Algemene gegevens / checklist
Het plan voldoet aan de onderstaande eisen
(als een eis niet aangevinkt kan worden, wordt het plan niet verder beoordeeld)
Ο

Alles wat is ingetekend, is bestemd voor één perceel
(één beheergroep mag niet bij 2 percelen meegerekend worden)

Ο

Het plan voldoet aan de eisen van het beeldkwaliteitsplan 2011

Ο

Het is duidelijk te zien waar het projectgebied zich
bevindt / om welk landschapstype het gaat

Ο

Voldoet het plan aan een evt. voorop gestelde
bestemmingsplan

Waar doelt de landschappelijke inpassing op:
Ο
Éen vergunning
Ο
Bestemmingsplan
zo ja, welke:
Ο
NAF beleid
Ο
Ruimte voor Ruimte

Staat er / voldoet het plan aan:
Ο

Kan het ontwerp en de detaillering op één kaart?

Ο

Zijn de contouren van het plangebied aangegeven (wat is de perceelsgrens?)

Ο

Is alles wat er getekend is ook aangegeven in legenda (is het duidelijk wat waar komt? En waarom?)

Ο

De afmetingen van toe te passen beheergroep is inzichtelijk (lengte x breedte in tekening, en in de legenda de eindhoogte van beheergroep)

Ο

De totale hoeveelheid van de toe te passen beheergroep

Vak

1

Beheergroep / type

Knip- en scheerhaag

Afmeting
Breedte: 0,50 meter
Hoogte: 1,50 meter
Lengte: 100 meter

2

Houtsingel

Breedte: 6,00 meter
Lengte: 35 meter

3

Vrijuitgroeiende haag

Breedte: 6 meter
Lengte: 35 meter

4
5

Solitaire boom
Fruitboom

N.V.T
N.V.T

Plantverband
Enkele rij
4 stuks per strekkende
meter

Soort
Beuk
(Fagus sylvatica)

Boomvormer: Eik (Quercus
robur)
Driehoeksverband
1 stuks
@@ in de rij
Struikvormer: Sleedoorn
@@ tussen de rij
(Prunus spinosa)
Gelijke menging (tenzij
50 stuks
anders aangegeven)
Hazelaar (Corylus avellana)
50 stuks
Struikvormers: Veldesdoorn
Driehoeksverband
(Acer campestre)
@@ in de rij
25 stuks
@@ tussen de rij
Kornoelje (Cornus mas)
Gelijke menging
25 stuks
Afstand minimaal 6 meter Linde (Tilia cordata)
Afstand minimaal 8 meter Malus domestica

Plantmaat /
kwaliteit
60-80
Wortelgoed

Bomen: 12-14
met draadkluit
Struikvormers:
60-80
Wortelgoed

Hoeveelheid/stuks

280 stuks

Bomen: 1 stuks
Struikvormers: 100
stuks

60 - 80
Wortelgoed

50 stuks

12-14
10-12 Hoogstam

3 stuks
3 stuks

Overzicht inheems boom- en struiksoorten
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naamBosplantsoen Bomen

De Nederlandse naam staat op alfabetische volgorde
Abeel, grauwe
Appel, wilde
Berk, ruwe
Berk, zachte
Bes, aal
Bes, zwarte
Beuk
Bosroos
Eglantier
Eik, zomer

Populus canescens
Malus sylvestris
Betula pendula
Betula pubescens
Ribes ruburm
Ribes nigrum
Fagus sylvatica
Rosa arvensis
Rosa rubiginosa
Quercus robur

x

Eik, winter
Els,
Esdoorn, gewone
Esdoorn, noorse
Es, gewone
Gagel
Gelderse roos
Haagbeuk
Hazelaar
Heggeroos

Quercus patrea
Alnus glutinosa
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Fraxinus excelsior
Myrica gale
Viburnum opulus
Carpinus betulus
Corylus avellana
Rosa corymbifera

Hondsroos
Hulst
Iep, div .klonen
Iep, steel- Kardinaalsmuts
Kardinaalsmuts
Kastanje,tamme
Kers, zoete
Kornoelje, rode
Kornoelje, gele
Kraagroos

Rosa canina
Ilex aquifolium
Ulmus ''…''
Ulmus laevis
Euonymus europaeus
Castanea sativa
Prunus avium
Cornus sanguinea
Cornus mas
Rosa agrestis

x
x

Krenteboompje
Liguster, wilde
Linde, kleinbladige
Linde, grootbladige
Linde, zilver
Linde, Hollandse
Lijsterbes
Meidoorn, eenstijlige
Meidoorn, tweestijlige
Mispel

Amelanchier lamarckii
Ligustrum x vulgare
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa
Tilia vulgaris
Sorbus aucuparia
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata
Mespilus germanica

x
x
x
x

Noot
Paardekastanje
Peer, wilde
Populier, zwarte
Populier –‘Canadapopulier’
Sleedoorn
Veldesdoorn

Juglans regia
Aesculus hippocastanum
Pyrus pyraster
Populus nigra
Populus x canadnsis
Prunus spinosa
Acer campestre

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Vlier, gewone
Vlier, berg
Vogelkers, inheemse

Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Prunus padus

x
x
x

Vuilboom
Wegedoorn
Wilg, amandel
Wilg, bittere
Wilg, bos
Wilg, grauwe
Wilg, kat
Wilg, geoorde
Wilg, kraak
Wilg, kruip

Rhamnus frangula
Rhamnus catharticus
Salix triandra
Salix purpurea
Salis caprea
Salix cinera
Salix viminalis
Salix aurita
Salix fragilis
Salix repens

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Wilg, laurier
Wilg, schiet
Hoogstamfruitbomen Diverse soorten

Salix pentandra
Salix alba

x
x
x

