
 

Bijlage 8.1 
  

Landschappelijk inpassingsplan  
behorende bij de bestemming ‘Bedrijf’ 

 
(Goorstraat 7) 
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Te beplanten grond: zand, dikte teeltlaag: 30 cm, vochtig

Toelichting per vak

vak
beplantingstype
lengte/oppervl.

aantal rijen
plantverband

aantal stuks

menging

vak
beplantingstype
lengte/oppervl
aantal rijen
plantverband

aantal stuks

menging

vak
beplantingstype
lengte/oppervl
aantai rijen
plantverband

aantal stuks

menging

vak
beplantingstype
lengte/oppervl
aantal rijen
plantverband

aantal stuks

menging

: 1
houtsinge!
: 235 m, 7,5 mtr. breed,

1763m2
:5
: 1 ,25 x 1 ,25 mtr

: 950 st. bosplantsoen
st. laanbomen

: individueel tenzij anders
aangegeven

: m, m2

: st. bosplantsoen
st. laanbomen

: m, m2

: st. bosplantsoen
st. laanbomen

m, m2

: st. bosplantsoen
st. laanbomen

vak
beplantingstype

lengte/oppervl -

aantal rijen
plantverband

aantai stuks

menging

vak
beplantingstype
lengte/oppervl
aantal rijen
plantverband

aantal stuks

menging

vak
beplantingstype
lengte/oppervl
aantal rijen
plantverband

aantal stuks

menging

vak
beplantingstype :
lengte/oppervl
aantal rijen
plantverband

aantal stuks

menging

:2
struweeihagen met

bovenstaanders
: 230 m, minimaal 2 mtr. breed,

: 1
: heg 4 st/mtr.
laanbomen; h.o.h. 10 mtr

: 925 st. bosplantsoen
12 st. laanbomen

: individueel

: m, m2

: st. bosplantsoen
st. laanbomen

: m, m2

: st. bosplantsoen
st. laanbomen

m, m2

: st. bosplantsoen
st. laanbomen

BspSantingstype : houts$nge3/bosje/haag/bomenrij
: indivsdueel {soorten dooreikaar planters)
groepsgewijs (soorten in groepjes van 3-S st van dezelfde scort aasiplarstesi)

Behoort bij overeenkomst d.d.



Verzamelstaat en bestelliist plantsoen voor:

Naam (ned. naam//at naam) Totaal

vak:

Aantal per vak

1 I 2 j I
Bosplantsoen ( 2 jarig materiaal (1+1), maat 60-100 )
Boomvormers

Berk/ Betula sp.
Beuk/ Fagus sylvatica (H)
Es/Fraxinus excelsior
Haagbeuk/ Carpinus betulus(H}^
Zomereik/ Quercus robur
Zwarte els/ Alnus glutinosa

100
200
100
150

Struikvormers
Gelderse roos/ Viburnum opulus
Grauwe wilg/Sa/« c/nerea
Hazelaar/ Corylus avellana
Hondsroos/ f?osa canina
Kardinaatsmuts/Euonymus europ.
Kornoelje ,rode/Cornus sanguinea
Liguster/ Ligustrum vu/gare (H)
Lijsterbes/ Sorbus aucupaha
Meidoorn/Crafaegus spfHj.
Sleedoorn/ Prunus spinosa (niet
mengen planten in grote groepen
van 25)
Veldesdoorn/ Acercampestre(H)
Vogelkers/ Prunus pacfus
Vuilboom/ Rhamnus franguia
\Negedoom/Rhamnus catharticus
Mispel//Wesp)7us germanica
*
Totaaf bosplantsoen

100

150

50
50
50

200

475
150

50
50

1875

100

100
100

100

100

50 j
50
50

100

50
100

50

950

200

50

50

100

425
50

50

925

vak: 2 I I
Laanbomen, maat 10-1 2
Beuk/ Fagus sylvatica
Es/ Frax/nus excelsior cv

Hollandse linde/ T/7/a vutgaris
cv. Pallida
Kleinbladige linde/ Tilia cordata
c.v
Moot/ Juglans regia
Paardekastanje/ Aesculus hippocas.
Tamme kastanje/ Castanea sativa
Zomereik/ Quercus robur

Totaal laanbomen

12

12

12

12

| vak. ! I j
Snelgs'oeiend loofhout (1 jarige bewortelde stek) en veren (150-200cm)
Populier/Populus var
Wilg/ Salix var.
Veren.

(H): soort oofc geschikt voor geschoren hagen
* ; Voor totaaloverzicht soorten : zie lijst Brabants Landschap

Behoort bij overeenkomst d.d.



Toalieliting functie, en belieer

Bsplantingstyps: houtsmg&l

Functie; landschsppelijlfs inpassing nieuwe
bouwbiokken

Eindbeeld:

Een pesTfismsnt gesloten houisingel bestasnde
ust sen meer-rijige in soortoi vane'rende
sfruikbepianting. Sfnsiken mogen tot wasdom
komsn das niet ioppen/drukken

Beheer:

Als bepianting in slutting komt beplanting
dunnen fpfeafs msksn) zodaf de pemsane«f fe
behouden bomen en struikers volledig tot
wessdom kmrtesi komen, Dlt dumnen gebeuri
afhankelijk vsn de grosisnelhsid van de singsj
in twee fsses, telkens ns het in stuffing komen
¥sn de singels,
Dunnings behesr vereist deskundigheid i.v.m.
het werken nsar e«n eindbeeld wssrbij
rekening geftoocfen most v/orden met
concuirenti&verhoudingen van de diverse
soorten, groei eigenschappen en natattfiijk®
vsristie m.b.i ecologische waarde.

: 2
B&plmtingstype : struwsslhasg met enkele
bovenstasnders

Funcfie: lsndschapp&lijk& inpassing

Eindbeeld:

Een permanent gesloten ruwe haag besteands
nil 1 sijen in soorten varie'rende
stmlkbejpSanting. Niet dunnen.
Bowensisanders zijn laanbom®n die isoven de
hsg uitgroeien.

Bsheer:

Niet bshsren als een heg;
uitsiuitend de breedte in ioom houden door
p&nodiek (1 x per 2/asrj takken in te nemen of
terug ie viechten
(min. br&sdte bij wasdom 2 mis-.).
Hoogts min, 3 mtr.

Bovenstssndsrs als laanboom blijven

Vak(ken) :
Beplantingstype:
f'isnctie:

Beheer:

Vak(ken)
Bepianti
Functie:

Behoort bij overeenkomst d.d.



> Het is een vrijliggend aaneengesloten lijnvormig landschapselement, met een opgaande
begroeiing van inheemse bomen en struiken met een bedekking van minimaal 90%.

Bossingel Bossingel

Bij versnipperen van hettakhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;
Bij verbranden van hettakhout (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 niettoegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en
Robinia) rniddels een stobbenbehandeling;
Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat
aan stammen en hakhoutstoven 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.

Behoort bij overeenkomst d.d.



> Het is een vrijliggend lijnvormig landschapselement met een aaneengesloten begroeiing van
inheemse struiken met een bedekking van minimaal 80%.

Sfruwee/ftagen met me/doom Struweelhaag met sleedoorn

Het element is is ten minste 2 meter en ten hoogste 5 meter breed;
Het element kan vrij uitgroeien; overhangende takken aan de zijkanten mogen maximaal 1
maal per 2 jaar worden teruggesnoeid of teruggevlecht;
Bij versnipperen van het takhout (met versnipperaar) 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.

Behoort bij overeenkomst d.d.


