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L INTRODUCTIE

11 AANLEIDING

dé Erfontwikkelaarby. is gevraagd om een visie te geven op de inrichting van

een nieuwe kalverslachterij op het industrieterrein Zenkeldamshoek te Goor.

Hiervoor s vervolgens een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld

Dit ruimtelijk kwaliteitsplan is onderdeel van het bestemmingsplan. Op dit

perceel wil Veal Fine Hans Roerink b een nieuwe kalverslachterij bouwen,

Het terrein van ca. 4 haligt op de overgang van het industrieterrein naar het

landelijk gebied. De gemeente wil n principe medewerking aan ditinitiatief

verlenen mits het geheel op een adequate manier landschappelijk wordt in-

gepast. De verschijningsvorm van het gebouw en de inpassing van de buiten-

ruimte zullen vastgesteld worden n dit zogeheten Ruimtelijk kwaliteitsplan.

Ten grondslag aan dit plan ligt het beeldkwaliteitsplan Zenkeldamshoek.

Daarnaast worden de gebiedskenmerken benoemd in de Omgevingsvisie

Overijssel als uitgangspunten gebruikt.

Totslot i in hoofdstuk S een beeldkwalieitshoofdstuk opgenomen, Dit

beeldkwaliteitsplan wordt afzonderlijk van de welstandsnota vastgesteld. Het

zal als toetsingskader gelden bij de verder ontwikkeling.
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plangebied aan de Zomerweg 



 

Plangebied en omgeving rond 1900

 

 

 

 
Plangebied en omgeving rond 1977

 Plangebied en omgeving rond 2015



2 VIGEREND BELEIN

21 OMGEVINGSVISIE OVERIJSSEL

De provincie Overijssel heeft het streekplan, verkeer- en vervoerplan, water-

huishoudingsplan en milieubeleidsplan samengevoegd tot één Omgevingsvi-

sie. Het vormt het provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van

Overijssel.

Het bedrijsgelegen in het ‘dekzand’ met als natuurlijke onderlaag ‘ong

heide- en broekontginningslandschap' Bij dt type landschap hoort een ken-

merkende opbouw van erven en gebouwen.

RUIMTELIJKE KWALITEIT EN DUURZAAMHEID:

De provincie stuurtop ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bestaande

kwaliteiten moeten worden beschermd en er moeten verbindingen worden

gelegd tussen de bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen Dat wil

zeggen dat nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan de verbetering van

de ruimtelijke kwaliteit. Voor het behouden en versterken van de ruimtelijke

kwaliteit ijn essentiële gebiedskenmerken het uitgangspunt.

Landbouw heeft de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied bepaald.

De meeste activiteiten waren gerelateerd aan de landbouw en de boerenbe-

drijven welke n het buitengebied lagen. De erven werden gerangschikt en

ingericht naar de bedrifsvoering en het inzicht van de boer.

Ontwikkelingsperspectief:

Bedrijventerrein.

Natuurlijke laag: Dekzandvlakte en ruggen

De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de

provincie. Na de ijstijden bleef erin grote delen een reliëfrjk- door de wind

gevormd - zandlandschap achter, dat gekenmerkt wordt door relatief grote

verschlen tussen hoog/droog en laag/ nat gebied. Soms vlak bij elkaar, soms

verder van elkaar verwijdert. De ambitie is de natuurlijke verschillen tussen

hoog en laag en tussen droog en nat functioneel meer sturend en beleefbaar

te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem, door

beplanting met ‘natuurlijke' soorten en door de (strekkings)richting van het

landschap te benutten in gebiedsontwerpen.

