Bestemmingsplan Buitengebied, gemeente Etten-Leur

7.1 Landschappelijk inpassingsplan
behorende bij de bestemming 'Agrarisch met waarden'

Datum oprnaak;
13-8-2013
Gew.; 15-8-2013

Brabants Landschap
Postbus 80
5076 ZH Haaren
Tel: 0411-622775
Fax:0411-623691
E-mail:
info@brabantslandschap. nl

Naam : Foesenek Vleeskalveren BV
Contactpersoon

: J. Foesenek

Adres

: Ettenseweg 70

Postcode

: 4891 SX

Woonplaats

: Rijsbergen

Telefoon :076 - 5964905 / 06 21235449
E.mail

: iohn.foesenek@hetnet.nl

Agrarischbedrijf:ja
Ligging object:
Gemeente : deel op Etten-Leur's grondgebied
Coord.(X7Y)

: 106182.32. x 394940.79

Schaal 1:25.000
De ondergetekende verklaart in te stemmen met dit plan dat betrekking heeft op:
X aanfeg iamischapp&lijke faeplantmg tb.v. landschappelijke
agraiisch bouwvlak.

tefwei-gmting

0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. compensate te verwijderen
houtwal/landschapsboom/elzensingel/
t.b.v. realisatie glastuinbouw/
0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. landschappelijke inpassing waterbassin
Bijlagen:

Datum

X scfiets beplanting (schaal 1:500/1:1006), toelichting, plantsoenlijst
0 schets poel (schaal 1:100/1:250) + grondverzet
/

Handtekening ; J. Foesenek

./

Te beplanten grond: zand, dikte teeltlaag: 35 cm, droog tot vochtig

vak

1

beplantingstype
lengte/breedte/opp.
aantal rijen
plantverband

: 40mx 10mtr; 450 m2
:7
: bosplantsoen 1,25 x 1,25 mtr.
laanbomen h.o.h. 10 mtr.
aantal stuks
: 275 st. bosplantsoen
2 st. laanbomen
menging
:inc!ividueel
18 ri| mlm alt hel h®k
i.¥.m.
vak
:2
beplantingstype
: /K/$ijp« m
lengte/oppervl
30 m,
m2
aantal rijen
1
plantverband
4 st./mtr.
aantal stuks

: 125 st. bosplantsoen
st. laanbomen
: n.v.t.

menging
vak
beplantingstype
lengte/breedte/opp.

aantal rijen
plantverband
aantal stuks
menging
vak
beplantingstype:
lengte/oppervl
aantal rijen
plantverband

aantal stuks
menging

:3
96 mx 10 mtr.; 960 m2

: 10 mtr. breed ; 7 rijen
: bosplantsoen 1,25 x 1,25 mtr.
laanbomen h.o.h. 10 mtr.
: 550 st. bosplantsoen
5 st. laanbomen
individueel tenzij anders aangegeven in soortenlijst
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st. hoogstamfruitbomen
st. laanbomen
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vak:
Bosptentsoen { liarfg materiaat (1+1), wast SMS0 )
Soamvomiers
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Berk/ Befu/a sp.
Beuk/ Fagrus sylvatica (H)
Es/Fraxinus excelsior
Haagbeuk/ Carpinus betulus(H)
Zomereik/ Quercus robur
Zwarte e\s/Alnus glutinosa

Gelderse roos/Vibumum opulus
Grauwe mlg/Salix cinerea
Hazelaar/ Corylus avellana

Hondsroos/ ftosa canina
Kardinaatsmuts/Euonymus europ.
Kornoelje ,m6e/Cornus sanguinea
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JJguster/L/gusf/um vulgarefH)
LJjsterbes/ Sorbus aucupaiia
Meidoom/Crataegus sp(H).
Sleedoorn/ Prunus spinosa (niet
mengen; planten in groepen van 10)
Veldesdoorn/ Acer campestre(H)
Vogelkers/ Prunus padus
Vuilboom/ Rhamnus frangula
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Wegedoorn/flftamnus catharticus
Mispel/Mesp//us germanica
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Krent/Amelanchier lamarckii
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Laanbomen, mast 12-12
Beuk/ Fagus sylvatica
Es/ Fraxinus excelsior cv.
Hollandse linde/ Tilia vulgaris
c.v. Pallida

Kleinbladige linde/ Tilia cordata
c.v
Wool/ Ju.Q/ans regia
Paardekastanie//4escu/us hippocas.
Tamme kastanje/ Castanea saliva
Zomereik/ Quercus robur

Tolas!

I vak:
Snelsroeiensl looftsont (1 jarige beworteS*
Populier /Populus var.
Wilg/Salixvar.
Veren:
(H);

em versB C150-2D0em}

Ondenieei
Totaal
Boompaal, onverduurzaamd 250cmx 10cm
7
Boomband + aanschuiflus
7
Boompaal, acacia 250 cm x10 cm
Pantanetgaas, maaswijdte 10x5 cm en hoogte van
180 cm (voor rundvee)
Pantanetgaas, maaswijdte 10x5 cm en hoogte van
150 cm (voor schapen)
Groencompost 20 kg per boom
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Met is een vrijliggend aaneengesloten lijnvormig landschapselement, met een opgaande
begroeiing van inheemse bomen en struiken met een bedekking van minimaal 90%.

Bossingel

>
>
>

Het element is tenminste 25 meter lang en is tenminste 2 meter en ten hoogste 20 meter breed;
Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in net 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
aan stammen en hakhoutstoven en betreding van het element wordt voorkornen. 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 voorkornen;
> Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en
15 rnaart; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15
maart plaats vinden.

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

Heg van meidoorn

Het element is tenminste 25 meter lang en is ten minste 1 meter en ten hoogste 3 meter
breed; bij landschappelijke inpassingen minimaal 2 mtr. hoog.
Het 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 1 meter;
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 foegestaan 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 voorkornen. 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 voorkornen;
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 juni en 15 maart.

Landschapsboora/laanboom
Bestaande beplanting te handhaven
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