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Inleiding
Op de locatie Oekelsebaan 4a te Zundert is een voormalige agrarische bedrijf aanwezig. Het voornemen is om de bestemming ‘Agrarisch - Agrarisch bedrijf’ met functie
aanduiding ‘Bomenteelt’ om te zetten naar een woonbestemming. In het voorliggend plan is de landschappelijke inpassing voor de ontwikkeling opgenomen en daarnaast
onderbouwt 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 3.8) en
kwaliteitsverbetering van het landschap (artikel 3.9).
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 voorgenomen wijziging op de planlocatie Oekelsebaan 4a valt onder categorie 2.
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Huidige analyse
Gebiedsbeschrijving
Het plangebied ligt in het buitengebied aan de Oekelsebaan ten westen van de kern Zundert.
Het buitengebied van Zundert bestaat voornamelijk uit cultuurgronden met hier en daar wat landschapselementen.
Die elementen bestaan uit bomenrijen, houtwallen en struweelhagen. Ook uit de historische kaarten
blijkt dat het landschap in de omgeving van het plangebied uit cultuurgronden met hier en daar een bomenrij of
haag bestond.
Locatie beschrijving
De planlocatie ligt in een gebied waar de cultuurgronden met vergezichten domineert en bestaat uit agrarische percelen met summiere beplanting. De meeste beplanting is terug te vinden rondom de erven. Vrijstaande woningen en
boerderijen wisselen elkaar af, waarbij de erf- en bedrijfsbebouwing vaak geclusterd staat.
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Te realiseren knip- en scheerheg
50 M

Te realiseren hoogstamfruitboomgaard
6 stuks
Nr. 4a

Schuur

Bestaande knip- en scheerheg
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Beeldkwaliteit:

Landschappelijke inpassing

De landschappelijke inpassing moet een kwaliteitsverbetering zijn voor het landschap. Gemeente Zundert heeft in zijn structuurvisie landschapspakketten opgesteld voor dit
gebied, deze pakketten versterken het landschap. Op planlocatie Oekelsebaan 4a wordt de landschapspakketten ‘Knip en scheerheg’ en ‘Hoogstam fruitboomgaard’ gerealiseerd.
Aan de zuidzijde parallel aan de bebouwing wordt een nieuwe knip- scheerheg met een hoogstam fruitboomgaard gerealiseerd. Met deze landschapselement wordt niet alleen de
privacy gewaarborgd, maar haalt zo ook de woning en schuur uit het landschap. De fruitboomgaard is van oudsher een element wat bij boerenerven hoort en geeft de planlocatie
een authentieke uitstraling.
Landschapspakketten:
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.
Knip- Scheerhaag (50m)
Het landschapselement ‘Knip-Scheerhaag’ 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.
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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

maat
Nederlandse naam

Fagus sylvatica

gewone beuk

120/150

Aantal

100

Hoogstam fruitboomgaard 6 stuks
Het landschapselement ‘Hoogstam fruitboomgaard’ valt onder het landschapspakket L10A(STIKA). Het is een boomgaard met hoogstamfruitbomen (appel, peer,pruim,kers),
waarvan de kroon een hoogte van minimaal 150 centimeter boven de stamvoet begint en waarvan de onderbegroeiing bestaat uit grazige vegetatie.
Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer:
Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot;
De onderbegroeiing wordt als grasland beheerd;
Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste éénmaal per 2 jaar gesnoeid.
Andere soorten enkel vormsnoei indien nodig;
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 stobbebehandeling;
Schade aan stammen van bomen door vraat wordt voorkomen;
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.
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Malus domestica ‘Elstar’ (Elstar appel):
Deze zelfbestuivende appelboom geeft in september een zachtzure tot zoete appel die uitstekend is voor consumptie. De Elstar appelboom geeft zeer makkelijk vrucht.
Malus domestica ‘Ecolette’ (Ecollette Appel) :
Deze zachte appel is een vrij nieuw ras, dit ras is zelfbestuivend en heeft een onovertroffen ziekteresistentie. De appels zijn uitstekend voor consumptie en kan je in september
plukken.
Pyrus communis ‘Conferance’ ( Conferance peer):
Deze perenboom is een zelfbetuivend en geeft in augustus/september een sappige zoete peer. De peer is lang en breed van vorm en is heerlijk voor consumptie.
Prunus avium ‘Karina’ (Karina kers):
Ook als is de Karina kers zelfbestuivend, de boom past uitstekend in de buurt van de Regina kers, door deze twee bomen bij elkaar te zetten zullen er meer vruchten aan komen. De Karina kers geeft begin juni zijn vrucht die uitstekend is voor consumptie.
Prunus avium ‘Regina’ ( Regina kers):
Deze kersenboom is een laatbloeier daardoor hebben de vruchten in verhouding met andere kersenbomen meer zonuren en dat proef je bij consumptie. Deze kersenboom is
een zelfbestuiver en de pluktijd is juli/augustus.
Prunus domestica ‘Opal’ (Opal pruim) :
Deze pruimenboom is niet zelfbestuivend, daarom wordt de boom in de buurt van de ‘Reine Claude dOullins’ kers. De pruim geeft in juli een donkerblauwe, tot paars rode
pruim die zowel voor consumptie als voor moes gebruikt wordt.

Soort
Latijnse naam
Malus domestica ‘Elstar’
Malus domestica ‘Ecolette’
Pyrus communis ‘Conferance’
Prunus avium ‘Karina’
Prunus avium ‘Regina’
Prunus domestica ‘Opal’
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maat

Aantal

12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
10-12

1
1
1
1
1
1

Nederlandse naam
Elstar appel
Ecolette appel
Conferance peer
Karina kers
Regina kers
Opal pruim
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Beheer Landschappelijke elementen:
Beheerplan:
Het beheer van de landschappelijke elementen worden volgens de normen van het STIKA (Stimuleringskader) Noord- Brabant uitgevoerd.
Hieronder wordt het streefbeeld en beheer per landschapelement toegelicht.
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.

Hoogstam fruitboomgaard:
Minimaal één keer per twee jaar wordt de fruitboomgaard in de periode 1 augustus tot 15 maart gesnoeid. Daarbij wordt gelet op de volgende punten:
-

Het verwijderen van waterloten, zuigers en kruisende(schurende) takken.
Vruchtdragende takken (meerjarig hout) innemen ter bevordering van het vruchtdragen.
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Referentiebeelden

Knip-scheerheg
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Hoogstamfruitboomgaard

