Beeldkwaliteitplan

Landgoed ‘De klauwenhof’ & nieuw woonkavel a/d lange klauwenhof
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1.

INTRODUCTIE
1.1 Aanleiding
De familie Van Wessel heeft op twee bijna aaneengesloten locaties ruim 7 ha. landbouwgrond gelegen tussen de
Beekseweg, Oldegoorweg en Lange Klauwenhof in bezit.
Het perceel ter grootte van ruim 6 ha. wil de familie transformeren naar een landgoed inclusief een landhuis op een
woonkavel van max. 0,6 ha.

ca. 6 ha.

Op het kleinere perceel (ca. 1,2 ha) is het de bedoeling de
midden op de es staande landbouwschuur te slopen. Hiervoor
in de plaats wordt een woongebouw met drie wooneenheden gebouwd aan de Lange Klauwenhof. Aangezien beide
ontwikkeling tegelijkertijd spelen is besloten ze in één hand
te ontwerpen en mee te nemen in dit beeldkwaliteitplan.

Oldegoorweg

ca. 1,2 ha.

Beekseweg

Daarom komt zowel over het nieuwe landgoed als het
ruimte-voor-ruimte perceel een wandelpad te lopen, zodat
omwonenden en bezoekers een ommetje kunnen maken
vanuit Didam.

De oppervlakte van het nieuwe landgoed is 6 ha.
Het perceel waar woonbebouwing komt i.p.v. de bestaande loods is 1,2 ha groot.

1.2 Opbouw van het document
In dit document wordt een landschappelijke verkenning
gedaan voor zowel het landgoed als de nieuwe woonbebouwing aan de Lange Klauwenhof. Een nieuw landgoed
moet goed worden ingepast in zijn omgeving en moet de
aanwezige landschappelijke kwaliteiten versterken.

Het is dan ook noodzakelijk om de huidige situatie in en om het
plangebied goed in beeld te brengen en te waarderen, om op basis
daarvan uitgangspunten te formuleren voor het nieuwe landgoed.
Deze landschappelijke analyse is in hoofdstuk 2 opgenomen. Ook het
bestaande beleid geeft randvoorwaarden voor het nieuwe landgoed
(hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 wordt (mede)op basis van de conclusies
& uitgangspunten in de voorgaande twee hoofdstukken een model
bedacht dat middels een inrichtingsschets en referentiebeelden in
beeld wordt gebracht en toegelicht.
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2.

ruimtelijke analyse
2.1 Lagenbenadering
Om de eigenschappen van de locaties in beeld te brengen
wordt gebruik gemaakt van de lagenbenadering. Hierbij
wordt het landschap gezien als de resultante van de verticale
samenhang tussen het occupatiepatroon en het natuurlijke
patroon (abiotische en biotische laag). Waar de abiotische
laag, de ondergrond, bestaat uit alle niet levende elementen,
wordt met de biotische laag de levende laag bedoeld. Dat
wil zeggen de flora en fauna. De occupatielaag bestaat uit de
gebruikspatronen die voortkomen uit het menselijk gebruik
van de ondergrond en de netwerken.

Bodemkaart

2.2 Abiotische laag
De abiotische laag, de ondergrond, bestaat uit de lagen:
1) Bodem
2) Geomorfologie
3) Reliëf
4) Water
5) Archeologie
2.2.1 Bodem
Vrijwel het gehele plangebied bestaat uit dikke eerdgronden.
Eerdgronden zijn zowel moerige (veel plantaardig materiaal)
als minerale gronden met een humusrijke bovengrond.
Dikke eerdgronden zijn door mensen gecreëerd door het
opbrengen van een dikke laag mest en plaggen op de hoger
gelegen gebieden. Hierdoor ontstonden zogenaamde
bolakkers/ essen. Onder deze voedselrijke laag komt zand
voor. Hierdoor kent de bodem een geringe zettinggevoeligheid.
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2.2.2 Geomorfologie
Beide kavels liggen op een dekzandrug, een natuurlijke verhoging in
het landschap, die is ontstaan gedurende de laatste ijstijd toen er geen
vegetatie was om het zand vast te houden. In die tijd werd zand daarom
over grote afstanden getransporteerd door de wind.

Geomorfologie

stuwwalglooiingen en
smeltwaterafzettingen met
dekzand (verstoven witte
zanden)
stuwwalglooiingen met
dekzand (verstoven en/of
verspoelde bruine zanden)
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loess en/of
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2.2.3 Water
Waterkansenkaarten geven voor beheersgebieden van waterbeheerders (of delen daarvan) de visie van de waterbeheerder weer op mogelijkheden en onmogelijkheden van ruimtelijke functies afzonderlijk
komgebieden (klei en/ofof in onderlinge samenhang, op grond van een streefbeeld voor de
veen)
duurzame waterhuishoudkundige situatie.
(droge) dalen en laagtentoekomstige,
in
rivierduinen
De waterkansenkaarten zijn daarmee een hulpmiddel om de afstemming
TocSymbol 1
TocSymbol 2
tussen waterhuishouding en ruimtelijke ordening te verbeteren.
hoge terrasrestruggen en
rivierduinen met een esdek
TocSymbol 3

Voor de bepaling of een gebied geschikt is voor bebouwing, wordt
gekeken naar items als ‘droge voeten’ voor de toekomstige bewoners,
infiltratie van regenwater in de bodem en de aanwezigheid van
kwetsbare natuur of een waterwingebied. Het plangebied ligt in een
TocSymbol 5
gebied dat is aangemerkt als ‘Blauwe Motor’. Bij een ‘Blauwe Motor’ gaat
uiterwaard/stroomgordel
het om ‘droge voeten’, voldoende schoon water en water als verbindende
Maas
uiterwaard/stroomgordel
factor: water als drager van de recreatieve functie, de natuur en het
Afgedamde Maas
stuifzand (afgestoven)
landschap. In het plangebied is sprake van een sterke kwelinfiltratie.
stuifzand (overstoven)
moeras
Voor het plangebied kan geconcludeerd worden dat dit op het gebied
veenvlakten en overige
van waterkansen geschikt tot zeer geschikt is voor bebouwing.
venen
TocSymbol 4
uiterwaard/stroomgordel
Nederrijn
uiterwaard/stroomgordel
Lek
uiterwaard/stroomgordel
Waal

05-06-2012 12:57 Gelderse cultuurhistorie

Waterkansenkaart
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2.2.4 Reliëf
Het plangebied ligt op de overgang van de Montferlandse berg naar
het rivierenlandschap in het noordwesten nabij Arnhem. Op de twee
percelen is het hoogteverschil echter relatief gering. Op het perceel van
6 ha. fluctueert de hoogte van het maaiveld tussen ca. 13,6 m en 14,4
m. Op meerdere plaatsen wordt de maximale hoogte bereikt. Bij het
kleinere perceel loopt het gebied langzaam op van 13,5 m in het westen
naar 14,2 m in het oosten.

Grondwatertrappen
Onderstaande afbeelding geeft de grondwatertrappen weer gebaseerd
op de gemiddelde grondwaterstand voor de situatie in 2003 voor het
gebied Veluwe/Vallei en Eem en Rijn en IJssel aangevuld met Grondwatertrappen - bodemkaart voor Rivierenland.
In het plangebied komt grondwatertrap VII* voor. Door hun topografische hoge ligging en een ondergrond van zand zijn de gronden zeer
goed ontwaterd. Zo is de laagste gemiddelde grondwaterstand 200-300
en is de hoogste gemiddelde waterstand 160-200 en plaatselijk 200-300.
Dit sluit natte natuur uit.

Reliëf in de regio

Reliëf
plangebied
en directe
omgeving

Grondwatertrappen
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2.2.5 Archeologische waarden
Vrijwel het gehele plangebied kent een hoge archeologische verwachtingswaarde. Hiervoor zal onderzoek moeten plaatsvinden. Enkel in de
uiterste westhoek van beide kavels komt een middelmatige archeologische verwachtingswaarde voor.

2.2.6 Waardering en conclusies
• De bodem bestaat uit een humusrijke bovenlaag (plaggen) met
daaronder zand;
• Het gehele plangebied is gelegen op een es;
• Door de lage grondwaterstand is geen natte natuur mogelijk;
• Het plangebied kent een beperkt reliëf. Dit reliëf is in grote lijnen nog
intact;
• De archeologische verwachtingswaarde is hoog (door ligging op es);
• Voor zowel perceel A als B is bij grondwerkzaamheden, dieper dan
30cm en met een oppervlak groter 250m2, is voorafgaand aan vergunningverlening inventariserend archeologisch veldonderzoek
nodig.
• Op perceel B bevindt zich een archeologische vindplaats, die een
plek kan krijgen in het inrichtingsplan.

Uit de Cultuurhistorische Waardenkaart blijkt dat in zowel perceel A
(kleine perceel) als B (grote perceel) het reliëf in hoofdlijnen intact is. In
het noordwestelijk deel van perceel B is ook het microreliëf intact.
Rond het plangebied hebben de meeste wegen een historisch karakter.
De Oude Beekseweg is deels vervangen door het brede profiel van de
Beekse weg.
Aan de noordzijde van perceel B is een archeologische vindplaats. In de
planuitwerking voor het inrichtingsplan kan deze een plek krijgen in
het ontwerp.
De Maatregelenkaart is leidend. Op basis van de ‘Maatregelenkaart’
zijn beide locaties aangemerkt als gebied met AWV 5. Dit betekent dat
er gestreefd wordt naar behoud in huidige staat. Bij bodemingrepen
dieper dan 30 cm beneden maaiveld en een oppervlakte groter dan 250
m2 is voorafgaand aan vergunningverlening archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO-overleg) verplicht!
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(B)
(A)

(gemeentelijke) Archeologische Waardenkaart

(B)
(A)
250

(gemeentelijke) Maatregelenkaart
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Struweelrand (de foto is genomen richting het oosten).

Struweelrand (de foto is genomen richting het westen.

Grasland op perceel landbouwschuur

Akkerland en perceelbeplanting kavel a/d Oldegoorweg

Akkerbouw naast gemeentepad/
zicht op beplanting woonperceel

Beeldkwaliteitplan | woonkavel en nieuw landgoed | Didam

Laanbeplanting langs de Beekseweg
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Door teelt van granen ontstaat daarnaast ook een grotere biodiversiteit
en dit levert voedsel op voor vogels en andere dieren. Daarnaast heeft
het een cultuurhistorische betekenis en blijft de es open.

2.3 biotische laag
De biotische laag bestaat uit de flora en fauna.
2.3.1 Flora en fauna
De omgeving is voornamelijk in gebruik als landbouwgebied met
akkerbouw en veeteelt. Hierdoor is het landgebruik intensief en komen
er relatief weinig soorten voor. Het plangebied zelf wordt gebruikt als
weide en bouwland. Rond het plangebied liggen diverse woonpercelen met erfbeplanting. Zo ligt aan de oostzijde een perceel aan de
Oldegoorweg met een stevige erfbeplanting. Verder is enkele jaren
geleden aan de noordzijde van het plangebied een brede strook
opgaand groen met een diversiteit aan heesters ingeplant. Deze strook
doorsnijdt echter wel de oorspronkelijke es. Ruimtelijk gezien wordt
echter wel de spoorlijn en achterliggende bebouwing aan het oog
onttrokken.

Aan de randen van de es kan ook een verbetering van de ecologische
waarden worden bereikt door struweelaanplant. De combinatie van
deze elementen zorgt voor een toename aan nectar- en waardplanten
voor insecten en vruchten en zaden voor vogels en kleine zoogdieren.
Laatst genoemde vormen weer een voedselbron voor roofvogels, zoals
uilen en torenvalk.
2.3.3 Waardering en conclusie
• Het in stand houden van de openheid van de es is waardevol (o.a.
cultuurhistorisch en landschappelijk).
• Gezien de hoogte, waterhuishouding en bodemkenmerken is een
natuurdoeltype botanisch waardevol akkerland het meest voor de
hand liggend en cultuurhistorisch verantwoord.
• Ten noorden van het plangebied ligt een jonge struweelrand die een
aanleiding kan vormen voor opgaand groen aan deze zijde van het
plangebied.

2.3.2 Natuur
Omdat het plangebied zowel buiten de NATURA 2000 en de EHS is
gelegen, heeft de provincie Gelderland geen specifieke natuurdoelen
aangewezen voor de planlocatie.
In de huidige situatie is in het gebied sprake van intensieve gras- en
bouwlanden. Eeuwenlang is het gebied gebruikt als landbouwgrond en
werd het land bemest. Hierdoor is een zeer voedselrijk milieu ontstaan.
Vanwege de landschappelijke en cultuurhistorische wens om de es
open te houden, de lage grondwaterspiegel en de voedselrijke grond,
is de verbetering van de ecologische waarden naar verwachting relatief
beperkt. De verbetering van de ecologische waarden op de es kan
bereikt worden door een lage mestgift en laag bestrijdingsmiddelengebruik.
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De Occupatielaag
2.4 De occupatielaag
De occupatielaag heeft vorm gekregen door de mens. Deze laag bevat
alle sporen van menselijke activiteit en bestaat uit de lagen:
1. Infrastructuur;
2. Recreatieve routes;
3. Kabels- en leidingen;
4. Bebouwing.
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2.4.1 Infrastructuur
De Beekseweg is de centrale ontsluitingsweg, die overgaat in de
provinciale weg tussen Didam en Zeddam. Deze historische route
is geleidelijk opgewaardeerd tot een provinciale stroomweg met
dito profiel. Het contrast met zowel de Oldegoorweg als de Lange
Klauwenhof (met hun smalle profiel en bochtig verloop) is groot.
De spoorlijn Winterswijk - Zevenaar doorsnijdt het gebied, wat een
duidelijke invloed heeft gehad op de ontwikkeling.