Agrarisch cultuurlandschap:

Jonge heide- en broekontginningslandschap

Kenmerkend voor het jonge heide- en broekontginningslandschap waren

oorspronkelijk de grote oppervlakte aan — voormalige — natte en droge

heidegronden. Deze waren functioneel verbonden met het essen- en oude

‘hoevenlandschap; hier werd geweid en werden de plaggen gestoken voor n

de stal;in de stal bemeste plaggen dienden als structuurverbeteraar en be-

mesting voor de akkergronden op de essen. Ten opzichte van omliggend es-

sen- en hoevenlandschap zijn de landbouwontginningen relatief grote open

ruimtes, deels omzoomd door boscomplex. Erven liggen als blokken aan de

weg geschakeld. Wegen zijn lanen met lange rechtstanden. Vaak zijn het

‘inbreidings’landschappen met rommelige driehoekstructuren als resultaat.

Als ontwikkelingen plaats vinden n de agrarische ontginningslandschappen,

dan dragen deze bij aan behoud en versterking van de dragende lineaire

structuren van lanen, bosstroken en waterlopen en ontginningslinten met

erven en de kenmerkende ruimtematen.

 

   

==

natuurlijke laag: dekzand

agrarisch cultuurlandschap. jong heide- en broekontginning



2.2 GEMEENTELIJK BELEID

BEELDKWALITEITSPLAN ZENKELDAMSHOEK

In het beeldkwaliteitslpan Zenkeldamshoek zijn de regels en richtijnen

vastgesteld bij ontwikkelingen op het bedrijventerrein Zenkeldamshoek. Deze

ontwikkeling valt binnen het deelgebied Poortzone Zomerweg

BEDRIJFGEBOUW.

Typologie:

Ritmisch beeld met een reeks afwisselend (soltaire) bedrijfsbebouwing.

uitstraling

Eigentijdse hoogwaardige uitstraling met een representatief front naar de

Zomerweg.

Vorm en omvang gebouw:

De hoogte van de bebouwing mag variëren tussen de 10 en 15 meter. Een

deel van de bebouwing dient in de roolijn gepositioneerd te zjn. De gevel

dient een verticale geleding te hebben.

Positie op de kavel:

Maximaal 70% van de kavelbreedte mag worden bebouwd. De bebouwing

ligt minimaal 2,5 meter uit de zijwaartse perceelgrenzen.

Dak

Plat dak.

Materialen

‘Toepassen van matenalen zoals hout. glas, staal en steen.

 

Uitgangspunt is een kleurenrange van bruin tot rood (aarden tinten). Verbij

zondendering van de bouwaccenten van aluminium tot antraciet

Bijzonder accenten:

s

Hogere bouwaccenten, Landmarks, worden toegestaan ter hoogte van de

oprit N347 (zie dynamische-zone) en bij de kruising van de Entersestraat

en Zomerweg. Maximaal 20 % van het bebouwde perceeloppervlak mag de

maximale hoogte hebben van 30 meter.

Onbebouwde ruimte

De onbebouwde ruimte tussen de percelen dient zoveel mogelijk ingericht te

worden met een open verhardingsstructuur

Parkeren

Het parkeren dient zoveel mogelijk naast en achter de bebouwing opgelost

te worden waardoor de bebouwde elementen ten volle in hun groene setting

tot uitdrukking kunnen komen.

Begrenzing

De erfbegrenzing, indien hekwerken, bestaat uit hekwericen met verticale

platte spilen in de kleur antraciet

OPENBAAR GEBIED

Inrichting

Aan de zijde van de erfgrens zullen in de openbare ruimte plantvakken van 2

meter worden gerealiseerd met daarin haagbeuken, van 1,25 meter hoog en

1,00 meter breed, en bomen.

Beplanting

In verband met gewenste doorzicht ruimte plantafstand bomen: 12-15 me-

ter. Boomsoorten met brede open kroon, zoals Valse Christusdoorn

    
perceelsindeling volgens het beeldkwaliteitsplan

Zomerweg

  

profiel Zomerweg volgens het beeldkwaliteitsplan



3 HUIDIGE SITUATIE

Langs de Zomerweg vormt de eikenlaanbeplanting de belangrijkste opgaan-

de structuur. Ook de aanplant op en nabij het viaduct maken het lanschap

meer besloten. De bedrijven liggen vrij open langs de weg en zijn over-

wegend voorzien van weinig beplanting. Bosvormige beplantingsvormen

(relicten) aan de noordzijde van het plangebied volgen de kavelstructuur en

kennen een éénduidige richting haaks op de Boven Regge. Het vrij open jong

heide- en broekontginningslandschap ligt hoger ten opzichte van de beek.

