
Landschappelijke inpassing Werklandschap-Oost 

 

Algemeen 

Het algemene beeld dat bereikt dient te worden is ‘het werken in een aantrekkelijk landschap’. Landschappelijk 
betekent dit de toevoeging van (solitaire) opgaande beplanting rondom en op de bedrijfspercelen. Infrastructurele 
voorzieningen en parkeervoorzieningen zullen op een zorgvuldige wijze met groene elementen worden ingepast 
op de kavel. De erfbeplanting schakelt de ruimtes waar het erf uit bestaat aan elkaar tot een geheel en vormt de 
grens met het omringende landschap. Deze "groene wanden" hoeven niet altijd massief en potdicht te zijn: een 
erfbeplanting hoeft niet te verbergen. Voor de beleving van de erfbezitters is de balans tussen beschutting 
enerzijds en contact met de omgeving anderzijds daarbij van groot belang. Belangrijk uitgangspunt is dat de 
nieuw te realiseren bedrijfspanden vanaf de Groene Zoomweg en de Harderwijkerweg zichtbaar blijven. 
 

Inrichtingsschets 

Hieronder is een indicatieve inrichtingsschets opgenomen. Hierop is te zien dat hagen als erfafscheiding zijn 

gebruikt. Ook zijn solitaire groene elementen in het plangebied opgenomen. 

  

 
 

Inrichtingsmaatregelen 

1. Er worden hagen aangebracht als erfafscheiding:  
- Mogelijke soorten zijn:  

o Acer campestre (veldesdoorn), meer geschikt rond parkeerterreinen op de kavels   
o Fagus sylvatica (beuk)  
o Carpinus betulus (haagbeuk) 

- Uiteindelijke hoogte: 1,75 à 2,00 m. Bij de parkeerplaatsen is 1,25 m hoogte voldoende 
- Minimale aanplanthoogte: 1,00 m 
- Dichtheid: minimaal 5 stuks per m

1
 (0,2 m uit elkaar) 

- Een alternatief: groeischerm met Hedera helix (klimop) met een hoogte van 1,75 à 2,00 m 

  
2. Op het parkeerterrein en erf worden hagen en bomen geplaatst: 

- Mogelijke soorten zijn: 
o Corylus colurna (boomhazelaar) 
o Alnus spaethii (els met langwerpig blad) 
o Prunus padus 'Albertii' (inheemse vogelkers) 
o Sorbus aria (meelbes) 
o Pyrus calleryana 'Chanticleer' (sierpeer zonder vruchten) 

- Aanplantmaat: 14/16 (omtrek in cm op circa 1,00 m hoogte gemeten) 
 

3. Niet aangeslagen beplanting moet binnen 1 jaar na aanplant worden vervangen en verder in stand  
    worden gehouden. 