Wegen en spoor

Didam
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2.4.2 Recreatieve routes
Langs het plangebied lopen diverse fietsknooppuntenroutes. Ook zijn
er in de directe omgeving diverse lange wandelingen. Beide percelen
kunnen zowel voor een leuke tussenkoppeling zorgen voor de lange
recreatieve routes als deel uitmaken van een aantrekkelijke wandeling
vanuit Didam. Hierbij wordt het gemeentelijke halfverharde pad, dat nu
doodloopt, weer onderdeel van een groter geheel.

BEEKSEWEG

LOERBEEK

Wandel- en fietsroutes
Kansen voor langere routes
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Wandel- en fietsroutes
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2.4.3 Kabels- en leidingen
De hoogspanningskabel vormt een lange doorgaande lijn door het
landschap. Het heeft een aanzienlijke invloed op de beleving van dit
gebied. De mogelijkheden om de invloed van deze storende factor in
het landschap te verminderen zijn echter beperkt.

ORW

EG

LS

NNINGSKABE

HOOGSPA

BEEKSEWEG

Hoogspanningsmasten
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Wandel- en fietsroutes
Kansen voor rondje Didam
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2.4.4 Bebouwing
Van oudsher vestigden mensen zich op de overgang van hoge, droge
gronden naar lage, natte gronden. De hogere gronden werden gebruikt
voor het verbouwen van gewassen en de lagere gronden voor het
houden van vee. De meeste nederzettingen hebben zich dan ook op de
hogere dekzandrug gevestigd.
Ook op de naastgelegen tekeningen is te zien dat rond 1900
de boerderijen aan de rand van de es gevestigd waren langs de
meanderende wegen, die de natuurlijke hoogtelijnen volgden.
De gemeenschappelijke akker was vrij van bebouwing. In het verleden
hebben over de es diverse paden gelopen. Waarschijnlijk konden boeren
hiermee hun verspreid liggende gronden eenvoudiger bereiken.
Mede door het intensieve landbouwgebruik zijn deze paden echter
verdwenen. Enkel het zandpad lopend vanaf de Beekseweg is overgebleven. Met het realiseren van het nieuwe landgoed is ruimte voor de
realisatie van één of meerdere wandelpaden.
Tot ca. 1977 nam het aantal bouwkavels aanzienlijk toe, waarbij opvalt
dat langs het spoor de ontwikkelingen het meest intensief zijn geweest.
De oorspronkelijke binding tussen de es aan de zuidzijde van het spoor
en het lager gelegen gebied aan de noordzijde van het spoor is hierdoor
verloren gegaan. De es zelf bleef vrijwel vrij van bebouwing.
Ook rond de es, waar beide percelen onderdeel van uitmaken, is de
bebouwing aanzienlijk toegenomen. Vanaf 1977 tot heden is zowel de
grote van de kavel als de hoeveelheid bebouwing aanzienlijk gegroeid.
Hierdoor is de bebouwing steeds verder op de es komen te liggen,
waardoor de es stevig is aangetast.
Door het slopen van de grote landbouwschuur die midden op de es
staat, kan de beleving van de openheid van de es versterkt worden.

ES
1898

1977

1931

1995

1957

2012
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De traditionele boerderij

De moderne boerderij

Bedrijven in het buitengebied

Woningen in het buitengebied
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Typologie bebouwing
In het buitengebied van de gemeente Montferland komen, zoals ook
beschreven in de welstandsnota, diverse bebouwingstypologieën voor:
de traditionele boerderij, de moderne boerderij, woningen en bedrijven.
De (deels voormalige) boerderijen in de directe omgeving zijn in het
algemeen bescheiden van grootte. Dit heeft waarschijnlijk te maken
met de schaal van het landschap en het versnipperd eigendom van
kavels. Het toekomstige landgoed betreft echter een duidelijk groter
perceel wat één eigenaar kent.

Woningen in het buitengebied (5)
De oudere woningen zijn van de boerderijen afgeleid en hebben in
grote lijnen dezelfde kenmerken. De nieuwere woningen hebben de
kenmerken van de tijd waarin ze gebouwd zijn. In de meeste gevallen
gaat het om woningen in één laag met een kap, gericht op de weg,
met verticaal geplaatste gevelopeningen en licht schilderwerk. Bij
de nieuwste woningen is een trend waarneembaar om voor een
vormgeving te kiezen die geïnspireerd is op de traditionele boerderij.
Conclusie voor het nieuwe landhuis
Qua positionering is een locatie aan de rand van de es het meest
passend. Deze kan gevonden worden in de noordoostelijke hoek van
het plangebied bij de Oldegoorweg.

De traditionele boerderij
Er is sprake van een traditionele boerderij als het hoofdgebouw van het
agrarisch bedrijf vóór 1940 tot stand is gekomen en het boerderijcomplex wordt gekenmerkt door een oorspronkelijke karakteristiek, in
bouwvorm of in uitvoering (materiaal, kleur en detaillering).
De streekeigen bebouwing, gebouwd in donkere steen, wordt
gekenmerkt door de toepassing van vaste maatverhoudingen.
Dat leidde tot compacte, hoge boerderijen met de kap als het meest
markante element. De afwerking van de dakranden en topgevels
bestonden uit houtconstructies, al dan niet geschilderd. Het streekeigene werd ook gevormd door details en versieringen zoals wolfeinden,
schoorstenen, windveren, gedeelde deuren, roedeverdelingen en
luiken.

Het nieuw landhuis dient passend te zijn op de plek (een omgeving van
boerderij(achtige) bebouwing) aan de rand van de es, maar dient tegelijkertijd onderscheidend te zijn met een kloek karakter.
Hierin rust een schijnbare tegenstelling. Een oplossing kan gevonden
worden door het landhuis aan de wegzijde aan te sluiten op de opzet van
de traditionele boerderijen met een lage goot en stevige kap. Richting
de open es kan het landhuis dan een meer voornaam karakter krijgen
door de goothoogte aan deze zijde op te laten lopen tot maximaal twee
lagen met kap.

De moderne boerderij
Er is sprake van een moderne boerderij als de kenmerken van een traditionele boerderij niet aanwezig zijn.
De vormgeving van de moderne boerderij is vooral ingegeven door
doelmatige bedrijfsprocessen en bouwwijzen. Woning en bedrijfsgedeelte zijn van elkaar losgekoppeld. Loodsen van grote afmetingen in
beton en staal zijn in het open landschap van verre te zien.

Conclusie voor de drie nieuwe woningen
Om de openheid van de es te versterken wordt de bouwkavel verplaatst
van het centrum naar de rand van de es (aan de Lange Klauwenhof ).
Gezien de historie van deze plek lijkt het archetype ‘moderne landbouwschuur’ hier goed te passen op de plek.
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Randvoorwaarden vanuit de omgeving
Een nieuw landgoed heeft ook een sociaal component. Dit betekent
ondermeer dat er rekening wordt gehouden met wensen van
omwonenden.
Voor dit nieuwe landgoed betekent dit onder meer dat, waar mogelijk,
rekening wordt gehouden met zichtlijnen vanuit de diverse woningen
naar de es. Ook is het streven de bestaande privacy van de woningen te
behouden. Dit wordt gerealiseerd met de aanplant van struweel langs
de randen van de es. Ook wordt er een openbaar wandelpad gerealiseerd, wat ook een leuk ommetje voor omwonenden kan betekenen.

Te slopen
landbouwschuur

‘Kloeke zijde’ toekomstig landhuis

Huidige situatie en zichtlijnen
Het plangebied heeft op dit moment een open uitstraling en wordt
gebruikt als weide- en akkergebied. Bij het toekomstig landgoed zijn
enkele zichtpunten van groot belang, namelijk vanaf de Oldegoorweg
(3) en de Lange Klauwenhof (1).
Het zicht vanaf de Beekseweg wordt op dit moment verstoord door de
hoogspanningskabels. Weliswaar is dit een element dat los staat van het
landschap, maar het is zeer aanwezig, terwijl het landschappelijk beeld
op dit moment niet genoeg kwaliteiten heeft.
De centrale landbouwschuur ligt ten westen van het gemeentelijk
zandpad en verstoort met zijn centrale ligging de openheid van de es.

De ‘Kleinschalige’ zijde van
de bebouwing richt zich
naar de Oldegoorweg

Mogelijkheden landschappelijke inpassing
Door de structuur van het landschap te versterken kan de ruimtelijke
invloed van de hoogspanningskabels en -masten afgezwakt worden.
Door de schuur te verwijderen en te vervangen door drie woningen
onder één dak aan de Lange Klauwenhof, wordt de reguliere woonbebouwing weer gekoppeld aan de landelijke weggetjes en kunnen (half )
open ruimtes weer worden ervaren.
De mogelijkheden voor het landgoed om iets te doen aan de landschappelijke inpassing van de parkeerplaats van partycentrum Juffrouw
Tok zijn beperkt.

Overzichtskaart zichtlijnen vanuit omliggende bebouwing
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Huidige situatie en
zichtlijnen
(+ locatie foto’s)
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1930
Rond 1930 heeft het landschap een enorme metamorfose ondergaan
t.o.v. 1900. Vrijwel alle bossen waren gekapt en het heidegebied was
verdwenen. Dit kwam door de groei van de omliggende boerderijen.
Deze transformeerden het heide- en boslandschap tot akkers en weides.
Hierdoor vervaagden de kenmerkende verschillen tussen de verschillende landschappen steeds verder. Het landschap miste opgaand groen.

Het landschap
1900
De ontwerplocatie bevindt zich in een kleinschalig essenlandschap
(om deze reden is het gebied bij het BKP Buitengebied van gemeente
Montferland onder het kampenlandschap geschaard).
Duidelijk te zien op de tekening van 1898 wordt de es omgeven door
diverse bosschages. Dit geldt met name voor de oostzijde waar de
bossen langzaam overgaan naar de heidevelden aan de voet van de
Montferlandse Berg (waar de boeren hun schapen lieten grazen). Zowel
ten zuiden van de es als ten westen van Didam kwamen graslanden
voor op de wat lager gelegen gebieden.

Het diagonaal lopende pad over de es en omgeving is verdwenen. De
overige paden over de es zijn nog intact.

Het grondgebruik van de es bestond van oudsher uit akkerbouw. Voor
akkerbouw is namelijk een lage grondwaterstand vereist. Het land werd
bemest door plaggen vanuit de potstal. De es werd onder de vlak bij het
dorp wonende boeren verdeeld.
Een scheiding tussen de diverse kavels werd gemaakt door een
eenvoudige greppel. Rond de es werden ondoordringbare hagen
aangelegd om het vee en wild buiten te houden. Op de essen werd voornamelijk rogge verbouwd, een gewas wat in de huidige tijd nog maar
weinig wordt geteeld. Over de es liepen diverse paden. Opvallend is het
diagonale pad wat gespannen lijkt te zijn tussen diverse boerderijen.

1900
uitsnede landgoed
en directe omgeving

1931
uitsnede landgoed
en directe omgeving
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1995
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1957
Het grondgebruik wijzigt zich steeds verder van akkerbouw naar veeteelt.
Afgezien van de bosschages direct ten zuiden van de Beekseweg, zijn de
laatste bosrestanten verdwenen.
Een steeds groter gedeelte van het landschap wordt ook ingevuld door
de uitdijende bebouwing voor de groeiende bevolking. De es blijft tot
op heden echter grotendeels gespaard. Wel neemt de bebouwing aan
de randen toe (op bestaande en nieuwe erven). Door de uitvinding van
het prikkeldraad, is ook de groene omkadering van de es niet meer
nodig en verdwijnt. Het beeld met opgaand groen wordt eigenlijk enkel
nog bepaald door individuele erfbeplanting.

1957
uitsnede landgoed
en directe omgeving

1995
Het landschap heeft een schaalvergroting ondergaan. Zowel aan de
zuid- als oostzijde van de es lijken veel percelen te zijn samengevoegd.
Hierdoor is de kleinschaligheid van het dekzandlandschap verdwenen.
Een (beperkte) tegenbeweging wordt gevormd door de aanplant van
kleine bosschages op particuliere percelen.
Nabij de es lijken de veranderingen minder groot. Wel nam de
bebouwing aan de Beekseweg verder toe, waardoor de kleinschalige
doorzichten naar de es verdwenen zijn.

1995
uitsnede landgoed
en directe omgeving
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2013

Zicht over de
es richting de
bestaande landbouwschuur
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2013
Uitsnede landgoed
en directe omgeving

Datum: 10-11-2015

2.4.5 Waardering & conclusies
• Het plangebied ligt in een kleinschalig essenlandschap;
• Op dit moment worden de randen van de es vooral bepaald door
erfbeplanting. Er mist een samenbindend groenconcept, waarmee
de open ruimte beter ervaren kan worden;
• Om het verschil tussen kleinschalige (half )open gebieden en de
grote open ruimtes te versterken kan gedacht worden om op enkele
essentiële plekken nieuw struweel, hagen en bomen aan te planten.
• Het effect van de hoogspanningskabels kan enigszins verminderd
worden door de herkenbaarheid van de open ruimte te versterken.
Dit kan worden gerealiseerd door enkele randen aan te planten en
wat solitaire bomen en/of een boomgroepje te plaatsen in de open
ruimte.
• Zichtlijnen vanaf diverse hoekverdraaiingen in de omliggende
wegen zijn essentieel voor de verankering van het landgoed in zijn
omgeving.