Dit hoogteverschil valt in het gebied niet op. Het gebied heeft een sterk

stedelijke ontwikkeling doorgaan. Naast wegen en industrie kruist ook een

hoogspanningsmast het gebied,

De Zomerweg s een belangrijke verbinding tussen de N347 en het centrum

van Goor.

 

 

 

  #

standpunten foto's
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EXTENSIEVE BUTENRUMTE

gewenste situatie



4 RUIMTELIIK

KWALITELTSPLAN

41 UITGANGSPUNTEN

Langs de Zomerweg isin een onafgebroken strook bestemming bedrijven

vastgesteld (1,2 ha). Met de nieuwe ontwikkeling neemt het oppervlakte

bedrijventerrein niet toe maar wordt anders gepositioneerd.

 verschuiven bouwvlak

Uitgangspunten opdrachtgever:

* _ realisatie slachterij en verwerker kalfsviees;

e _ functioneel en praktisch terrein;

« _ sober ingetogen en functionee! gebouw;

* _ hetgehele terrein moet in contrast met het gebouw een landelijke en

extensieve uitstraling krijgen;

e vee weiden waar kan;

* _ ruimte op het erf om te keren ofte parkeren met groot materieel;

* _ parken op eigen terrein in de nabijheid van de entree;

* _ separaat van het slachthuis een wasstraat.

Uitgangspunten gemeente:

* _ landschappelijkegoed inpassen van het gehele terrein waarbij het

moet aansluiten op de karakteristiekvan het jong ontginningsland-

schap;

* _ de ontwikkeling moet aansluiten op gestelde richtlijnen en regels van

het beeldkwali 

plan Zenkeldamshoek;

* _ enkel gebruik streekeigen beplanting;

* _ parkeren op eigen terrein.

Uitgangspunten provincie:

* _ het erf moet aansluiten op de gebiedskenmerken Omgevingsvisie

Overijssel;

* _ erwordt een extra investering vereist in het kader van de Kwaliteitsim-

puls Groene Omgeving (KGO) zie paragraaf 4.3.

42 RUIMTELIJK ONDERBOUWING

De positie van het slachthuis/verwerker staat haaks op de Zomerweg. Het

gebouw wordt ca. 15 meter hoog en krijgt een plat dak. De rechthoekige

vorm heeft te maken met het slacht- en verwerkingsproces. Het pand wordt

sober vormgegeven en uitgevoerd met plaatmateriaal.In hoofdstuk 5 is een

beeldkwaliteitsparagraaf weergegeven.

De aanvoer van het vee gebeurt aan de westzijde. Het gehele proces wordt

binnen het gebouw uitgevoerd. Door het gebouw zo te positioneren, dat de

smalle kant georienteerd is op de Zomerweg, maakt dat het minder massief

voorkomt. Buitenopslag wordt zoveel mogelijk vermeden. Rondom het

gebouw is een verharding om te laden en te lossen.

Het terrein wordt ontsloten via één nieuw aan te leggen toegangsweg.

De entree van het pand komt aan de oostzijde. Voor calamiteiten is een

nevenroute ten zuid-oosten voorzien. Dit pad wordt middels grasbetonste-

nen verhard en moet een onderdeel van de natuurlijke inrichting zijn. Om

een goede orientatie te krijgen is er voor gekozen om een bomenrij parrallel

aan de toegangsweg te voorzien. Bezoekers worden hierdoor naarde entree

geleid. Het vrachtverkeer blijft hoofdzakelijk aan de westzijde van het pand.

