1100m2
aantal rijen : 1 tot 20
plantverband : 1,25 x 1,25 mtr.
onderhoudispadl vsn 3 mtr. langs de gevel

aantal stuks : 700 st. bosplantsoen
st. laanbornen

menging : individueel tenzij in soortenlijst
anders aangegeven

vak : 3 (inpassing)
beplantingstype : knip- en scheerheg
lengte/oppervl
aantal rijen
plantverband

erfgrens.
aantal stuks

menging

145 m
: 1
: 4 st/mtr.
van 1 mtr. langs geve!s

: 575 st. bosplantsoen
st. laanbomen

: n.v.t

vak : 4 (inpassing)
beplantingstype : knip- en scheerheg gemengd
lengte/oppervl : 125 mtr.,
aantal rijen : 1
plantverband : 4 st./mtr.
onderhoudspad vsn 1 mtr. langs gewels en
eifgrens.
aantal stuks : 500 st. bosplantsoen

st laanbomen
menging : individueel tenzij in soortenlijst

anders aangegeven

vak : 5 (inpassing)
beplantingstype : houtsingel
lengte/oppervl :255 m, 291 6 m2
aantal rijen : 5 tot 13
plantverband : 1 ,25 x 1 ,25 mtr.

vsn 3 mtr. langs tie gev&i

: 1 850 st. bosplantsoen
st. laanbomen

: individueel tenzij in soortenlijst
anders aangegeven

aantal stuks

menging

vak ;
beplantingstype :
lengte/oppervl :
aantal rijen :
plantverband :

aantal stuks :

menging

m,

: st. bosplantsoen
st. laanbomen

: individueel tenzij in soortenlijst
anders aangegeven

BepSantingstype : houfsingei/bosje/haas/fbomenrij
: individyeel (soorten door elkaar planters)
grospsgewijs (soortesi in groepjes van 3-5 st. van dezeifde



VerzameSstaal en besteilfist olaiitsoen voor: ICwekerii d'n HeiSserq: Heiaatsiraat 15

Haam (ned. nasmllst mam) Totaal

vak:

Aantai per vak

1 2 3 4 5 6
Bosplantsoen ( 2 Jang mateiiaal (1*1), mast 60-100, m.u.v, beuk)
Soomvonners

Berk/ Betula sp.
Beuk/ Fagus sylvatica (H) (Sjarig)
Winteriinde/T///a cordata
Haagbeuk/ Carpinus betulus(H)
Zomereik/ Quercus robur
Zwarte els/ /Wnos glutinosa
Tamme kastanje/Casfaoea sativa

325

275
75
100

325

200 75
75
100

Sfruikvortners
Gelderse roos/Vibumum opulus
Wilde Gagel/Myrica gale (pot)
Hazelaar/ Corylus avellana
Hondsroos/ Rosa canina
Komoelje ,rode/Comus sanguines
Kornoelje, gele/ Comus mas
Liguster/ Ugustrum vulgare (H)
Lijsterbes/ Sorbus aucuparia
Taxux/ Taxus baccata
Sleedoom/ Prunus spinosa (niet
mengen, per bos planten in groep)
Veldesdoom/ Acer campestre(H)
Vogelkers/ Prunus pacfe/s
Vuilboom/ Rhamnus frangula
KrenUAmelanchier lamarckii
Wegedoorn/ Rhamnus cathartica
Mispel/Mespilus germanica
Tofaat bospiantsoen

250

250

250

100
225
250

200

300
300
600
150
100
200
3950

r 50

25

150
50

50
325

50

50

75

75

50

50
100
150
50

50
700

250

575

50

50

100
50

50
500

150

200

150

50
150

100

150
150
300
50
100
50

1850

(H): soort ook gescMM voor gsschoren hagen
* : Vocr totaaloverzicfat van te subsidieren soorten : zle lljst Bmbanis Landschap



¥ak(k;efl) : 1, 2, en 5
Beplantingstype: hoistsifigels
Fmctie: landschappelijke
inpassing/camouffageglastuinbouwcomplex

Eind&eeld:
Een permanent gesloten hontsmgel bestaamde
nit een meer-rijige in sootrten varlerend®

Als beplanting in slutting komt beplanting
duimen (plaats maken) zodat de permanent te
behonden bomen en stmiken volledig tot
wrasdom kunnen komen. Dit dimmer gebeurt
etfhankelijk v&m tie gi-oeisneiheid van de s'mgel
In twee tot 3 fases, telkens na hei in slutting
homen van de singels. Runnings beheer
vemist deskundigheid i.v.m. faet werksfi 0s@r
een eindheeld waai-M] rekenlng gehouden
most warden met concunrentieverfioudingen
yan de diverse sooiien, groei eigenschapjsen
en nstuurljjke vsriatie m.is.t. ecologische

¥sk(ken) :3en4
Beplsiftingsfype: knip- en
Functle: la/idschappelijke

Beheer. Jaaflljks telppera en schema. Takhen
temgvlechten om ste¥igheid te krijgen
Hoogte affo&nkslijk van de hoogte van de has.
Kiswe heg most minimaal de nokhoogte van
de kas kttnnen b&srelken i.v.m. zijn fzmctie als

Eindbeeld: Een permanent gesloten
Miet dunnen.

Functfe:

Eindbeeldl:
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