2013
De particuliere aanplant van kleine bosschages heeft zich verder
doorgezet. Opvallend hierin is de struweelhaag (foto 1, pagina 19) ten
noorden van het nieuwe landgoed, waarmee een deel van de oorspronkelijke es is afgesneden.
Ook aan de zuidzijde is de es doorsneden. Hier wordt de Beekseweg
namelijk begeleid door laanbomen (foto 2, pagina 19), een element dat
van oorsprong niet voorkomt in dekzandgebieden. Didam breidde zich
ondertussen ook stevig uit. Hierdoor maakt het plangebied deel uit van
een groene long tussen Didam en Nieuw-Dijk.

•
•

•

•
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De landbouwschuur is een dissonant in het geheel, die verwijderd
dient te worden.
De omliggende kavels dienen enerzijds een zichtrelatie met de open
ruimte/ het landgoed te bezitten. Anderzijds dient het inzicht vanaf
het openbare wandelpad, waar mogelijk, beperkt te worden;
Een vrije ligging van de woonkavel op het landgoed is passend aan
de rand van de es. Een ontsluiting vanaf de Oldegoorweg is hierbij
het meest passend.
De nieuwe woonkavel voor de ruimte-voor-ruimte woningen kan op
een goede wijze worden gerealiseerd aan de rand van de es.
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Ede

3.

beleidskader
3.1 Provinciaal-Regionaal beleid
3.1.1 Streekplan Gelderland
Ter bevordering van de landschappelijke en ecologische
kwaliteit, de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid voor
recreanten (met name wandelaars) biedt het Streekplan
Gelderland de mogelijkheid voor nieuwe landgoederen.

Behalve de bestemmingsplanwijziging dient de gemeente met de initiatiefnemer voor een nieuw landgoed, een privaatrechtelijke overeenkomst met kettingbeding af te sluiten over de inrichting en beheer van
het nieuwe landgoed. Deze overeenkomst dient bij het bestemmingsplan te worden gevoegd. Het gaat immers ook om het duurzaam in
stand houden van de landgoedkwaliteiten, aldus het Streekplan.

Als definitie van een nieuw landgoed geldt:
‘Een openbaar toegankelijk bos- en/of natuurcomplex (al dan niet met overige gronden) met daarin een
woongebouw van allure, met in beginsel maximaal drie
wooneenheden en een minimale omvang van het nieuwe
bos of natuurgebied van 5 ha’.

Waardevolle landschappen
In het streekplan heeft de Provincie Gelderland karakteristieke
waardevolle landschappen aangegeven. Dit wordt vervolgens onderverdeeld op de themakaart in Waardevolle landschappen en Waardevolle
open gebieden. Het plangebied valt niet binnen één van deze gebieden,
zoals te zien is op de kaart op naastliggende pagina en kent daarom
geen beschermde status.

Het is de uitdaging om dit te combineren, zodat een
eenheid ontstaat waarin de architectuur van het gebouw,
de mogelijkheid voor natuurontwikkeling, de landschappelijke inrichting van het gebied en de ontsluiting voor de
recreant, tot hun recht komen.

Beheerambitie 2012
De provincie heeft een beheerambitie uitgesproken voor 2012. Gezien
de nabijheid en verwantschap met het gebied rond de Didamse
Leigraaf is voor het nieuwe landgoed een beheerambitie van Botanisch
waardevol akkerland een logische keuze.

De hoofdfunctie van het nieuwe gebouw of nieuwe
gebouwen, is wonen. Een daaraan ondergeschikte kantoorfunctie is acceptabel. Aangezien het plangebied in
het multifunctionele gebied ligt, is hier in beginsel een
nieuw landgoed toegestaan.

3.1.2 Reconstructieplan Achterhoek-Liemers
In het Reconstructieplan Achterhoek-Liemers wordt opgemerkt dat
nieuwe landgoederen plaatselijk kunnen bijdragen aan het realiseren
van een beter landschap, al of niet in combinatie met het slopen van
vrijkomende agrarische bebouwing en te realiseren stedelijke uitloopgebieden.

Bij initiatieven voor een nieuw landgoed dient er sprake
te zijn van een totaalvisie inclusief inrichtingsplan, beeldkwaliteitplan en exploitatieopzet.
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1. Ruimtelijke openheid en beslotenheid (LOP)

2. Deelgebieden in het eigentijdse landschapsensemble (LOP)

Beslotenheid

Maar aan het huidige landschap worden ook eigentijdse ontwikkelingen toegevoegd,
waarop met de bouwpakketten ingespeeld wordt. Iedere zone binnen het hedendaagse
landschapsensemble krijgt zo zijn eigen karakteristieke landschapselementen.
1. De zoom op de overgang van het zand naar de komklei
a. het open komkleigebied
b. Nevelhorst - Nieuw-Wehl
c. Nieuw-Wehl - Meerenbroek
2. De dorpsmarken
3. De ecologische verbindingszone

1. Verdichting in de ecologische
verbindingszone
2. Verdichting zoom met bosjes en
hagen

elijke openheidOpenheid
en beslotenheid in het landschap
3. Open doorzichten in het komgebied
4. Half-open coulissenlandschap met
open essen
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3.2 Gemeentelijk beleid

• Versterken van de natuur- en landschapswaarden, die
karakteristiek zijn voor het deelgebied en eigen aan de bodem en
waterhuishouding van de plek. Speciaal kan gezocht worden naar
mogelijkheden om de bijzondere natuurwaarden van het agrarisch
cultuurlandschap te versterken met struweel- en ruigteranden,
weidevogelbeheer etc.
• Vergroten van de mogelijkheden voor her- en verplaatsing
van (intensieve) veehouderijbedrijven, waarbij ook in
verwevingsgebieden op basis van maatwerk mogelijkheden
moeten worden geschapen.
• In het algemeen dient de woonfunctie bij de bestaande kernen
geconcentreerd te worden, waarbij met name historische
bebouwingspatronen inspiratiebronnen kunnen zijn.
• Versterken van de cultuurhistorische elementen in het (cultuur)
landschap, zoals landweren, havezaten, archeologische waarden,
ontginningssporen, etc. waarbij deze ook zichtbaar en beleefbaar
moeten zijn.
• Versterken van routes en herstel van oude paden en zandwegen, in
het bijzonder in de omgeving van de kernen Didam en Wehl, aanleg
van fietspaden voor recreatie en als verkeersveilige verbinding
tussen de dorpen. Paden over erven worden gestimuleerd, maar
blijven vrijwillig. Maatwerk en advies aan particulieren door landschapscoördinatoren.

3.2.1 Landschapsontwikkelingsplan **
[1] Ruimtelijk openheid en beslotenheid
• In het LOP is het plangebied onderdeel van deelgebied 4, ‘Halfopen
coulisselandschap met open essen’.
• Ter plekke betekent dit dat er een sterker contrast moet worden
gerealiseerd tussen de dichtere randen (bestaande uit met name
de erven) en de openheid van de essen.
[2] ‘De Dorpsmarken’
Visie
Het plangebied valt binnen het LOP-deelgebied ‘De Dorpsmarken’
In de dorpsmarken van Didam, Nieuw Wehl en Wehl, wordt behoud,
herstel en beheer van landschapselementen langs beken en
dekzandruggen gestimuleerd. Dit gebeurt:
• Als een web van groen/blauwe diensten;
• Via verevening veelal door burgers, (kleinere) intensieve
veehouderijen en verbredende agrariërs. Te denken valt aan
heggen (openbare, onbeplante strook over kavelranden), hagen
en singels;
• Wat betreft de oude wegenstructuur wordt tevens het behoud
en herstel van openbare paden nagestreefd, en de aanleg van
ommetjes vanuit de steden en dorpen gestimuleerd.

Landschapselementen voor de Dorpsmarken
• Herstel en duurzaam beheer van meidoornheggen, elzensingels
en knotbomen. Bescherm de solitaire bomen. Aandacht
voor cultuurhistorisch beheer ondermeer behoud van oude
hakhoutstoven.
• Aanleg van nieuwe landschapselementen en daarmee het essenen kampenlandschap accentueren en dooraderen met aandacht

Opgaven voor het zandgebied rond Didam en Wehl
• Versterken van de duurzame economische mogelijkheden van
landbouw en andere sectoren door het bieden van ruimte aan
andere functies (verbreding) met behoud en versterking van
landschappelijke karakteristieken. Meervoudig ruimtegebruik en
groene en blauwe diensten zijn daarbij extra aantrekkelijk.
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[2] Omvang landgoed
Basiseis NSW (Natuurschoonwet uit 1928): een NSW-landgoed bestaat
uit 5 ha en moet één geheel zijn, dit betekent dat er geen weg, spoor,
dijk of waterloop doorheen mag lopen die een inbreuk maakt op het
natuurschoon van het landgoed. Een nieuw landgoed bedraagt 6-10 ha
(5 ha nieuwe natuur), met:
• Eén gebouw met maximaal drie wooneenheden;
• Inhoud max. 2500 m3 + bijgebouwen (totaal max. 300 m2).

voor efficiënte agrarische bedrijfsvoering. Speciale aandacht voor
heggen en houtkanten. Door heggen (eenzijdig gesnoeide en
knip- & scheerheggen) langs wegen te zetten die rond kampen
en essen heen slingeren (let op zichtlijnen en beschikbare ruimte),
worden deze geaccentueerd.
• Speciale aandacht voor behoud van reliëf in het landschap,
en behoud en herstel van aanwezige stijlranden, inclusief hun
begroeiing met struiken en knotbomen.
• Herstel van oude erven en aanleg nieuwe erven met ondermeer
hoogstamboomgaarden, heggen, bomen zoals leilinden.

[3] Typen landgoed
Uit het streekplan Gelderland volgt dat de hoofdfunctie van het nieuwe
gebouw of de nieuwe gebouwen ‘wonen’ dient te zijn en dat een
daaraan ondergeschikte kantoorfunctie acceptabel wordt geacht. De
activiteiten op een landgoed mogen ondermeer niet ten koste gaan
van de natuurdoelstellingen op het landgoed, geen grote verkeersaantrekkende werking hebben en plaatsvinden binnen de gebouwen (geen
buitenopslag).

3.2.2 Beleidsnotitie Ruimte voor landgoederen*
Definitie landgoed:
Een openbaar toegankelijk bos- en/of natuurcomplex (al dan niet
met overige gronden) met daarin een woongebouw van allure met
in beginsel maximaal drie wooneenheden en een minimale omvang
van het nieuwe bos of natuurgebied van 5 ha, waarvan minimaal 90%
openbaar toegankelijk is.
Minimumvereisten voor de omvang van een nieuw landgoed en uitgangspunten voor de hoofd- en nevenfuncties in en nabij de bebouwing
van een landgoed:

[4] Maatvoering
Hoofdgebouwen: Een woongebouw heeft een maximale hoogte van 15
m en een maximale goothoogte van 10 m.
Bijgebouwen: De bijgebouwen kunnen worden geschakeld of op korte
afstand van het hoofdgebouw worden gebouwd. Een bijgebouw heeft
een maximale hoogte van 6 m en een maximale goothoogte van 3 m.
De bijgebouwen dienen op het privéterrein te worden gebouwd.

[1] Typen natuur en landschap
Historisch gezien zijn nieuwe landgoederen hoofdzakelijk een middel
om natuurontwikkelingsdoelen en extensieve recreatieve doelen te
realiseren. De gemeente Montferland onderschrijft de doelen van dit
middel. Voor wat betreft de ‘nieuwe’ natuur zal aangesloten moeten
worden bij de natuurdoeltypen, zoals de provincie deze heeft geformuleerd in het ‘Natuurbeheerplan Provincie Gelderland’.
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[5] Typen gebouwen
Het ontwerp van de gebouwen dient te passen bij het ontwerp van de
nieuw te realiseren natuur en dient eveneens in overeenstemming te
zijn met de omgeving. In overeenstemming met de omschrijving van
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een landgoed dienen deze gebouwen van allure en architectonisch
hoogstaand te zijn, waarbij afhankelijk van het landschap zowel een
authentiek als een modern gebouw mogelijk is.

Kenmerken van dit landschap zijn:
• De beslotenheid van de essen en de kleinschaligheid behorende
bij de kampen zijn sterk aangetast door schaalvergrotingen in de
landbouw, toenemende bebouwing en het weghalen/degraderen
van heggen en houtkanten;
• Blokverkavelingen en slingerende wegen zijn nog wel herkenbaar;
• In het gebied is een grote verscheidenheid aan bloemen en struiken
te zien, zoals: meidoornheggen (met diverse soorten), knotbomen,
houtkanten met ondermeer eiken, meidoorn, essen en lijsterbes;
• In akkers en weilanden vind je vooral nog solitaire bomen, zoals
eiken en essen;

* bron: ‘Ruimte voor nieuwe landgoederen’. Beleidsnotitie als toetsingskader voor verzoeken om een nieuw landgoed te realiseren, gemeente Montferland (september 2011).

3.2.3 Beeldkwaliteitplan buitengebied
Volgens het BKP buitengebied ligt het plangebied, gezien de kleinschaligheid van de omgeving t.o.v. het enkdorpenlandschap rond de Montferlandsche Berg, binnen het Kampenlandschap.
De landschappelijke karakteristiek hiervan is:
1. Besloten openheid en kleinschaligheid.
2. Hoog en droog, glooiend landschap.
3. Grillige verkaveling.
4. Verspreide bebouwing.