Op het terrein is ruimte om te keren en te parkeren. Om verstening van het

gebied tot een minimum te beperken,is op diverse plaatsen gekozen voor

een grasbetonsteen. Hierdoor behoudt het terrein een groene uitstralingen

kan het hemelwater infitreren.

De bomenrij aan de zuidzijde verzacht eveneens het gebouw: £
 

geio

zen de bomenrij uit te voeren met Robinia's. Deze grote boom kent een

transparante kroon waardoor het pand niet verstopt wordt. Onder de kroon

van deze bomen i zicht op het terrein. Het eindbeeld van de bomerrijkomt

overeen met de richtinen uit het beeldkwalieitsplan.

De geparkeerde auto's worden afgeschermd met een beukenhaag (max.

15 meter hoog) en lage aarden heuvels waarop extensief gras en enkele

krenteboompjes staan.

43 SAMENVATING BASISINSPANNING

* _ aanplant bomenrij zuidzijde bedrijf om gebouw te verzachten;

* _ hetpand wordt uitgevoerd volgens het beeldkwaliteitsplan in een

donkere kleurstellingvan stalen platen in een groene setting van

transparante bomen;

* _ parkeerplaats uitgevoerd in gestabiliseerd gras en wordt op eigen

terrein voorzier 

* _ parkeren wordt afgeschermd met een robuuste beukenhaag en

aarden heuvels met extensief gras;

* _ minimale buitenopslag en deze uit het zicht;

* _ hetgeheel sluit aan op de bestaande bebouwing langs de Zomerweg.
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44 KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING

Met de kwaliteitsimpuls Groene Omgeving biedt de provincie Overijssel

beleidsruimte aan gemeenten voor ontwikkelingen in de groene ruimte.

Nieuwe ontwikkelingen moeten mogelijk zijn onder voorwaarde dat ze

bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. In het buitengebied s ruimte

voorgrootschalige uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen mits die gelijk

opgaan met verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd door naast bescherming vooral n te

zetten op het verbinden van bestaande gebiedskwaliteiten en nieuwe ont-

wikkelingen, waarbij bestaande kwaliteiten worden beschermd en versterkt

n nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd.

De methodiek voor het bepalen van de balans tussen ontwikkelingsruim-

te en de gevraagde investering in de groene omgeving,is gericht op het

volgende: hoe meer de ontwikkelingals gebiedsvreemd te beschouwen is

‚en /of hoe groter de schaal en impact op de ruimtelijke kwaliteit , des te

zwaarder weegt dat aan de ontwikkelingskant van de balans en hoe hoger

de aanvullende kwaliteitsprestaties dan dienen te zijn. Als het gaat om een

gebiedsvreemde ontwikkelingvan een grote schaal en met een grote impact

op de omgeving, dan zal een forse ivestering in het landschap nodig zijn

Om te beoordelen of medewerking kan worden verleend aan het verzoek,

wordt het volgende model gevolgd

Gebiedseigen ontwikkeling

Het ontwikkelingsperspectief voor het plangebied voorziet primairin het bie-

den van ruimte aan industrie (vigerend bestemmingsplan) langs beide zijden.

van de Zomerweg. Een deel van het terrein ligt echter in het buitengebied

waardoor er deels sprake is van een gebiedsvreemde functie. Wel kent een

slachthuis/verwerker een directe relatie met de agrarische sector.

u

Schaal en impact op de omgeving

Aangezien het plangebied deels al bestemd i als bedrijven terrein en

gelegen s in de hoek van de N347 en de Zomerweg zal de impactop de

omgeving beperkt zijn. Het bebouwde oppervakte blift gelijk maar wordt

zo gepositioneerd dat het zo min mogelijk massaal oogt. Met een passen-

de materialisatie en de aanplant van groen zal de impact op de omgeving

verzacht worden.

