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Inleiding
Op de locatie Huisakkerstraat 12 te Rijsbergen is een voormalig agrarisch bedrijf aanwezig, in de vorm van een varkenshouderij aanwezig. Het voornemen is om dit voormalig agrarisch bedrijf om te zetten naar een woonbestemming en
de sanering van de intensieve veehouderij in te zetten voor een ruimte voor ruimte titel. Op het perceel wordt een ruimte voor ruimte woning gerealiseerd. In het voorliggend plan is de landschappelijke inpassing voor de ontwikkeling
opgenomen en daarnaast onderbouwd hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot de regeling kwaliteitsverbetering van het landschap van de provincie Noord-Brabant.
Het landschapsplan is als volgt opgebouwd:
•
•
•
•
•
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Beleidskader Kwaliteitsverbetering van het landschap
Om de kwaliteit van het landschap te versterken heeft de provincie Noord- Brabant in haar ‘Structuurvisie
ruimtelijke ordening’ en de ‘Verordening ruimte 2014’ het principe van kwaliteitsverbetering van het landschap
geïntroduceerd. Voor ruimtelijke plannen buiten bestaand stedelijk gebied is in de Verordening ruimte 2014
bepaald dat de ontwikkeling gepaard dient te gaan met zorgvuldig ruimte gebruik (artikel 3.1) en
kwaliteitsverbetering van het landschap (artikel 3.2).
Om invulling te geven aan de kwaliteitsverbetering van het landschap heeft de provincie Noord-Brabant de
handreiking ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap: de rood-met-groen koppeling’ opgesteld. Deze
handreiking geeft een aanzet, hoe invulling kan worden gegeven aan de omvang van de basisinspanning, die
vanuit het ruimtelijk kwaliteitsbeleid gevraagd wordt.
Voor de regio West-Brabant zijn nadere afspraken gemaakt in de notitie ‘Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering
van het landschap in de regio West-Brabant’. In deze notitie zijn drietal categorieën opgesteld om te bepalen
onder welke methodiek de omvang bepaald wordt van de investering die gedaan moet worden ten behoeve
van de kwaliteitsverbetering van het landschap. De categorieën zijn als volgt onderverdeeld:
Categorie 1
Ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed en waarbij geen (extra)
kwaliteitsverbetering van het landschap wordt geëist.
Categorie 2
Ruimtelijke ontwikkelingen met weinig landschappelijke invloed, dan wel ruimtelijke ontwikkelingen die van
nature aan het buitengebied zijn gebonden, of plaatsvinden in hiervoor aangewezen gebieden. De
kwaliteitsverbetering vindt plaats in de vorm van landschappelijke inpassingsmaatregelen. Deze categorie is
niet limitatief.
Categorie 3
Ruimtelijke ontwikkelingen welke niet tot categorie 1 of 2 behoren. De kwaliteitsverbetering wordt berekend
op basis van de bestemmingswinst.
De beoogde ontwikkeling, het omzetten van een agrarisch bedrijf naar een woonbestemming, op de locatie
Huisakkerstraat 12 valt onder categorie 2. Voor de ontwikkeling van de ruimte voor ruimte woning dient een
goede landschappelijke inpassing van de te bouwen woning verzekerd te zijn, artikel 3.2 (kwaliteitsverbetering
van het landschap) is niet van toepassing.
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Huidige analyse
Huidig karakter en gebiedsbeschrijving:
Het plangebied ligt in het buitengebied aan de Huisakkerstraat ten zuiden van de kern Rijsbergen. Dit ligt in het deelgebied intensieve productielandschappen.
Dit buitengebied van Rijsbergen bestaat hoofdzakelijk uit cultuurgronden met open ruimtes en vergezichten, rondom de (burger) woningen staan knip- scheerhagen, hakhoutsingels en bomenrijen om de perceelsgrenzen aan te
geven.
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Landschappelijke inpassing
Beeldkwaliteit:
De landschappelijke inpassing moet een kwaliteitsverbetering zijn voor het landschap. Gemeente Zundert heeft hiervoor landschapspakketten opgesteld die het landschap versterken. Op planlocatie Huisakkerstraat 12 worden de
landschappelijke elementen: ‘Hakhoutsingel’ en ‘Landschapsboom in bomenrij ’ en ‘Knip- Scheerheg’ gerealiseerd. Parrallel aan de Huisakkerstraat wordt de bestaande bomenrij van eiken doorgetrokken, om zo een robuust mogelijke landschappelijke inpassing te krijgen. Voor het perceel Huisakkerstraat 12 wordt de gedempte sloot hersteld. Rondom de planlocatie staan al verschillende bestaande landschappelijke elementen. Aan de noordzijde staat op de
perceelsgrens een knip-en scheerheg. Om evenwicht te krijgen wordt aan de zuidkant van het perceel van Huisakkerstraat 12 een zelfde knip- en scheerheg gerealiseerd. Zo ook aan de zuidzijde van de ruimte voor ruimte woning.
De zuidwestzijde van Huisakkerstraat 12 is al bekleed door bestaande hakhoutsingel. Deze singel wordt doorgetrokken naar de zuidzijde van, zodat de achterzijde van de ruimte voor ruimte woning ook bekleed wordt met een
hakhoutsingel, zodat er een goede landschappelijk inpassing wordt verzekerd. De knip- en scheerheg van de ruimte voor ruimte woning dient niet alleen voor het aangeven van de perceelsgrens, maar is tevens een driftbuffer van
de omliggende containervelden.
Landschapspakket:
Aangegeven bij ieder landschapspakket wordt:
Normen en eisen van het pakket bepaald door provincie Noord-Brabant.
Oppervlakten, plantafstanden, aantallen en soorten.
Beplanting:
Om de beeldkwaliteit te verhogen is er gekozen voor inheemse boom en struiksoorten. Gezien de bestaande landschapselementen en de structuurvisie van de gemeente Zundert wordt hierop de keuze van de beplanting aangepast. Per landschappakket wordt aangegeven welke soorten worden gebruikt
Hakhoutsingel ( 105m²)
Het landschapselement ‘Hakhoutsingel’ valt onder het landschapspakket L1A (STIKA). Het is een vrijliggend lijnvormig aaneengesloten landschapselement, met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struiken met
een bedekking van minimaal 90%, dat als hakhout wordt beheerd.
Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer:
-