3.2.4 Waardering & conclusies vanuit het beleid
• Het landgoed valt niet binnen de gebieden Waardevol landschap en
Waardevol open gebied;
• Het landgoed zal moeten bestaan uit minimaal 5 ha nieuwe natuur
of bos, dat openbaar toegankelijk moet zijn;
• Voor de te realiseren natuur aansluiten bij provinciale natuurdoeltype
‘akker’ (‘botanisch waardevol akkerland’);
• Behoud van contrasten tussen de open esgronden en de ruimtelijke
ontginningen;
• Aanleg van landschapselementen aan de randen;
• Behoud reliëf;
• Ontwerpen van een structuur die de losse elementen bindt;
• Bebouwing in de vorm van één woongebouw met maximaal drie
wooneenheden;
• Het bebouwde erf niet in een lint plaatsen maar op enige afstand van
omliggende erven;
• Op het bebouwde erf zijn kansen voor een (hoogstam)boomgaard.
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Uitsnede Beeldkwaliteitplan buitengebied
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4.

Visie & uitwerking
4.1.1 Ruimtelijke opbouw landgoed
[1] Door het aanzetten van de (huidige) randen van de es wordt de
besloten openheid, zoals omschreven in het beeldkwaliteitplan buitengebied Montferland, beter beleefbaar. Door het (her)nieuwde grondgebruik van het perceel als botanisch waardevol akkerland, wordt het
vroeger bestaande onderscheid in grondgebruik tussen de essen (akker)
en de omliggende lagere gronden (gras/ hooiland) weer hersteld.

4.1 Opbouw van het landgoed en omgeving
Zowel uit het beleid als uit de ruimtelijke analyse kwam
naar voren dat het landschap in de loop van de tijd steeds
verder is aangetast.
De beslotenheid van de essen en de kleinschaligheid
behorende bij de kampen zijn sterk aangetast door schaalvergrotingen in de landbouw, toenemende bebouwing
en het weghalen/degraderen van heggen en houtkanten.
Ook de doorsnijding van de es door te ten noorden van
het plangebied gelegen heesterrand draagt hieraan bij.
Een structuur die de verschillende (groen)elementen
bindt ontbreekt.

[2] Op essentiële punten, zoals hoekverdraaiingen in paden en wegen,
zijn zichtlijnen naar het landgoed gecreëerd. Hierdoor wordt de openbaarheid van het nieuwe landgoed benadrukt.
Aan de noordzijde is de gebogen struweelhaag doorgezet en meandert
de haag richting perceel Oldegoorweg 5. Oorspronkelijk liep de es hier
verder richting het spoor, maar nu wordt dit gedeelte afgescheiden door
heesterbeplanting. In het ontwerp is dit als een uitgangspunt gebruikt.

Voor het landgoed is daarom ingezet op de volgende
hoofdpunten:
• Versterken van de besloten openheid van de
resterende es door:
• het aanplanten van hagen aan de randen;
• nieuwe bebouwing (landhuis en ruimte-voorruimte woningen) aan de randen van de es;
• de keuze voor botanisch waardevol akkerland op
het landgoed;
• het verwijderen van de midden op de es gelegen
landbouwschuur;
• Gemeenschappelijke vormentaal van vloeiende lijnen
gebaseerd op de meanderende wegen rond de es.
Op de volgende pagina’s wordt uiteengezet hoe het
landgoed wordt opgebouwd en zowel het landgoed als
de ‘schuurkavel’ een passende plek en invulling krijgen.

[1] De randen van het perceel worden aangezet met opgaande beplanting.
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[2] Entrees en zichtlijnen naar het
nieuwe landgoed worden begeleid
met gebogen hagen.
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Aan de westzijde van het landgoed komt eveneens een haag. Bij de
zuidelijke entree (zandpad) is een bijzonderheid gemaakt door de haag
met een kromming te beëindigen. Hierdoor wordt de recreant het
landgoed op geleid en ook afstand gecreëerd tussen de wandelroute en
de private percelen. Bij de vormgeving van de westelijke struweelhaag
wordt rekening gehouden met de privacy en zichtlijnen vanaf de woonpercelen. De westelijke struweelhaag wordt in meerdere plantvakken
opgedeeld met daartussen open ruimten, zodat de zichtrelatie tussen de
woonpercelen en de es gehandhaafd blijft en de beplanting voldoende
privacy waarborgd.
3] De zicht-/entreepunten worden
geaccentueerd door karakteristieke
bomen.

[4] De omliggende percelen behouden
een ruimtelijke relatie met het landgoed.

[3] Door de entrees van het landgoed (op de overgang naar het openbaar
gebied) te accentueren met kleine boomgroepjes wordt het beeld naar
de es als het ware ingekaderd. Even wordt er een plek gecreëerd, waar
je stilhoudt voordat je de open es opstapt. De beleefbaarheid van de
besloten openheid wordt zo verder versterkt.
[4] Door het maken van zichtlijnen tussen de kavels aan de rand en de es,
behouden deze percelen een ruimtelijke relatie met de es. De perceelsgrens met het woonperceel Oldegoorweg 5 wordt daarbij niet verder
aangezet, omdat dit de entree naar de es ruimtelijk zou versmallen.
[5] Het nieuwe woonperceel van het landgoed wordt gepositioneerd aan de rand van de es. Door afstand te houden tot de knik in de
Oldegoorweg is er een ruime entree ontstaan naar het landgoed. De
entree weerspiegelt hiermee het openbare karakter van het landgoed.
Door de gecurfde vorm is er een compact woonperceel ontstaan. Met de
gebogen erfgrenzen wordt aansluiting gezocht bij de andere gecurfde
beplantingselementen die de rand van de open ruimte vormgeven.

[5] De woonkavel wordt aan de rand van
[6] Over het landgoed komt een openbaarde es gesitueerd tegen de entreehaag aan. toegankelijke wandelroute te lopen.
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[6] Er worden diverse wandelmogelijkheden op het landgoed gerealiseerd. Zo is er gekozen voor een officieel wandelpad langs de randen,
maar er kunnen ook olifantenpaadjes ontstaan doordat mensen dwars
over het landgoed lopen.
Wanneer men vanaf het zandpad het landgoed oploopt, is er de keus
tussen twee wandelpaden. Ten eerste kan men kiezen om langs de
westelijke struweelhaag te lopen en vervolgens over te steken naar
de noordelijke perceelsrand. Hier kan je ook een stukje beschut door
de struweelhaag lopen, waarbij ook de archeologische vindplaats is
aangeduid.
[7] De inrichting van de woonkavel kent een informele opzet, waarbij
de bebouwing is gegroepeerd rond een erf. Het woonhuis is gericht op
het landgoed.

[7] De erfinrichting en bebouwing kent een
informele opzet.

4.1.2 Ruimte-voor-ruimte-perceel
[1] Om de openheid van de es te versterken is de nieuwe bebouwing
geplaatst aan de rand van de es. Hiermee wordt de openheid van de
es niet meer aangetast. De vormentaal van de kavel met de gebogen
hagen als erfgrens sluit aan bij het landgoed.
[2] Gezien de kenmerken en historie van de plek en omgeving is niet
gekozen voor een traditionele bebouwingsopzet, maar wordt het
archetype landbouwschuur voorgesteld. Hierin kunnen de drie nieuwe
woningen een plek krijgen. Ten zuiden van de woonkavel wordt een
wandelpad gecreëerd tussen de Lange Klauwenhof en het zandpad.
[1] Verplaatsen van de bouwkavel naar
de rand van de es. De vormentaal van
het perceel is passend bij het nabijgelegen nieuwe landgoed.
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[2] De drie woningen worden gerealiseerd op een compact perceel in een
archetype landbouwschuur
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4.2.1.2 ‘Het Groene Raamwerk’
Het Groene Raamwerk zoekt aansluiting bij de al bestaande beplanting
bij het buurperceel aan de noordzijde. De struweelhaag bestaat uit
diverse kamers. Daarbinnen is ruimte voor een diversiteit aan heesters
en een openbaar toegankelijk wandelpad. De struweelhaag wordt
minimaal onderhouden en zal daardoor een hoogte krijgen van tussen
de 3 en 6 meter. Centraal in de haag kan in overleg met de eigenaar
van het naastgelegen perceel een doorkijk worden gemaakt richting het
spoor.

4.2 Inrichting van het landgoed en omgeving
Het concept is uitgewerkt in het inrichtingsplan op de naastgelegen
bladzijde. Op de volgende pagina’s wordt hier verder op ingezoomd.
Het plan bestaat uit drie schaalniveaus te weten landschap, woonkavel
en woongebouw. Door tekeningen en referentieplaatjes zijn de ideeën
verbeeld.
4.2.1 Landschap
De basis van het ontwerp van het landgoed is gebaseerd op het
onderliggend landschap. Door het aanplanten van de kavelgrenzen wordt het onderliggende kleinschalige essenlandschap beter
zichtbaar gemaakt. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van verschillende
elementen met een gemeenschappelijke vormentaal van gekromde
lijnen. Hierdoor wordt de open ruimte van de es ingekaderd en wordt
het landgoed als geheel goed zichtbaar.

4.2.1.3 De Omsloten Openheid
Het omkaderde open gebied zal bestaan uit botanisch akkerland. Bij de
punten waar het landgoed het openbaar gebied ontmoet staan boomgroepjes die de blik op de es inkaderen.

4.2.1.1 ‘De westelijke haag’
De struweelhaag aan de westzijde (ter plaatse van het gemeentelijk pad)
is op diverse plaatsen doorsneden, zodat er zichtlijnen ontstaan tussen
de westelijk gelegen bebouwing/percelen en de open es. De beplanting
bestaat uit struweelhagen met een hoogte variërend van 3-6 m.
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4.2.1.1 ‘De WESTELIJKE HAAG
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	Tweestijlige meidoorn

Sleedoorn
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Datum: 10-11-2015

4.2.2.2 het groene raamwerk
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Wandelpad
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4.2.2.3 ‘De omsloten Openheid’
4.2.2 Nieuwe natuur
De verschillende hagen & struweelranden zorgen voor een verhoging
van de biodiversiteit alleen al door het geven van extra voedsel, schuilplaatsen voor kleine zoogdieren en vogels.
Ook het open te houden gebied zal bijdragen aan de biodiversiteit. Zo
komen in het natuurdoeltype botanisch waardevol akkerland, waarvoor
bij het nieuwe landgoed is gekozen, veel akkerkruiden voor. Mede
hierdoor ontstaat er voedsel voor vogels, kleine zoogdieren en insecten.
De es zal worden beheerd door een biologische boer.
4.2.3 Recreatieve routes
Ten zuiden van de nieuwe ‘landbouwschuur’ aan Lange Klauwenhof
komt een wandelpad te lopen dat aansluiting vindt op het gemeentelijke zandpad. Via dit pad wordt het nieuwe landgoed bereikt. Bij de struweelhagen loopt het pad de open ruimte in, waar het de voetganger
voert langs diverse solitaire bomen en/of boomgroepjes, die tevens
een mooi rustpunt kunnen vormen. Via de open es komt men in ‘het
groene raamwerk’, waar je via verschillende landschappelijke ‘kamers’
wordt gevoerd om uiteindelijk uit te komen bij de hoofdentree van het
landgoed en via de Oldegoorweg het pad weer kan vervolgen om bijvoorbeeld het wandelrondje vanaf Didam af te maken.

Botanisch waardevol akkerland

Zomereik
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4.3.1 ‘De schuurkavel’
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4.3 De Woonkavels & architectuur
4.3.1 ‘De Schuurkavel’
Plaatsing
De drie woningen die mogen worden gebouwd, worden gesitueerd in
één ‘landbouwschuur’ aan een gezamenlijk erf. Door het erf aan de rand
van de es te plaatsen, wordt de openheid van de es bewaard.
Kavelopbouw
Het erf kent, gezien vanaf de Lange Klauwenhof, een taps toelopende
vorm. De erfranden worden vormgegeven door middel van een knipen scheerheg van ca. 1 meter hoog. Op het terrein komen ook enkele
monumentale bomen en struweel voor, waardoor de bebouwing een
betere plek krijgt in het landschap. Het erf kent één gezamenlijke entree.
Verbeelding ‘landbouwschuur’aan de Klauwenhof

Woningen
De bebouwing bestaat uit een karakteristieke landbouwschuur. In dit
volume is ruimte voor drie woningen van 400 m3. Ook de bergingen
(max. 50 m2 per woning) worden opgenomen in dit volume.
De ‘landbouwschuur kent een hoogte van maximaal 8 meter. De
goothoogte bedraagt 3 meter. Indien passend bij de schuurarchitectuur
mag hier plaatselijk van worden afgeweken met een uitloop naar 4,5
meter. De schuur kent donkergeschilderde houten gevels. Kozijnen zijn
donker van kleur of kennen een houttint.
De ‘landbouwschuur’ wordt afgedekt met een donkerkleurig (of
onbehandeld) houten dak of een antraciet- of donkerkleurig dak
bestaande uit metalen dakplaten. Het gebouw is vanzelfsprekend
zorgvuldig gedetailleerd. Eventuele toekomstige bij- en aanbouwen
worden natuurlijk meeontworpen.

Referentiebeelden voor de drie woningen onder één schuurdak
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4.3.2 De woonkavel voor het landhuis
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ca. 50m
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42

Datum: 10-11-2015

4.3.2 Woonkavel voor het Landhuis
plaatsing
De woonkavel van het landgoed krijgt een plek aan de rand van de es,
op de overgang naar het open landschap. Hierdoor wordt de openheid
van de es behouden. Om de gewenste openbare sfeer van het landgoed
te bereiken, is er enige afstand gecreëerd t.o.v. perceel Oldegoorweg 5.
Hierdoor geeft de woonkavel de entree naar de es mede vorm.