Eigen belang en maatschappeljk belang

Eris (grotendeels) sprake van een eigen (bedrijfs]belang. Wel voorziet het

bedrjf in werkgelegenheid voor de directe omgeving. Di i van maatschap-

pelijk belang.

Al met al worden er boven op de basisinspanning aanvullende kwaliteitspre-

taties gevraagd, die bijdragen aan deversterking van de gebiedskenmerken

uit het beeldkwaliteitsplan.

Deze kwaliteitsprestaties worden geleverd met de aanplant van een robuuste

‘houtwal ten noorden van de kavel. Vanuit het beeldkwaliteitsplan bestaat de

wens voor de aanplant van forse groenelementen terafscherming van het

industrieterrein. Ook in de omgeving van het terrein komen singels voor. Het

zijn welkome stapstenen in het gebied en bieden kansen om de biodiversiteit

n stand te houden of te verbeteren.

De wasstraat zal uitgevoerd worden in een materiaal dat overeenkomt met

de hoofdvolume zodat het niet opvalt en het zicht op de slachterij/verwerker

breekt. Het bedrijf wizich niet afsluiten en waar kan transparant werken

door zicht op het terrein te houden.

Om het bedrijf niet geheel te verstoppen achter groen i er tevens voor

gekozen om met materialisatie de impact op de omgeving te verkleinen.

De gevels zullen bestaan uit een stalen plaatmateriaal n grijs tinten. Met

de realisatie van een forse waterpartij ten zuid-oosten van het terrein kan

al het hemelwater opgevangen worden. Ook kan de waterpartij dienen bij

calaniteiten als grote branden. De waterpartij schermt deze zijde van het

perceel af zodat er geen hoog hekwerk of andere afscherming voorzien hoeft

te worden. Het overgrote deel van het terrein wordt extensief ingericht met

grasland waarin vleesvee kan weiden. Het bedrijf wil zich transparant pre-

senteren en de sterke relatie met het buitengebied op deze manier tot uiting

brengen. De weide wordt afgeschermd met gekloofde eikenhouten palen en

glad ijzerdraad. In de weide is ruimte voor enkele solitaire bomen.

45 SAMENVATTING KGO

* _ aanplant houtsingels op grens landelijk gebied;

* ca1,5 ha wordt ingericht als extensief weiland en begraasd door

vleesvee

* _ erwordt een grote waterpartij voorzien, deze dient verschillende

doele 

* _ het gebouw wordt zo vormgegeven dat het geen opvallende verschij.

ning in het buitengebied is. Waar kan worden de gevels bekleed met

een hoogwaardig plaatmateriaalin gedekte kleurstelling.

De ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarbord doo het landschappelijk in

passen van het totale terrein (ca. 4 ha) en het investeren in aanvullende

kwaliteitsprestaties.



5 BEELDRVALITEITSPLAN

Het hoofdstuk beeldkwaliteitsplan Iegt de stedenbouwkundige en architect-

onische kwaliteitsuitgangspunten vast. Het is samen met het bestemmings-

plan een toetsingskader voor de ruimteljke uitwerkingen van het slachthuis

‚en wasplaats. Dit toetsingskader wordt gehanteerd door de gemeente Hof

van Twenteen door de welstandscomissie bij de beoordeling van de uitwer-

kingsplannen. Het vervangt de welstandsnota voor dit gebied. De tekst en

 

tekeningen dienen als toetsingskader. De referentiesilustreren de verschi

lende sferen en uitstraling die wordt verwacht bij de nieuwe ontwikkelingen.

Dit beeldkwaliteitsplan geeft de ambitie met betrekking tot de inrichtingvan

de openbare ruimte niet weer. Deze zijn in hoofdstuk4 uitgewerkt.

