
Inpassingsplan Vinkwijk 5 te Zeddam 
 
Met de gemeente is de mogelijkheid van doortrekking van een singel van de buurman over de 
zuidgrens van ons perceel besproken. Het gaat om de onderstaande situatie: 
 

 
 
Het gaat om een lijnvormige beplanting met een lengte van 75 meter en een breedte van 4,5 tot 5 
meter in aansluiting op een bestaande singel. Hiermee worden de bestaande voormalige agrarische 
gebouwen vanaf de zuidzijde wat meer uit het zicht onttrokken en ontstaat een redelijk fors lijn 
element. Hiervan zal in de toekomst de rijke lokale vogelpopulatie en vleermuispopulaties voordeel 
ondervinden bij het fourageren, nestelen en/of navigeren. Deze ingreep hoeft in principe weinig te 
kosten en arbeidsintensief te zijn, maar relatief toch een behoorlijk landschappelijk en natuurlijk 
rendement opleveren. Het werk kan in principe geheel in eigen beheer worden uitgevoerd en 
vervolgens ook beheerd en onderhouden. In het grotere geheel ziet het er als volgt uit: 
 

 
 
De planlocatie ligt, volgens het beeldkwaliteitsplan “Buitengebied”, op de overgang van het 
enkdorpenlandschap naar een broekontginningsgebied met stroken verkaveling. Die gehele rand kent 
al een mooi netwerk van houtopstanden waar de beoogde inpassing/verevening prima in kan 
opgaan/bij aan kan sluiten. De locatie ligt op een oude rivierkleigrond (poldervaaggrond KRn1-VI met 
vrij diepe ontwatering) tegen een kalkloze zandgrond (beekeerdgrond kpZg23-VI met vrij diepe 
ontwatering) aan.  
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Qua beplanting is doorzetting van de aanwezige soorten het mooiste, maar qua Potentieel Natuurlijke 
Vegetatie (PNV) zijn in ieder geval passend: 

• Gierstgras beukenbos (beuk, zomereik, wintereik, winterlinde, haagbeuk, es, esdoorn en 
zoetekers. Lijsterbes, hazelaar, plaatselijk hulst en in randen eenstijlige meidoorn en opslag 
van kamperfoelie en klimop); 

• Abelen-Iepenbos (grauwe abeel, zomereik, es, esdoorn, esp en soms beuk. Veldesdoorn, 
vlier, hazelaar, lijsterbes, eenstijlige meidoorn, sleedoorn, hondsroos, kardinaalsmuts, liguster, 
wegedoorn, zuurbes, tweestijlige meidoorn, egelantier); 

• Droog Essen-Iepenbos (es, zoete kers, esdoorn, zomereik, zomerlinde, schietwilg, kraakwilg, 
beuk, haagbeuk, zwarte els en zwarte populier. Veldesdoorn, hazelaar, eenstijlige meidoorn, 
vogelkers, gelderse roos, kornoelje, tweestijlige meidoorn, kardinaalsmuts, hondsroos, 
egelantier en wegedoorn. 

 
Plantenkeuze 

• zomereik (boomvormer); 

• zoetekers (boomvormer); 

• es (boomvormer); 

• zwarte els (boomvormer); 

• lijsterbes (struikvormer); 

• hazelaar (struikvormer); 

• eenstijlige meidoorn (struikvormer); 

• sleedoorn (struikvormer); 

• hondsroos (struikvormer); 

• kardinaalsmuts (struikvormer); 

• wilde liguster (struikvormer); 

• gewone klimop (klimplant); 

• wilde kamperfoelie (klimplant). 
 
 