Het asymmetrisch gelegen entreepad vindt zijn beëindiging in één van
de monumentale bomen i.p.v. het woongebouw zoals bij veel formele
landgoederen het geval is. Een dergelijke vormentaal zou echter niet
passend zijn in de omgeving.
Rond het woongebouw wordt een drietal bomen aangeplant. Hiermee
wordt het woonhuis geënsceneerd. De noordwestzijde van de kavel
wordt daarbij ingevuld met een diversiteit aan (hoogstam) fruitbomen.
Op het erf is ook ruimte voor een diversiteit aan heesters.

Zo wordt de bezoeker, o.a. door de gebogen haag die de noordelijke
afronding van de woonkavel vormt, het landgoed op geleid.
De woonkavel is mede gezien het openbare karakter van het landgoed
gericht op de es. Hiermee onderscheidt het erf zich van de omliggende
erven waar de bebouwing vooral gericht is op de weg.

Woning en bijgebouwen
De woning en bijgebouwen vormen samen een ensemble. De
bebouwing is gelegen rond een erf. De daken van de diverse
woonvolumes zijn beeldbepalend. De hellingshoek van de asymmetrische zadeldaken komt voort uit de dakvlakken van de omringende
bestaande bebouwing.

Kavelopbouw
De vormentaal met de gekromde lijnen wordt doorgezet bij de andere
zijdes van de woonkavel. Hierdoor ontstaat een zeer compact perceel
dat zacht landt op de plek. De kavel wordt omsloten door een meidoornhaag met een extra breed profiel aan de noordzijde.
Aan de westkant wordt de haag ter hoogte van het woonhuis tijdelijk
onderbroken. Hier is gekozen voor een ha-ha, waarmee de zichtrelatie
tussen woning en es wordt versterkt.

Richting het open landschap krijgt de woning een voornaam karakter,
mede door een hogere goothoogte. Hierbij past ook een gevel met
een meer open karakter. Een overstekend dakvlak zou deze openheid
wellicht kunnen accentueren.
Aan de zijde van het erf (entree vanaf de Oldegoorweg) oogt de woning
door de lagere goothoogte wat informeler. Door de lagere goot wordt
ook goed aangesloten bij de maat van het erf en de aanliggende
bijgebouwen. Aan de noord- en oostzijde kan de woning een meer
gesloten karakter krijgen.
Gezien de plek past een goed ontworpen woning met een inhoud tot ca.
1800 m3 op deze fraaie locatie op de rand van de es. De bouwhoogte van
het hoofdgebouw ligt daarbij tussen de 9 en 11 m. De goothoogte van

Het erf kent een informele opzet, waarbij de bebouwing losjes
gegroepeerd lijkt rond het erf. Het woonhuis kent een subtiele hoekverdraaiing met zowel de twee bijgebouwen als het entreepad, waardoor
het geheel een ongedwongen sfeer krijgt.
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Zicht op het landhuis vanaf het landgoed

Zicht + entree naar het het landgoed wordt begeleid door beplanting
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het hoofdgebouw is maximaal 6 m aan de kloeke voorzijde (richting het
open landschap) tot circa 3-4 m aan de erfzijde.
De bijgebouwen zijn familie van de woning en bestaan uit één laag
met kap. De goothoogte is beperkt tot maximaal 3 meter. Er is een
bouwhoogte toegestaan tot maximaal 6 meter. De bijgebouwen
hebben naar de omgeving een vrij gesloten karakter.
Het materiaalgebruik van de bebouwing is genuanceerd. Er wordt
gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen. De detaillering is subtiel
en verzorgd. Ondergeschikte elementen worden mee ontworpen.

Zicht op het landgoed vanaf de entree via de zandweg

Het kleurgebruik van de gevels bestaat uit aardetinten. Witte en heldere
felle kleuren worden niet gebruikt. De daken bestaan uit donkerkleurige
pannen, leien of hout.

Het erf met een doorzicht naar buiten. Woning en bijgebouw liggen direct aan het erf

De landgoedkavel kent een informele opzet waarbij de bebouwing rond een erf is gegroepeerd en wordt omzoomd met bomen, struweel, een boomgaard en een haag

Het landgoedkavel kent een gelaagde opbouw vanaf de zijde van Oldegoorweg
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geeft in de te gebruiken beplantingen en materialen, dient
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een verschralingsbeheer worden de soortenarme

besteedt aan beelden (foto’s en illustraties), zodat de lezer

graslanden
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hagen en bomen van grote waarde voor diverse

voor de ontwikkeling van het landgoed op deze plek
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locatie en ondergrond gekeken. De verschillende

foerageergebied. Veel soorten dieren gedijen juist in

bouwstenen vanuit de ondergrond, flora & fauna,

een combinatie van genoemde biotopen.

landschap
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Het parkachtige gebied zal ook een trekpleister vormen

gewaardeerd. Naast deze landschappelijke analyse

voor vlinders en andere insekten en kleine zoogdieren

geeft het bestaande beleid randvoorwaarden voor het

zoals muizen, vleermuizen en marters.

en

occupatie
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nieuwe landgoed. Op basis van deze gegevens is een
visie bedacht en uitgewerkt in een ruimtelijke opbouw
van het landgoed. Hoofdpunten van deze opbouw zijn:

•
•

versterken van de besloten openheid van de es;
een vormentaal van vloeiende lijnen, gebaseerd
op de bochtige wegen rond de es.
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Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de invulling van de ondergrond van het
landgoed met botanisch waardevolle akkerlanden uitgewerkt.
Kernkwaliteiten zijn hier de openheid en de grote natuurlijke variatie.
In hoofdstukken 3 en 4 worden de struweelhagen aan de randen
van het landgoed behandeld. Dit zijn de hoofdstucturen wat betreft
hoog opgaande beplanting. Per hoofdstuk is daarbij een beschrijving
gegeven met het gebruik van het element, de ecologische functie,
de te gebruiken soorten, plantafstanden en het beheer. Per element
is daarbij specifieke informatie gegeven over de aanplant en
beheermaatregelen met een tijdschema. Zodoende is de begin- en
eindkwaliteit op een maximale manier verzekerd.
In hoofdstuk 5 worden de solitaire bomen behandeld, die dienen als
herkenningspunt en belangrijke accenten leggen in het landgoed.
In hoofdstukken 6 en 7 wordt de erfbeplanting op de bouwkavels
van de landgoedkavel en respectievelijk de schuurkavel nader
uitgewerkt.
In de bijlagen is een kaart te vinden van het inrichtingsplan met het
aantal aan te planten beplantingen (bijlage 1), en een overzicht van
de gebruikte bronnen (bijlage 2).
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Botanisch Waardevol Akkerland

Algemeen

Gebruik

Een bijzondere plaats in de ontwikkeling van het landgoed

Om te voldoen aan het beheerstype botanische

De Klauwenhof wordt ingenomen door de ontwikkeling van

waardevolle akkerlanden, dient er sprake te zijn van

botanische waardevolle akkerlanden. Gezien de intensieve

een graangewas in minimaal 3 van de 6 jaar (maximaal

bemesting gedurende vele eeuwen ten behoeve van de

5 van de 6 jaar). In de overige jaren ligt de keuze bij

akkerbouw, is de grond voedselrijk. Het gehele plangebied

de beheerder zelf om een ander gewas te verbouwen

bestaat uit hoge bruine enkeerdgronden*. Onder deze

(niet zijnde mais). Hierbij kunnen beide percelen

voedselrijke laag komt zand voor. Er wordt ingezet op

(landgoedperceel + schuurperceel) in het geheel

een geleidelijke overgang van zwaar bemeste, zeer

ingevuld worden met een graangewas. In een enkel

voedselrijke cultuurgraslanden naar botanisch waardevolle

jaar wordt er dan geen graan ingezaaid en is er sprake

akkerlanden. Door het hernieuwde grondgebruik van de

van uitsluitend een kruidenrijke flora. Nadeel hiervan is

percelen als botanisch waardevol akkerland, wordt het

dat het wandelpad niet elk jaar door het graan loopt,

vroeger bestaande onderscheid in grondgebruik tussen

maar af en toe door (lage) kruidenrijke flora.

de essen (akker) en de omliggende lagere gronden (gras/

Het is wenselijker om de percelen op te delen in

hooiland) weer hersteld. Hiermee krijgt het landgoed een

enkele vakken waarin granen verbouwd worden,

cultuurhistorische betekenis.

om vervolgens deze vakken in verschillende jaren
in te zaaien. Zodoende is er in elk jaar sprake van

Beschrijving

een graangewas, met af en toe een klein stukje

Akkers met waardevolle flora hebben als doel om

braakliggend terrein. Met deze systematiek blijft het

de van oudsher aanwezige botanische waarden van

mogelijk om elk jaar de wandelpaden (in het geheel of

bouwlandpercelen te behouden en te vergroten. Voor

gedeeltelijk) door het graan te laten lopen.

het wel of niet behalen van dit resultaat, is vooral ook
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van belang in hoeverre er nog een zaadbank aanwezig

Ecologische functie

is met akkeronkruiden. Omdat geen kunstmest

Door de teelt van granen ontstaat een grotere

gebruikt wordt en het bestrijden van onkruiden sterk

biodiversiteit en dit levert voedsel op voor vogels

beperkt is, zijn de omstandigheden gunstig voor de

(Patrijs, Grauwe Kiekendief, Veldleeuwerik), kleine

ontwikkeling van akkerflora.

zoogdieren en insecten.

* zie beeldkwaliteitsplan De Klauwenhof en nieuw woonkavel a/d Lange Klauwenhof
** www.portaalnatuurenlandschap.nl

Sortiment
Een goed ontwikkelde kruidenrijke akker is een bont pallet van
grijsgeel of groengeel wuiverende korenhalmen, rode klaprozen,
witte kamilles en blauwe korenbloemen. Onder deze hooggroeiers
kunnen zeldzamere soorten voorkomen als kroontjeskruid,
naaldenkervel, groot spiegelklokje, korensla en slofhak.
Deze soorten die van oudsher kenmerkend zijn voor botanische
akkers, zijn aangepast aan het zeer dynamische milieu en zijn
opgewassen tegen jaarlijkse grondbewerking en bemesting.
Botanisch waardevol akkerland

Van de planten die kenmerkend zijn voor de wat voedselrijkere
akkers staat 15% op de Rode lijst.

Plantafstanden
Niet van toepassing.

Aanplant
Met uitzondering van de struweelhagen en de bouwkavels (landgoed
+ schuur) wordt het gehele landgoed ingevuld met botanisch
waardevol akkerland. De wandelpaden ontstaan door een route te
maaien door het akkerland. Voorwaarde voor deze route is dat deze
aan de randen van de open es gelegen zijn, zoals geillustreerd op de
inrichtingsschets. Per jaar kan de route wel enigszins variëren.

Beheer
Het agrarische beheer kent de volgende eisen:

•
•

Patrijs

de verbouwing van mais is in het geheel niet toegestaan;
in de jaren waarin graan (niet zijnde mais) wordt verbouwd,
vindt geen bemesting met kunstmest plaats;

•

in de jaren waarin graan (niet zijnde mais) wordt verbouwd, vindt
er in de beheereenheid geen mechanische onkruidbestrijding
plaats vanaf het zaaien (bij zomergraan) of vanaf 1 April (bij
wintergraan) tot de oogst en is het gebruik van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen en insecticiden niet toegestaan,
met uizondering van pleksgewijze bestrijding van haarden met
akkerdistel, ridderzuring, kleefkruid of haagwinde.

Tijdschema
Maatregelen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verbouwen graan
Bestrijden ongewenste soorten

Ad hoc

Zwerfvuil verwijderen

Ad hoc
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Struweelhagen noordzijde

Algemeen
Het

Gebruik

landschapskenmerk

van

beslotenheid

van

De struweelhagen dienden voornamelijk als veekering.

essencomplexen, vormt de basis voor het aanplanten

Ze werden, afhankelijk van de streek, op verschillende

van de kavelgrenzen met struweelhagen. Als vormentaal

manieren gevlochten om een ondoordringbare

worden gekromde lijnen gebruikt, waardoor de open

wand te verkrijgen. De struweelhaag heeft een hoge

ruimte van de es ingekaderd wordt en het landgoed als

recreatieve waarde door soorten te gebruiken die

geheel goed zichtbaar is. De beplanting aan de noordzijde

bloeien in het voorjaar (zoals meidoorn) en bessen/

zoekt aansluiting bij de al aanwezige beplanting van

vruchten dragen in het najaar. Struweelhagen bestaan

het (ten noorden gelegen) buurperceel. De beplanting

uit soorten die in hun natuurlijke vorm een grote

bestaat uit struweelhagen met een hoogte variërend

hoogte bereiken en bieden variatie in hoogte door

van 3-6 m. In het beeldkwaliteitsplan zijn doorzichten

incidenteel plek te bieden voor kleine bomen of grote

tussen de plantvakken aangegeven om meer variatie in

struiken (zie beplantingsschema op pagina 15).

de beleving van het landgoed te brengen.

Ecologische functie
Beschrijving

Struweelhagen

Een struweelhaag is een vrijliggend lijnvormig

struiklaag en zijn daarom een belangrijk leefgebied

landschapselement

voor aan struwelen en zomen gebonden flora en fauna

opgaande

met

begroeiing

van

een

aaneengesloten

struweel

vormen

een

(vrijwel)

gesloten

(inheemse,

in het cultuurlandschap. Het landschapselement biedt

overwegend doornachtige, struiken en kleine bomen)

veel dekking en heeft daarom een vrij grote betekenis

en een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen

als trek- en pendelroute voor kleine zoogdieren.

en kruiden die zich spontaan kunnen ontwikkelen.