STEDENBOUWKUNDIGE CRITERIA - ALGEMEEN

Sfeer: modere bebouwing in een landelijke omgeving

De bestaande bedrijven aan de Zomerweg kennen een duidelij industrie-

Ie uitstraling. Het plangebied zal aan deze zijde moeten aansluiten op de

bestaande structuren. Dit betekent een minimaal S meter vanuit de rooilijn

van het gebouw tot de openbare weg. Het plangebied vormt een overgang

van het stedelik- naar het landelijk gebied. Dit komt tot uitdrukking in de

stedenbouwkundige opzet van het plan met een duidelijke structuur op het

terrein en de centrale ligging van het gebouw. Ook n de architectuur komt

dit gegeven naar voren. De bestaande bebouwing heeft een sobere maar

representatieve uitstraling. De architectuur van het nieuwe bedrijf zal dan

eveneens ingetogen zijn. Ook de vormgeving van de openbare ruimte onder-

steunt de sfeer van het landelijk gebied met veel gras, grazend vee, wateren

‘bomen. Door het contrast op te zoeken en het gebouw juist heel sober maar

modern vorm te geven ontstaat de gewenste kwaliteit

12

BEBOUWINGSTYPOLOGIE

Op het terrein komt
 

n groot volume en een apart klein volume (wasstraat)

ten noorden van het plangebied. Deze twee gebouwen moeten in familie

ontworpen zijn. Beide volumes worden rechthoekig met een plat dak. De

/hoogte is maximaal 15 meter. Volumeopbouw dient bij voorkeur compact en

eenvoudig te zijn. Een hoofdmassa met weing op- en aanbouwen. De bebou-

wing heeft bij voorkeureen plat dak. De voorgevel igtin de rooilijn

naar de Zomerweg. Laden en lossen, als mede additioneel parkeren vindt bij

voorkeur plaats aan de west- en oostzijde van het pand, zoveel mogelijk uit

het zicht. Opslag op het erf vindt ook plaats uit het zicht en wordt eventueel

ingepast binnen het hoofdvolume.

ACCENTUERING ENTREE

* _ Deentree moet duidelijk worden vormgegeven zodat bezoekers hun

weg kunnen vinden. De entree mag verbijzonderd worden met glas,

alumium of stalen materialen. Kunststof moet vermeden worden.

MASSA/VORM

* eenvoudige volumes

GRONDVLAK

* _ maximaal 1,2 ha bebouwd overige terrein extensief inrichten

CRITERIA HOOFDVOLUME

* _ Gevels gericht op de afrit N347 en de Zomerweg zijn

overwegend representatief. De overige gevels zijn Ingetogen en

functioneel;

* _ opslag uit het zicht

CRITERIA KLEIN VOLUME (WASSTRAAT)

* _ Alle kanten kennen een ingetogen en functionele verschijning;

* _ opslag van bijvoorbeeld slangen/gereedschap jerrycans etc. uit zicht.

KLEUR EN GEVELBEKLEDING BEIDE VOLUMES

* _ Beide volumes worden uitgevoerd in grijstinten. Dit geldt voor plaatma-

teriaal, baksteen of andere gevelmaterialen;

* _ daklijsten/regenpijpen/kozijnen eveneens uitvoeren in gristinten

aansluitend op de gekozen kleur van de gevel. Met subtiel kleurverschil

kunnen accenten aangegeven worden. Het s niet toegestaan onderde-

len in opvallende kleur als wit of geel uit te voeren;

* … alle deuren in een donkere onopvallende kleursteling:

* _ reclame wordt bij voorkeur aangebracht n het gevelvlak grenzend

aan de Zomerweg en mag niet visueel domineren. Reclame bestaat bij

voorkeur uit losse letters of logo.

HEKWERK EN OVERIGE BUITENELEMENTEN

* _ Hekwerk in antraciete kleurstelling met verticale spijlen en maximaal 3

meter hoog;

* _ functionele verlichting bij voorkeur aan gebouw;

* _ meubilai als vlaggenmasten, zitelementen, vuiinisbakken etc. zo onop-

vallend mogelijk situeren.

Op de hieropvolgende pagina's staan sfeerbeelden die als referentie kunnen

dienen bij het ontwerpen van de gebouwen.



