
 

Bijlage 6.2 
  

Landschappelijk inpassingsplan  
behorende bij de bestemming ‘Agrarisch’ 

 
(Attelakenseweg achter 5) 

  



Toelichting bepiantingspian

Te beplanten grand: zand, dikte teeitlaag: 40 cm, droog tot vochtig

Toelichting per vak

vak 1
beplantingstype : Gemengde hsag tb.v.
lengte/oppervl. 150 mtr.
aantal rijen 1 rij.
plantverband 4 st/mtr.

aantal stuks 600 st. haagplantsoet
st. laanbomen

menging individueel

Imdscfoappelijke inpassing waterbassin

-\

Minimsie birsedts gemengtie hagen blj landschappelijke inpassingen ; 0,3 mfr.

Minimal® fooogtee; mfcsle/js even

l.v.m. uitgroei en ouderhoudsstrnken planten op; zie tekenlng.
vak
beplantingstype
lengte/oppervl.
aantal rijen
plantverband

aantal stuks

menging

2
Knip- en scfteerfieg tb.v.

105 mtr.
1 rij.
4 st/mtr.

425 st. haagplantsoen
st. laanbomen

individueel

landschappelijke inpassing walerfjass/n

Minimale bmedte knip- en scheerheg bij land/schappelijke inpassingen; 0,5 mtr.

Minlmale ftoogle; minstens even no®g sis max/male hoogte bassin

i.v.m. uitgmei en ondeflmndssti'olfeu planter op; z/e tekening.



Veraamelstaat en besteiliist ulantsoen voor:

Kaam (nad. nasrnllst nasm) Totaal

vak:

Aantal per vak

f | 2
Bosplsntsosn { 2 jarig raaterlaal {1*1}, maat 50-1 CC )
Boomvormers

Zoete kers/Prunws avium
Beuk/ Fagus sylvatica (H)
Es/Frax/nus excelsior
Haagbeuk/ Carpinus betulus(H)
Zomereik/ Quercus robur
Zwarte els/ /l/m/s glutinosa
Tamme kastanje/Casfenea saf/Va

52S

Struikvormers
Gelderse roos/Viburnum opulus
Grauwe wilg/Sa//x cinerea
Hazelaar/ Corylus avellana
Hondsroos/ Rosa canina
Kardinaatsmuts/Euonymos europ.
Kornoelje ,rode/Comus sanguinea
Liguster/ Ugustrum vulgare (H)
Lijsterbes/ Sorbus aucuparia
Meidoorn/Crateegws spfHJ.
Sleedoorn/ Prunus spinosa
Veldesdoorn/ >Acer campestre(H)
Vogelkers/ Prunus padus
Vuilboom/ Rhamnus frangula
Wegedoorn/Rftamnos catharticus
Hulst//tex aquifolium
Krent/Amelanchier lamarckii
Totaal bosplantsoen

we

250
SO

50

7S

100

100

250
50

50

600

425

425

•••• : Voor totaaloverzicht soorian: zis lijst Brabants Landschap

Functie: landschappelijke inpassing

in sooiien variSrende stmikbeplantiflg isi]
element 1 en in element 21 soort.

Minlinale breedte; 0,5 mtr.
Minintale hoogte; - ftoogte tosslu

Zie ook behesrssissn bijlage 1

Sefteer:

Jaarlijks Stnippen en scheren.
Zorg dragen voor een dichte structuur door
langere twijgen terug te vlechten aivorens te

Smippen.



Met is een vrij liggend lijnvormig landschapselement, met aaneengesloten begroeiing van
inheemse bomen- en struiken, dat regelmatig wordt geknipt of geschoren.

Heg van meidoorn

ASgemene eisen ten van InrieSiting en betieer
> Met element wordt minimaal eenmaal per 2 jaar en maximaal eenmaal per jaar geknipt of

geschoren en de haag heeft in geschoren toestand een hoogte van minimaal de hoogte van
het te camoufleren object.

> 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 alleen verricht in de periode tussen 1 mei tot 1 oktober