Ondanks dat het landschapselement vanuit floristisch

Struweelhagen hebben een minimale lengte van 25 m

en faunistisch oogpunt niet erg soortenrijk is,

en een maximale breedte van 5 m.

kunnen er betrekkelijk hoge dichtheden aan dieren
voorkomen. Daarbij moet vooral gedacht worden aan
zangvogels (braamsluiper, grasmus, putter, kneu, e.d.)
en incidenteel soorten als geelgors, roodborsttapuit en
bosrietzanger. Struweelhagen zijn tevens van belang
ter oriëntatie voor vleermuizen.
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Met een gunstige ligging kunnen struweelhagen bijdragen aan een
warmer microklimaat, en zijn dan vooral van belang voor insecten,
amfibiën en reptielen. Wanneer dat microklimaat ontbreekt, kunnen
struweelhagen vooral van belang zijn voor broedvogels en planten
van een meer extensief beheer. Daarnaast kan het struweel zorgen
voor eetbare vruchten, geneeskrachtige plantenonderdelen, schors,
hout en bast.

Sortiment
Struweelhaag

Voor de invulling van de struweelhaag is gekozen voor vier
stuiksoorten:

•
•
•
•

Ilex aquifolium

- hulst;

Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn;
Prunus spinosa

- sleedoorn;

Corylus avellana

- hazelaar.

Voor kenmerken van deze beplanting, zie pagina 14.

Plantafstanden
De

onderlinge

plantafstand

van

heesters

is

hoofdzakelijk

afhankelijk van de heestergrootte. Hoe groter de heester (struik),
hoe ruimer deze geplant kan worden. Naast de grootte is de vorm
van invloed. Breeduitgroeiende heesters worden ruimer geplant
dan rechtopgaande heesters van dezelfde grootte. Voor het
kiezen van juiste plantafstanden is geen wetmatigheid te geven.
De plantafstand kan verschillen, afhankelijk van het eindbeeld,
Struweelhaag

de groeiomstandigheden en de toekomstige beheers- en
onderhoudsfrequentie.

Te dichte plantafstanden
Dichte plantafstanden voor heesters groter dan 2 m hebben (meestal)
tot gevolg dat de heester van onderaf kaal zal worden, omdat er
geen licht meer bij de onderste takken kan komen. Wanneer er geen
tijdige dunningen plaatsvinden, zal een dergelijke beplanting zich
‘uithollen’. Dat wil zeggen van onderen kaal met stammen en van
boven groen met twijgen en bladeren.

Te ruime plantafstanden
Ruime plantafstanden hebben als nadeel dat er in het beginstadium
van de beplanting een mager beeld ontstaat. Daarnaast is er in dit
stadium veel licht op de bodem, met als gevolg meer ontwikkeling
van ruigtekruiden en daarom meer onderhoud om de concurrentie
met de ruigtekruiden tegen te gaan.
Braamsluiper
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Gekozen plantafstanden
Afhankelijk van de natuurlijke grootte van de struik variëren de
plantafstanden van 1 m tot 2 m. Aan weerszijden van de plantvakken
wordt een minimale vrije uitgroeiruimte vrijgehouden van 1,50 m. In de
soortkeuze voor struweelhagen is er uitsluitend sprake van struiken die
een grotere natuurlijke groeivorm dan 2 m hebben.

•

Plantafstanden van 2 m

Voor de eenstijlige meidoorn is een plantafstand van 2 m gekozen.
Deze struiken kunnen een hoogte van meer dan 5 m bereiken. De
plantafstand is zodoende niet te dicht of te ruim.

•

Plantafstanden van 1 m

Voor de sleedoorn en de hulst is een plantafstand van 1 m gekozen.
Deze struiken zijn in vergelijking met de overige struiken lager,
waardoor de plantafstand kleiner kan zijn.

•

Variërende plantafstand hazelaar

Aanplant
De struiksoorten zullen in wisselende plantafstanden aangeplant
worden, in een driehoeksverband. Dit verband geeft de meeste
sluiting van de struiklaag. De struiksoorten worden in de volgende
volgorde aangeplant (zie plantvak op pagina 15):

•

De sleedoorn wordt groepsgewijs aangeplant, in een groep van 18
stuks.

•

De eenstijlige meidoorn wordt groepsgewijs aangeplant in een
groepen van 9 stuks.

•
•

De hulst wordt groepsgewijs aangeplant in een groep van 20 stuks.
De hazelaar kan individueel aangeplant worden, 3 stuks per
plantvak van 25 m.

Dit ritme herhaalt zich over de lengte van de struweelhaag . Voor het
planten van struweel de graszoden kapot frezen en de plantstroken
daarna tot 40 cm diep los trekken met de vaste tand-cultivator.
Voor bomen ruime plantgaten maken (min. 1,5 x 1,5 m) met
een hydraulische graafmachine en de ondergrond tot 1 m diep
losmaken. Daarbij wel zorgen dat de uitgegraven grond volgens de
oorspronkelijke bodemopbouw in het plantgat wordt teruggebracht.
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Eenmalig wildmengsel
Ter ondersteuning van de ontwikkeling van de zoomvegetatie, zal
naast het extensieve maaibeheer van de eerste 4 m grasland uit de
aangegeven struweelhaag, eenmalig een wildmengsel ingezaaid
worden t.b.v. kleinwild en bodembroeders als fazant, patrijs, geelgors
en veldleeuwerik (mengsel Patrijs van SBNL).

Beheer
Afzetten haag
Het struweel zal zich via natuurlijke selectie en via spontane
verjonging (afleggers, zaadverspreiding, wortelopslag, e.d.) goed
kunnen handhaven. Om de gesloten struiklaag in stand te houden
zal wellicht aanvullend gedund moeten worden. Groepsgewijze
menging voorkomt dat minder snelgroeiende of lichtbehoeftige
soorten verdwijnen. Ongewenste boomvormers dienen te worden
verwijderd. Het afzetten van struweel wordt alleen verricht in de
periode tussen 1 november en 15 maart.
Begeleidingssnoei
1 x per 5 jaar afzetten van het struweel (jaarlijks 20% zodat er
structuurvariatie ontstaat); daarbij langzaam groeiende soorten
minder frequent afzetten dan snelle groeiers om te voorkomen dat
de snelle groeiers gaan overheersen.
Maaien zoomvegetatie
Maaien zoomvegetatie (eerste 4 m vanuit de haag) extensief
maaibeheer (maaien en afvoeren); 1 x per 2 jaar waarbij telkens
50% verspreid wordt gemaaid en de rest blijft staan. Na het eerste
groeiseizoen inboeten.
Bestrijden ongewenste soorten
Alleen pleksgewijs uitmaaien als verstikking dreigt door b.v. braam
of varen of bij ongewenste soorten als akkerdistel en ridderzuring
(akkeronkruiden als brandnetel en ganzevoetsmelde laten staan,
deze vormen voor de groei van de beplanting geen probleem en
bieden beschutting; microklimaat).

Tijdschema
Maatregelen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Afzetten hagen
Begeleidingssnoei
Maaien Zoomvegetatie
Bestrijden ongewenste soorten

Ad hoc

Zwerfvuil verwijderen

Ad hoc
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SORTIMENT
Te gebruiken (inheemse) struiken

Ilex aquifolium - hulst
• inheemse wintergroene struik (of kleine boom);
• hoogte: tot 3 m (boomvorm kan tot 10m worden);
• bladeren: glanzend donkergroene, leerachtige
stekelige bladeren;

•
•

bloemen: witte of iets roze bloemen in Mei-Juni;
vruchten: rode bessen (steenvruchten).

Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn
• inheems in heggen op (matig) voedselrijke en gronden;
• een goede haagplant;
• hoogte: tot 5 m (uitzonderlijk tot 10 m);
• bladeren: veerspletig tot veerdelig blad, 2-6 cm;
• bloemen: witte bloemen in tuilen in Mei-Juni;
• vruchten: dofrode tot paarsrode vruchten met één pit.

Prunus spinosa - sleedoorn
• vroege bloeiers, feb-mrt;
• hoogte: tot 3 m hoog;
• kale behaarde twijgen met meestal veel takdoorns;
• bladeren: klein blad, 2-4 cm, meestal langer dan breed;
• bloemen: vijf kelkbladen, vijf witte kroonbladen;
• vruchten: steenvruchten met rube bobbelige pitten.

Corylus avellana - hazelaar
• veelstammige inheemse struik;
• hoogte: tot 5 m (incidenteel hoger);
• bladeren: dubbelgezaagde bladranden met een korte
spits en een min of meer hartvormige voet;

•
•
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bloemen: geel-bruine katjes in Februari-Maart;
vruchten: eetbare vruchten (hazelnoten).

Plantvak struweelhaag

Bovenaanzicht: Aanleg

Bovenaanzicht: Eindbeeld

Zijaanzicht: Eindbeeld

Naam

Maat

%

Afstand

Aantal

100-125

40 %

1,0 m

20

Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn

50-80

18 %

2,0 m

9

Prunus spinosa - sleedoorn

60-80

36 %

1,0 m

18

Corylus avellana – hazelaar

14-16

6%

nvt

3

Ilex aquifolium - hulst

Aantal benodigde soorten per plantvak
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Struweelhagen westzijde

Algemeen
Het

Gebruik

landschapskenmerk

van

De struweelhagen dienden voornamelijk als veekering.

essencomplexen, vormt de basis voor het aanplanten

Ze werden, afhankelijk van de streek, op verschillende

van

de

kavelgrenzen

van

Als

manieren gevlochten om een ondoordringbare

gebruikt,

wand te verkrijgen. De struweelhaag heeft een hoge

waardoor de open ruimte van de es ingekaderd wordt

recreatieve waarde door soorten te gebruiken die

en het landgoed als geheel goed zichtbaar is.

bloeien in het voorjaar (zoals meidoorn) en bessen/

De struweelhaag aan de westzijde (ter plaatse van het

vruchten dragen in het najaar. Struweelhagen bestaan

gemeentelijke pad) is op diverse plaatsen doorsneden,

uit soorten die in hun natuurlijke vorm een grote

zodat er zichtlijnen ontstaan tussen de westelijk

hoogte bereiken en bieden variatie in hoogte door

gelegen bebouwing/percelen en de open es. De

incidenteel plek te bieden aan kleine bomen of grote

beplanting bestaat uit struweelhagen met een hoogte

struiken (zie beplantingsschema op pagina 21).

vormentaal

worden

met

beslotenheid
struweelhagen.

gekromde

lijnen

variërend van 3-6 m.

Ecologische functie
Beschrijving

Struweelhagen

Een struweelhaag is een vrijliggend lijnvormig

struiklaag en zijn daarom een belangrijk leefgebied

landschapselement

voor aan struwelen en zomen gebonden flora en fauna

opgaande
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met

begroeiing

van

een

aaneengesloten

struweel

vormen

een

(vrijwel)

gesloten

(inheemse,

in het cultuurlandschap. Het landschapselement biedt

overwegend doornachtige, struiken en kleine bomen)

veel dekking en heeft daarom een vrij grote betekenis

en een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen

als trek- en pendelroute voor kleine zoogdieren.

en kruiden die zich spontaan kunnen ontwikkelen.

Ondanks dat het landschapselement vanuit floristisch

De struweelhaag wordt minder frequent gesnoeid

en faunistisch oogpunt niet erg soortenrijk is,

dan een knip- of scheerheg en groeit daardoor meer

kunnen er betrekkelijk hoge dichtheden aan dieren

en breder uit. Struweelhagen hebben een minimale

voorkomen. Daarbij moet vooral gedacht worden aan

lengte van 25 m en een maximale breedte van 5 m.

zangvogels (braamsluiper, grasmus, putter, kneu, e.d.)

Struweelhagen komen in heel Nederland voor en er

en incidenteel soorten als geelgors, roodborsttapuit en

zijn veel lokale varianten.

bosrietzanger.

Struweelhagen zijn tevens van belang ter oriëntatie voor vleermuizen. Met
een gunstige ligging kunnen struweelhagen bijdragen aan een warmer
microklimaat, en zijn dan vooral van belang voor insecten, amfibiën en
reptielen. Wanneer dat microklimaat ontbreekt, kunnen struweelhagen
vooral van belang zijn voor broedvogels en planten van een meer
extensief beheer. Daarnaast kan het struweel zorgen voor eetbare
vruchten, geneeskrachtige plantenonderdelen, schors, hout en bast.

Sortiment
Stuweelhaag

Voor de invulling van de struweelhaag is gekozen voor vier
struiksoorten:

•
•
•
•

Ilex aquifolium - hulst;
Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn;
Crataegus laevigata - tweestijlige meidoorn;
Prunus spinosa - sleedoorn.

Voor kenmerken van deze beplanting, zie pagina 20.
Ter versterking van de entree is het zuidelijke plantvak omzoomd met
een knip- en scheerheg. Voor een nadere toelichting van de knip- en
scheerheg wordt verwezen naar het hoofdstuk 7 Schuurkavel.

Plantafstanden
De

onderlinge

plantafstand

van

heesters

is

hoofdzakelijk

afhankelijk van de heestergrootte. Hoe groter de heester (struik),
hoe ruimer deze geplant kan worden. Naast de grootte is de vorm
van invloed. Breeduitgroeiende heesters worden ruimer geplant
Struweelhaag

dan rechtopgaande heesters van dezelfde grootte. Voor het
kiezen van juiste plantafstanden is geen wetmatigheid te geven.
De plantafstand kan verschillen, afhankelijk van het eindbeeld,
de groeiomstandigheden en de toekomstige beheers- en
onderhoudsfrequentie.