SFEERBEELD RECLAME EN MATERIALSATIE SFEERBEELD
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SFEERBEELD BÜTENRUMTE

 

SFEERBEELD HOUTSINGEL SFEERBEELD DETAILLERING
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SFEERBEELD ROBINA ALS BOOM

SFEERBEELD VERUARDING PARKEERPLAATS

 



6 BEPLANTING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

HOUTSINGELS 1500 MZ

Qwercus robur Zomereik so-s0 15Um2 155 225

Betula pendula Ruwe berk 60-100 15t/m2 x 225

Crataegus monogyna Eenst. meidoorn 60-100 1st/m2 10% 150

Alnus glutinosa Zwarte els 60-100 15/m2 105 150

Prunus spinose sleedoom 6080 15tm2 10% 150

Corylus avellana Hazelaar 60-80 1st/m2 10% 150

Viburnum opulus Gelderse roos 60-80 15t/m2 10% 150

Acercampestre Veldesdoorn 6030 15tm2 20k 300

BOMEN OP VOORTERREIN Robinia pseudoacasia(Rb} Valse acasia 14-16 - - 17

| Tiia tomentosa (T} Ziverinde 1416 - - 2

HAAG RONDOM PARKEERPLAATS 150 M1 Fagus sylvatica Beuk 80-100 10 st/m drie- 100% 1500

hoeksverband

STRUIKEN OP GRASHEUVELS Amelanchierlamarcki(A) __ | Am.krenteboompje 160-200 veer min.6meter _ | 100% 15  
 

e _ bomen met2 boompalen en band;

* _ bomen n gras ook met 2 maaipalen 30cm;

* … indien beplanting grenst aan terreinen die worden beweid door vee

of waar men met voertuigen rijdt, dient deze beplanting te worden

beschermd tegen vraatschade/aanrijschade/verdichting van de wortel-

zone.
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AANPLANTEN DRIE KEER SOLITAIRE ZILVERLINDE

/ TIUA TOMENTOSA (TT) VERSPREID IN WEILAND

1843-0l,vwx
AANPLANTEN STREEKEIGEN HOUTSINGEL MIN. & METER BREED —

   

ERF

ONTWIKKELAAR

AANPLANTEN 1x ZILVERUNDE TIĲA TOMENTOSA (TT)

/

  
AANPLANTEN BEUKENHAAG FAGUS

STLVATICA RONDOM PARKEERPLAATS

TOEGANG BĲ

CALMTEITEN

DUIKER AANLEGGEN IN

NT.B. HOOGTE

GRASBETONSTEEN

8nov2017

 

   

WASPLAATS MET DONKERE BEPLATING ——

ZONDER OPVALLENDE ELEMENTEN

VERHARDING

LANDELIJK RASTER VAN

EIKENHOUT

MET EIKENHOUTENPOORT     

   

GRASBETONSTEEN

 

 

 

      

 

 

  

Á AANPLANTEN BOMENRIJ VAN 18 x

T ROBINA PSEUDOACASIA (RP)

 

AANPLANTEN STREEKEIGEN HOÛTSINGEL MIN. & METER BREED — /

 

GRASHEUVEL MET AANPLANTEN 3x AMERIKAANS KRENTEBOOMPJE

AMELANCHIER LAMARCKII (AL)

AANPLANTNE SOLTAIRE ZILVERUNDE TIA

TOMENTOSA (TT)

AANPLANTEN DRIE ZLVERLINDE TIJA TOMENTOSA (TT) OP PERCEELSGRENS

AANPLANTEN SOLITAIRE ZIVERLNDE TILA

TOMENTOSA (TT)

GRASHEUVEL MET AANPLANTEN 3x AMERIKAANS KRENTEBOOMPJE

AMELANCHIER LAMARCKII (AL)

AANPLANTEN 2x ZILVERLINDE TILIA TOMENTOSA (TT) OP PERCEELSGRENS

 

 

 


