Landschappelijke inpassing
Buurtschap Klein Zundertse Heikant - Zundert

Nieuwmoerseweg 3a
4885 KJ ACHTMAAL
info@plangroen.nl

www.plangroen.nl

Planlocatie

1920

Gebiedsbeschrijving:

1950

1985

2018

De planlocatie ligt in een open landschap waar de agrarische functie het beeld bepaalt. Het buitengebied wordt versterkt door het gelijkmatige bebouwingspatroon met een afwisseling van dichte en open stukken. Daardoor worden de omliggende open
ruimtes en vergezichten van het landschap behouden.
Op de planlocatie wordt het landschappelijke element ‘Bossingel’ toegepast. Langs de perceelsgrens van de Corsobouwplaats wordt deze aangeplant. Dit om zowel de Corsotent/loods uit het landschap te halen als om privacy vanuit de naast gelegen percelen te creëren.
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Bossingel 516M²
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Bossingel (516M²)
Het landschapselement ‘Bossingel’ valt onder het landschapspakket L1B (STIKA). Het is een vrijliggend aaneengesloten lijnvormig
landschapselement, met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en struiken met een bedekking van minimaal 90%.
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;
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.
Fagus sylvatica (Gewone beuk):
Deze bladverliezende boom leent zich uitstekend voor bossingel. In het vroege voorjaar verliest de beuk zijn blad, snel gevolgd
door een fris groen blad. In de zomer heeft de beuk een dichte structuur, najaar een transparante uitstraling.
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.
Carpinus betulus (Haagbeuk):
Een bladverliezende boomsoort die zeer verschillende van vorm kan zijn en dus zich uitstekend leent voor bossingel. Deze boom
verliest zijn blad in het najaar, waarna hij relatief snel in het voorjaar frisgroen krijgt.
Amelanchier lamarckii (krentenboompje):
Een bladverliezende heester die in het voorjaar witte pluimachtige bloem geeft, gevolgd door een rond frisgroen blad. Het blad
verkleurt in het najaar van frisgroen naar rood, ook geeft de vertakking van het krentenboompje een extra sierwaarde.
Viburnum opulus (sneeuwbal):
Een bladverliezende heester die in het voorjaar een wit bolvormige bloem geeft. In het najaar geeft de Viburnum een zwarte bes
waar vogels dol op zijn. Het blad verkleurt van frisgroen naar geel/rood.
Corylus avellana (hazelnoot):
Een bladverliezende heester die verschillend van vorm kan zijnen dus uitstekend in een bossingel past. De corylus in een ‘naaktbloeier’ de heester bloeit wanneer deze nog geen bladeren heeft.
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