Te dichte plantafstanden
Dichte plantafstanden voor heesters groter dan 2 m hebben (meestal)
tot gevolg dat de heester van onderaf kaal zal worden, omdat er
geen licht meer bij de onderste takken kan komen. Wanneer er geen
tijdige dunningen plaatsvinden, zal een dergelijke beplanting zich
‘uithollen’. Dat wil zeggen van onderen kaal met stammen en van
boven groen met twijgen en bladeren.

Te ruime plantafstanden
Ruime plantafstanden hebben als nadeel dat er in het beginstadium
van de beplanting een mager beeld ontstaat. Daarnaast is er in dit
stadium veel licht op de bodem, met als gevolg meer ontwikkeling
Grasmus

van ruigtekruiden en daarom meer onderhoud om de concurrentie
met de ruigtekruiden tegen te gaan.
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Gekozen plantafstanden
Afhankelijk van de natuurlijke grootte van de struik variëren de
plantafstanden van 1 m tot 2 m. Aan weerszijden van de plantvakken
wordt een minimale vrije uitgroeiruimte vrijgehouden van 1,50 m. In de
soortkeuze voor struweelhagen is er uitsluitend sprake van struiken die
een grotere natuurlijke groeivorm dan 2 m hebben.

•

Plantafstanden van 2 m

Voor de eenstijlige en tweestijlige meidoorn is een plantafstand van
2 m gekozen. Deze struiken kunnen een hoogte van nagenoeg 5 m
bereiken. De plantafstand is zodoende niet te dicht of te ruim.

•

Plantafstanden van 1 m

Voor de sleedoorn en hulst is een plantafstand van 1 m gekozen. Deze
struiken zijn in vergelijking met de meidoornstruiken lager, waardoor
de plantafstand kleiner kan zijn.

Aanplant
De struiksoorten zullen in wisselende plantafstanden aangeplant
worden, in een driehoeksverband. Dit verband geeft de meeste
sluiting van de struiklaag. De struiksoorten worden in de volgende
volgorde aangeplant (zie plantvak op pagina 21):

•

de sleedoorn wordt groepsgewijs aangeplant, in een groep van 15
stuks;

•

de éénstijlige meidoorn wordt groepsgewijs aangeplant in een
groep van 7 stuks;

•

de tweestijlige meidoorn wordt groepsgewijs aangeplant in een
groep van 7 stuks;

•

de hulst wordt groepsgewijs aangeplant, in een groep van 12 stuks.

Dit ritme herhaalt zich over de lengte van de struweelhaag . Voor het
planten van struweel de graszode kapot frezen en de plantstroken
daarna tot 40 cm diep los trekken met de vaste tand-cultivator.
Voor bomen ruime plantgaten maken (min. 1,5 x 1,5 m) met
een hydraulische graafmachine en de ondergrond tot 1 m diep
losmaken. Daarbij wel zorgen dat de uitgegraven grond volgens de
oorspronkelijke bodemopbouw in het plantgat wordt teruggebracht.

Eenmalig wildmengsel
Ter ondersteuning van de ontwikkeling van de zoomvegetatie zal
naast het extensieve maaibeheer van de eerste 4 m grasland uit de
aangegeven struweelhaag, eenmalig een wildmengsel ingezaaid
worden t.b.v. van kleinwild en bodembroeders als fazant, patrijs,
geelgors en veldleeuwerik (mengsel Patrijs van SBNL).
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Beheer
Afzetten haag
Het struweel zal zich via natuurlijke selectie en via spontane
verjonging (afleggers, zaadverspreiding, wortelopslag, e.d.) goed
kunnen handhaven. Om de gesloten struiklaag in stand te houden,
zal wellicht aanvullend gedund moeten worden. Groepsgewijze
menging voorkomt dat minder snelgroeiende of lichtbehoeftige
soorten verdwijnen. Ongewenste boomvormers dienen te worden
verwijderd. Het afzetten van struweel wordt alleen verricht in de
periode tussen 1 november en 15 maart.
Begeleidingssnoei
1 x per 5 jaar afzetten van het struweel (jaarlijks 20% zodat er
structuurvariatie ontstaat); daarbij langzaam groeiende soorten
minder frequent afzetten dan snelle groeiers, om te voorkomen dat
de snelle groeiers gaan overheersen.
Maaien zoomvegetatie
Maaien zoomvegetatie (eerste 4 m vanuit de haag) extensief
maaibeheer (maaien en afvoeren); 1 x per 2 jaar waarbij telkens
50% verspreid wordt gemaaid en de rest blijft staan. Na het eerste
groeiseizoen inboeten.
Bestrijden ongewenste soorten
Alleen pleksgewijs uitmaaien als verstikking dreigt door b.v. braam
of varen of bij ongewenste soorten als akkerdistel en ridderzuring
(akkeronkruiden als brandnetel en ganzevoetsmelde laten staan,
deze vormen voor de groei van de beplanting geen probleem en
bieden beschutting; microklimaat).

Tijdschema
Maatregelen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Afzetten hagen
Begeleidingssnoei
Maaien Zoomvegetatie
Bestrijden ongewenste soorten

Ad hoc

Zwerfvuil verwijderen

Ad hoc
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SORTIMENT
Te gebruiken (inheemse) bomen en/of struiken

Ilex aquifolium - hulst
• inheemse wintergroene struik (of kleine boom);
• hoogte: tot 3 m (boomvorm kan tot 10m worden);
• bladeren: glanzend donkergroene, leerachtige
stekelige bladeren;

•
•

bloemen: witte of iets roze bloemen in Mei-Juni;
vruchten: rode bessen (steenvruchten).

Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn
• inheems in heggen op (matig) voedselrijke en gronden;
• een goede haagplant;
• hoogte: tot 5 m (uitzonderlijk tot 10 m);
• bladeren: veerspletig tot veerdelig blad, 2-6 cm;
• bloemen: witte bloemen in tuilen in Mei-Juni;
• vruchten: dofrode tot paarsrode vruchten met één pit.

Crataegus laevigata - tweestijlige meidoorn
• inheems, vooral in het oosten en zuiden van
Nederland op de zwaardere, vochthoudende gronden;
zeldzamer dan Crataegus monogyna;

•
•

hoogte: tot 4,5m (uitzonderlijk tot 6m);
bladeren: onderste bladhelft is ongelobd, de bovenste
helft heeft 3 tot 5 lobben;

•

bloemen: witte, soms iets roze getinte bloemen in mei,
iets eerder dan bij C. monogyna;

•

vruchten: rode vruchten met 2 tot 3 pitten.

Prunus spinosa - sleedoorn
• vroege bloeiers, feb-mrt;
• hoogte: tot 3 m hoog;
• kale behaarde twijgen met meestal veel takdoorns;
• bladeren: klein blad, 2-4 cm, meestal langer dan breed;
• bloemen: vijf kelkbladen, vijf witte kroonbladen;
• vruchten: steenvruchten met rube bobbelige pitten.
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Plantvak struweelhaag

Bovenaanzicht: Aanleg

Bovenaanzicht: Eindbeeld

Zijaanzicht: Eindbeeld

Naam

Maat

%

Afstand

Aantal

Ilex aquifolium - hulst

100-125

30 %

1,0 m

12

Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn

60-100

17,5 %

2,0 m

7

Crataegus laevigata - tweestijlige meidoorn

60-100

17,5 %

2,0 m

7

Prunus spinosa - sleedoorn

50-60

35 %

1,0 m

15

Aantal benodigde soorten per plantvak
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Solitaire- bomen

5

Algemeen

Ecologische functie

De solitaire bomen (vrijstaande bomen) hebben als

De solitaire erfbomen vormen een foerageergebied

doel om enkele locaties van het landgoed te markeren.

en verblijfplaats voor veel soorten vogels, alsmede
een leefgebied voor tal van insekten. Als de bomen

Beschrijving

op leeftijd zijn kunnen ze een nestplaats vormen voor

Solitaire bomen zijn kenmerkend voor het landschap

vogels als torenvalk en steenuil.

en

geven

veelal

uiting

aan

landschappelijke

karakteristieken. Zo zijn soorten als de wilg, es en

Sortiment

els veelal langs de randen van sloten te vinden. Op
hogere droge gronden vindt men soorten die niet

Quercus robur - zomereik

gedijen onder vochtige omstandigheden zoals eiken
en beuken.
Tevens

kunnen

solitaire

bomen

dienen

als

herkenningspunt, waarbij ze een beeldbepalende
functie kunnen hebben. Zo zijn op bouwkavels vaak
monumentale bomen van een flinke omvang te vinden

•
•
•
•
•

veel gebruikte bos-, park- en laanboom;
huisvest talloze insecten;
hoogte: tot 30 m;
bladeren: onregelmatig veerlobbig blad;
vruchten: gesteelde eikels, meestal 2 tot 3 bijeen.

die extra kwaliteit bieden aan het bouwkavel.

Plantafstanden
Gebruik

De solitaire bomen worden op varierende onderlinge

De toegangen (entrees) tot het landgoed worden

afstanden

gemarkeerd door zomereiken waar het wandelpad

specifieke plantafstanden of plantvakken.

gepositioneerd.

Hiervoor

tusserdoor loopt.

Aanplant
• per entree 2 zomereiken;
• in de zuidoosthoek 3 zomereiken.
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zijn

geen

Beheer
De bomen worden periodiek gesnoeid. Jonge bomen gemiddeld
eenmaal per 5 jaar en oudere bomen gemiddeld eenmaal per 10 jaar.
Bij oudere bomen kan het snoeien zich beperken tot het verwijderen
van dood hout. Na het snoeien beslaat de blijvende kroon altijd
minimaal tweederde deel van de totale lengte van de boom.
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen
15 juli en 15 maart. De bomen zullen moeten worden beschermd
met maaipaaltjes en er zullen boompalen geplaatst moeten worden.
Het beheer blijft in de eerste jaren beperkt tot jeugd- en
begeleidingssnoei. Maximaal 20% van de bladmassa per snoeibeurt
kan worden verwijderd. Het snoeien wordt uitgevoerd door ervaren
boomverzorgers.
Daarna wordt eens in de drie jaar gesnoeid. Nadat de opkroonhoogte
is bereikt kan de snoeifrequentie worden verlaagd naar eens in de 4 a
5 jaar. Dit zal na 10 of 15 jaar het geval zijn.
Drie jaar na aanplant dienen de boompalen te worden verwijderd.
Afhankelijk van de grootte van de boom zal ondergrondse verankering
worden toegepast. Deze kan na 5 jaar worden ontmanteld.

Tijdschema
Maatregelen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Begeleidingssnoei
Boompalen controleren
Boompalen verwijderen
Verwijderen ondergrondse
verankering

Zomereik

Blad en eikel van de zomereik
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6

Landgoedkavel

Algemeen

2.

De woonkavel van het landgoed krijgt een plek aan

Een Ha-ha is een term die gebruikt wordt in de

de rand van de es, op de overgang naar het open

tuinarchitectuur voor een vergraving waarbij één

landschap. De bezoeker wordt door middel van een

zijde uit het zicht ontnomen is en veelal dienst doet

gebogen geschoren haag (meidoorn) begeleid richting

als veekering. De ha-ha is een veel gebruikt element

het landgoed. De vormentaal met de gekromde

in tuinen en parken die ontworpen zijn volgens de

lijnen wordt doorgezet bij de overige zijden van de

Engelse landschapsstijl.

Ha-ha

woonkavel, met een compact perceel als resultaat. De
geschoren haag aan de noordzijde heeft een breder

3.

profiel dan de geschoren haag aan de zuidzijde van

Geschoren hagen dienen veeal ter afbakening van

Geschoren hagen

de woonkavel. De geschoren haag wordt onderbroken

(privé)ruimten.

door een ha-ha (droge gracht), waardoor er een
nadruk komt te liggen op de zichtrelatie tussen het

4.

Struikengroep/heesters

hoofdgebouw en de es.

Een struikengroep is een vrijliggend element, die
veelal overgangen markeert of een accent kan maken.

Beschrijving

De beplanting kan dienen als herkenningspunt door

De woonkavel is ingericht met een drietal erfbomen (1),

bijvoorbeeld een overvloedige vruchtdracht, fraaie

een ha-ha (2, droge gracht), geschoren meidoornhagen

herstkleuren of markante bloemen.

(3), enkele heesters (4) en een boomgaard met
(hoogstam)fruitbomen en notenbomen (5).

5.

Boomgaard

De vruchtdragende bomen hebben zowel een
1.

Erfbomen

Erfbomen bestaan zowel uit inheemse soorten als
exoten. Soorten kunnen om diverse redenen gekozen
worden, vanwege hun vruchtdracht, herfstkleuren of
bloeiwijze.
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cultuurhistorische functie als een gebruiksvriendelijke
functie (vruchten).

Gebruik
1. De erfbomen dienen ter verfraaiing van de bouwkavel en
‘enscenering’ van het woonhuis.

2. De Ha-ha markeert de woonkavel en kan tijdelijk water bergen
bij piekbuien, alvorens het water naar de A-wetering te
transporteren.

3. Op de woonkavel wordt gekozen voor de éénstijlige meidoorn
als haag, die op het landgoed voorkomt in zijn natuurlijke
groeivorm. De haag markeert de overgang van de bouwkavel
naar het omringende landgoed en markeert elementen zoals de

Ha-ha

zichtlijn van het landhuis richting de open es.

4. De heesters dienen, net zoals de erfbomen, ter verfraaiing van
de bouwkavel en ‘enscenering’ van het woonhuis.

5. De boomgaard versterkt het groene karakter van de woonkavel
en geeft een extra cultuurhistorische betekenis. Van oudsher
kwamen op landgoederen/boerderijen zeldzame bomensoorten
voor, zoals de notarisappel.