Het element is tenminste 25 meter lang en is tenminste 2 meter en ten hoogste 20 meter breed;
Tenminste 90% van de stobbes van het element wordt als hakhout beheerd en de diameter van het hakhout (uitgezonderd de overstaanders) is maximaal 20 cm op 1,30 meter boven de hakhoutstoof;
Bij versnipperen van het takhout 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 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.

Cornus sanguinea (Kornoelje):
Een bladverliezende heester die tot 3 meter kan uitgroeien. In het voorjaar geeft deze heester een mooie witte groene bloem, gevolgd door bes-dragend in de zomer. In het najaar geeft het blad van de kornoelje een kleurenfestijn
van geel tot donkerrood. En in de winterperiode siert de kornoelje zijn bloedrode takken.
Amelanchier lamarckii (Krentenboompje):
Een bladverliezende heester die vroeg in het voorjaar een witte pluimachtige bloem geeft, gevolgd door een rond frisgroen blad. Het blad van de Amelanchier verkleurt van frisgroen naar rood, ook geeft de vertakking van de Amelanchier een extra sierwaarde aan het geheel.
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Sorbus Aucuparia (lijsterbes):
Een bladverliezende boomsoort die in de maanden mei/juni een witte tuilvormige bloem krijgt. Het blad verkleurt niet alleen naar oranjerood, maar er verschijnen rode vruchten waar vogels dol op zijn.
Viburnum opulus (sneeuwbal):
Een bladverliezende heester die verschillend van vorm kan zijn en zich uitstekend leent voor een hakhoutsingel door zijn snelle groei en geeft tevens ook een mooie witte bloem (sneeuwbal) in het voorjaar.
Acer campestre (Veldesdoorn):
Een bladverliezende boom/heester die zich uitstekend laat snoeien. De Acer campestre heeft een grillige vertakking met daaraan een handvormigblad, dat zich van frisgroen naar geel en uiteindelijk rood laat verkleuren.
Corylus avellana (Hazelnoot):
Een bladverliezende heester die zeer verschillend van vorm kan zijn en dus zich uitstekend leent voor hakhoutsingel. De Corylus is een ‘naaktbloeier’: de plant bloeit als deze nog geen bladeren heeft.