Ecologische functie
1. De solitaire erfbomen vormen een foerageergebied en
verblijfplaats voor veel soorten vogels, alsmede een leefgebied
voor tal van insekten. Als de bomen op leeftijd zijn kunnen ze
een nestplaats vormen voor vogels als torenvalk en steenuil.

2. Niet van toepassing op de ha-ha.
3. De knip- en scheerheggen vormen goede schuilgelegenheden
en foerageerplaatsen (rupsen) voor kleine zangvogels en
muizen. In de winterperiode worden deze heggen massaal als
Ha-ha

schuilplaats gebruikt door grote groepen huis- en ringmussen.

4. De ecologische functie van een struikengroep kan vergeleken
worden met die van een struweelhaag.

5. Hoogstamfruitbomen vertegenwoordigen een bijzondere
natuurwaarde op het landgoed, omdat insecten profiteren van
bloesem, de bomen bij het ouder worden steeds meer nest- en
schuilgelegenheid bieden aan vogels (mede door het ontstaan
van nestholten) en het valfruit een voedselbron vormt voor
insecten, vogels en zoogdieren.

Sortiment
Voor de invulling van de beplanting op de landgoedkavel is gekozen
voor de volgende soorten:
Knip- en scheerheg

•

Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn.

Erfbomen
Appelboom

•

Castanea sativa - tamme kastanje.
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Boomgaard

•
•
•

Juglans regia - okkernoot;
Malus domestica - handappels of moesappels;
Prunus domestica ‘Hauszwetsche’ - pruim.

Heesters

•
•
•
•

Berberis vulgaris - zuurbes;
Ilex aquifolium - hulst;
Rhododendron ‘Cunningham’s White’ - rhododendron;
Syringa vulgaris ‘Madame Lemoine’ - gewone sering.

Voor kenmerken van deze beplanting, zie pagina’s 31 en 32.

Plantafstanden
De erfbomen en heesters worden op variërende onderlinge afstanden
gepositioneerd. Hiervoor zijn geen specifieke plantafstanden of
plantvakken. Voor de heg wordt een afstand van 1 m gehanteerd.
Tussen de fruit- en notenbomen wordt een afstand gehanteerd van
5 m.

Aanplant
Alleen voor de boomgaard en geschoren heggen op de woonkavel
is sprake van onderlinge plantafstanden en plantvakken. De
invulling met soorten van de boomgaard dient een mix te zijn van
de okkernoot, hand- of moesappel en de pruim. De verhoudingen
tussen deze soorten staat vrij.

Beheer boomgaard
De vruchtdragende bomen worden na aanplant periodiek gesnoeid.
Voor behoud van de landschappelijke waarde is onderhoudssnoei
gericht op de productie van vruchthout minder relevant. De
groeivorm is na de vormsnoei bepaald en we hoeven deze slechts in
beperkte mate te onderhouden: een gezonde boom in de volwassen
fase vraagt beperkt onderhoud.

Tijdschema boomgaard
Maatregelen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Maaien en afvoeren

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Begrazing

Ad hoc

Vormsnoei
Onderhoudssnoei
Boompalen controleren
Boompalen verwijderen
Verwijderen ondergrondse
verankering

26

Ad hoc

SORTIMENT
Te gebruiken (inheemse) bomen en/of struiken

Erfboom
Castanea sativa - tamme kastanje
• monumentale boom (kan 500-600jaar oud worden);
• diepgaand uitgebreid wortelstelsel;
• goed bruikbare parkboom;
• hoogte: tot 20m;
• bladeren: langwerpig blad, bovenzijde groen, iets glazend;
• bloemen: opstaande tot iets overhangende katjes in Juni-Juli;
• vruchten: stekelige bolster met 2 tot 3 kastanjes.

Geschoren haag
Beschrijving - zie Knip-en scheerheggen (hoofdstuk 7 Schuurkavel)

Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn
Plantafstanden
Dichte plantafstanden voor heesters van <0,50-2,00m hebben als
gevolg dat het gewenste beeld sneller ontstaat en daarmee een
eerder sluitend plantvak. Hierdoor wordt de onderhoudsfrequentie
van wieden en schoffelen verlaagd. De Éenstijlige meidoorn wordt in
een enkele rij geplant, met een onderlinge afstand van 1,00m.

Struikengroep/heesters
Berberis vulgaris - zuurbes
• zeldzame inheemse struiksoort;
• dicht vertakte, overhangende takken met doornen;
• hoogte: 1 tot 4 m;
• bladeren: gezaagd-getande blauwgroene langwerpige bladeren;
• bloemen: heldergeel bloemdek in trossen in Mei-Juli;
• vruchten: langwerpige rode bessen.
Ilex aquifolium - hulst
• inheemse wintergroene struik (of kleine boom);
• hoogte: tot 3 m (boomvorm kan tot 10m worden);
• bladeren: glanzend donkergroene, leerachtige stekelige
bladeren;

•
•

bloemen: witte of iets roze bloemen in Mei-Juni;
vruchten: rode bessen (steenvruchten).
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Rhododendron ‘Cunningham’s White’ - rhododendron
• wintergroene heester;
• veel gebruikt in park, tuin of groenstrook;
• hoogte: 1,5 tot 2 m;
• bladeren: groen blad;
• bloemen: witte bloei in Mei.
Syringa vulgaris ‘Madame Lemoine’ - Gewone sering
•
•
•
•

veel gebruikt in park, tuin of groenstrook;
hoogte: 3 tot 4 m;
bladeren: groen blad in de herst geelgroen;
bloemen: geurende witte bloei in Mei-Juni.

Boomgaard
Juglans regia - okkernoot 		
• sierlijke boom vanwege grote geveerde bladeren;
• van oudsher geplant bij boerderijen;
• hoogte: 15-18 m hoog;
• bladeren: blaadjes 13-23-tallig, 6-12 cm lang;
• vruchten: eetbare noten van 3-4 cm lang, alleenstaand
of enkele bijeen.

Malus domestica- handappels of moesappels
• vruchtrassen geent op een hoogstam;
• keuze appel afhankelijk van eigenschap: handappel,
moesappel, houdbaarheid of ouderwetse rassen.
Notarisappel
Goede hoogstamboom op droge gronden. Éen van
de bekendere Nederlandse appelrassen, maar is in
vergetelheid geraakt vanaf 1960.
Goudreinet
Grootste hand- en moesappel in België en Nederland.

Prunus domestica ‘Hauszwetsche’ - Pruim
• veel gebruikt in tuinen en parken;
• hoogte: 3-5 m hoog;
• bladeren: groen blad, geel in herfst;
• bloemen: witte bloemen in April-Mei;
• vruchten: blauwe eetbare pruim.
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Detailuitsnede landgoedkavel
Heesterinvulling
Heesterinvulling

Boomgaard
Meidoornheg

Tamme kastanje

Tamme kastanje

Heesterinvulling
Tamme kastanje

Meidoornheg

Naam

Maat

Afstand

100-125

-

-

15-17

-

3

Ilex aquifolium - hulst

100-125

1,0 m

-

Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn

60-100

1,0 m

25*

Juglans regia - okkernoot

15-17

5,0 m

-

Malus domestica - handappels of moesappels

15-17

5,0 m

-

Prunus domestica ‘Hauszwetsche’ - pruim

15-17

5,0 m

-

Rhododendron ‘Cunningham’s White’- rhododendron

50-60

1,0 m

-

Syringa vulgaris ‘Madame Lemoine’ - gewone sering

60-100

1,0 m

-

Berberis vulgaris - zuurbes
Castanea sativa - tamme kastanje

Aantal

Aantal benodigde soorten.
*per plantvak
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7

Schuurkavel

Algemeen
Op de kavel wordt een landbouwschuur verwijderd,

Gebruik
1. De erfbomen dienen veelal ter verfraaiing van de

zodat er een grotere openheid ontstaat. Aan de Lange

bouwkavel en ‘enscenering’ van de woningen.

Klauwenhof wordt een nieuw kavel gerealiseerd met

2. Op de woonkavel wordt gekozen voor de éénstijlige

daarop een karakterstieke landbouwschuur, waar drie

meidoorn als haag, die op het landgoed voorkomt

woningen in worden opgenomen: de schuurkavel.

in zijn natuurlijke groeivorm. De meidoornhaag
markeert de overgang van de bouwkavel naar het

Beschrijving

omringende landgoed en begrenst de tuinen van

Net zoals bij de landgoedkavel worden de erfranden

de drie woningen.

vormgegeven door gekromde lijnen van knip-en
scheerheggen. Ter versterking van het groene karakter

3. De heesters versterken het groene karakter van de
woonkavel.

worden verder erfbomen en heesters gerealiseerd.
1.

Erfbomen

Ecologische functie
1. De solitaire erfbomen vormen een foerageer-

Erfbomen bestaan zowel uit inheemse soorten als

gebied en verblijfplaats voor veel soorten vogels,

exoten. Soorten kunnen om diverse redenen gekozen

alsmede een leefgebied voor tal van insekten. Als

worden, vanwege hun vruchtdracht, herfstkleuren of

de bomen op leeftijd zijn kunnen ze een nestplaats

bloeiwijze.

vormen voor vogels als torenvalk en steenuil.

2. Hagen vormen een goede schuilgelegenheden en
2.

Geschoren hagen

foerageerplaatsen (rupsen) voor kleine zangvogels

Geschoren hagen dienen veeal ter afbakening van

en muizen. In de winterperiode worden deze

(privé) ruimten.

hagen massaal als schuilplaats gebruikt door grote
groepen huis- en ringmussen.

3.

Struikengroep/heesters

De struikengroep kan dienen als herkenningspunt
door bijvoorbeeld een overvloedige vruchtdracht,
fraaie herstkleuren of markante bloemen.
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3. De ecologische functie van een struikengroep kan
vergeleken worden met die van een struweelhaag.

Sortiment
Voor de invulling van de beplanting op de schuurkavel is gekozen
voor de volgende soorten:
Knip- en scheerheg

•

Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn.

Erfbomen

•

Castanea sativa - tamme kastanje.

Heesters

•
•

Ilex aquifolium - hulst;
Rhododendron ‘Cunningham’s White’ - rhododendron.

Voor kenmerken van deze beplanting, zie pagina 36.

Plantafstanden
De erfbomen en heesters worden vrijstaand geplaatst en hebben
daardoor een variërende onderlinge afstand. Voor de heg wordt een
afstand van 1m gehanteerd.

Aanplant
De knip- en scheerheggen op de schuurkavel bestaan uitsluitend uit
de éénstijlige meidoorn met een aanplant in rijen en een onderlinge
afstand van 1 m.

Beheer knip- en scheerheggen
Een knip- of scheerheg wordt jaarlijks of minimaal eenmaal per 3
jaar geknipt of geschoren. Door het plantmateriaal terug te snoeien
tot de helft of tweederde van de lengte, ontwikkelt zich sneller een
brede en vertakte struik.
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15
juni en 15 maart. Na het knippen/scheren heeft de heg een hoogte
van minimaal 1 m en een breedte van minimaal 0,8 m.
Voor het planten van de knip-scheerheggen de graszoden kapot
frezen en de plantstroken daarna tot 40 cm diep los trekken met de
vaste tand-cultivator.

Tijdschema
Maatregelen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Knippen of scheren haag

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Afzetten overgroeiende randen

Ad hoc

Bestrijden ongewenste soorten

Ad hoc

Zwerfvuil verwijderen

Ad hoc
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SORTIMENT
Te gebruiken (inheemse) bomen en/of struiken

Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn
• inheems in heggen op (matig) voedselrijke en gronden;
• een goede haagplant;
• hoogte: tot 5 m (uitzonderlijk tot 10 m);
• bladeren: veerspletig tot veerdelig blad, 2-6 cm;
• bloemen: witte bloemen in tuilen in mei-juni;
• vruchten: dofrode tot paarsrode vruchten met één pit.

Castanea sativa - tamme kastanje
• monumentale boom (kan 500-600 jaar oud worden);
• diepgaand uitgebreid wortelstelsel;
• goed bruikbare parkboom;
• hoogte: tot 20 m;
• bladeren: langwerpig blad, bovenzijde groen, iets
glazend;

•

bloemen: opstaande tot iets overhangende katjes in
Juni-Juli;

•

vruchten: stekelige bolster met 2 tot 3 kastanjes.

Ilex aquifolium - hulst
• inheemse wintergroene struik (of kleine boom);
• hoogte: tot 3 m (boomvorm kan tot 10m worden);
• bladeren: glanzend donkergroene, leerachtige
stekelige bladeren;

•
•

bloemen: witte of iets roze bloemen in Mei-Juni;
vruchten: rode bessen (steenvruchten).

Rhododendron ‘Cunningham’s White’ - rhododendron
• wintergroene heester;
• veel gebruikt in park, tuin of groenstrook;
• hoogte: 1,5 tot 2 m;
• bladeren: groen blad;
• bloemen: witte bloei in Mei.
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Detailuitsnede schuurkavel

Heesterinvulling
Meidoornheg

Tamme kastanje

Tamme kastanje
Meidoornheg
Tamme kastanje

Naam

Maat

Afstand

Aantal

Castanea sativa - tamme kastanje

15-17

-

3

Ilex aquifolium - hulst

100-125

1,0 m

-

Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn

60-100

1,0 m

25*

Rhododendron ‘Cunningham’s White’- rhododendron

50-60

1,0 m

-

Aantal benodigde soorten.
*per plantvak
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Bijlage 1: Inrichtingsplan
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