Soort
Latijnse naam

maat
Nederlandse naam

Cornus sanguinea
Amelanchier lamarckii
Sorbus aucuparia
Viburnum opulus
Acer campestre
Corylus avellana

rode kormoelje
krentenboompje
lijsterbes
sneeuwbal
veldesdoorn
hazelnoot

80/+3t
60/80 3t
60/80
60/+ 3t
60/80 2t
60/100

Aantal

18
26
9
26
9
18

Landschapsboom in bomenrij (5 stuks):
Het landschapselement ‘Landschapsboom in bomenrij’ valt onder het landschapspakket L8B (STIKA). Een bomenrij is een één-, twee of meerrijigge beplanting van bomen, niet zijnde knotbomen, die meestal van ongeveer gelijke leeftijd
zijn. Een laan is een specifieke vorm van een bomenrij. Er is sprake van een laan als aan beide zijden van een weg één of meer rijen bomen in een regelmatig plantverband geplant zijn. Een bomenrij rij bestaat uit minimaal 10 inheemse
loofbomen en de bomen staan in een langgerekte en relatief smalle zone zonder agrarisch gebruik.
Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer:
-

De bomen kunnen periodiek worden gesnoeid, waarbij de kroon (onderste dikke tak tot de top) na het snoeien altijd meer dan 50% van de lengte van het takvrij stamstuk bedraagt;
Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in de strook zonder agrarisch gebruik worden verwerkt;
Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken onder de kronen van de bomen;
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 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 augustus en 15 maart.

-

Quercus Robur (Zomereik):
een bladverliezende boomsoort die zich uitstekend leent voor laanbomen. De eik krijgt in het voorjaar een frisgroen blad wat in het najaar verkleurt naar geel en uiteindelijk in de winter zich laat vallen. In het najaar werpt de eik zijn
vruchten af, in de vorm van eikels.
Soort
Latijnse naam

Nederlandse naam

Quercus Robur

Zomereik
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maat

Aantal

14-16

5
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Knip- Scheerheg 80m
Het landschapselement ‘Knip-Scheerheg’ valt onder het landschapspakket L7 (STIKA). Het is een vrijliggende lijnvormig landschapselement, met aaneengesloten begroeiing van inheemse bomen- en struiken, dat regelmatig wordt geknipt of geschoren.
Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer:
Het element is tenminste 25 meter lang en is ten minste 1 meter en ten hoogste 3 meter breed;
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 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 juni en 15 maart.
Voor de knip-scheerhaag worden vier planten per meter gebruikt.
Fagus sylvatica (Gewone beuk):
Deze bladverliezende boom leent zich uitstekend voor knip-scheerhaag. In het vroege voorjaar verliest de beuk zijn blad, snel gevolgd door een fris groen blad. In de zomer heeft de beukenhaag een dichte structuur, najaar een transparante uitstraling.
Soort
Latijnse naam

Nederlandse naam

Fagus sylvatica

gewone beuk
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maat

150/175 1+2
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Aantal

320

Beheer Landschappelijke elementen:
Hakhoutsingel:

In de periode tussen 1 november en 15 maart mogen er snoeiwerkzaamheden verricht worden. Al het hout wat een hoogte van 5 meter bereikt wordt afgezet op 30 cm boven de grond. Doordat er gebruikt wordt gemaakt van verschillende beplantingssoorten krijgt de hakhoutsingel verschillende hoogtes en groeivormen.
Landschapsbomen in bomengroep:

Na het broedseizoen tussen 1 augustus en 15 maart wordt dit element gesnoeid om de gewenste vorm te bereiken. Daarbij wordt gelet op de volgende punten.
-

Het verwijderen van waterloten, zuigers, plakoksels en kruisende(schurende) takken.
Begeleidingssnoei
Kronen tot gewenste stamhoogte.

Knip- scheerhaag:
In de periode 1 juni tot en met 15 maart, wordt de knip-scheerhaag ieder jaar geschoren. Daarbij wordt gelet op de volgende punten:
-

Strakke lijnen snoeien op gewenste hoogte en breedte van het element.
Toppen om een dichte structuur van de haag te creëren.
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Referentiebeelden
Winter

Beukenhaag

Landschapsbomen in bomenrij

Zomer

Hakhoutsingel
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