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Bedrijfsontwikkeling
 
Het bedrijf van de familie Kamphuis bestaat 
uit 150 hA bouwland en verbouwt 
aardappelen, bieten en graan. Het is gelegen 
in de oude Veenkoloniën en is dus vanwege 
de bodemgesteldheid afhankelijk van toevoer 
van meststoffen.
 
Het bedrijf bestaat uit twee erven waarvan 
één bestemd is tot agrarisch bouwblok en de 
andere een bedrijfsbestemming kent. De 
uitbeiding van de mestopslag is gelegen op 
dit laatste erf. Daar is reeds een mestopslag 
gerealiseerd en de gehele infrastructuur is 
berekend op de extra vervoersbewegingen 
en de overlast die dergelijke operaties 
teweeg brengt. Mede op grond van die 
effecten op de omliggende woonhuizen en 
naar aanleiding van het overleg wat met 
direct aanwonenende is gehouden is deze 
keus de meest voor de hand liggende. 
Daarmee is voor dit erf, Nieuwe Compagnie 
32, een eindfase aangebroken. Verder 
toeveogingen zullen niet meer op dit erf 
plaatsvinden.
 
Plaatsing van de silo vindt, conform de wens 
van de Provincie Groningen, plaats op het 
achtereind van het erf. Hierbij is de breedte 
van de verwerkingsslag het uitgangspunt. De 
silo wordt op die breedte vanaf de rand van 
het bouwland gesitueerd en zo dicht als 
mogelijk tegen het verharde gedeelte van het 
achtererf
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Landschappelijke inpassing
 
De landschappelijke inpassing zoals die door 
de Provincie Groningen is geprojecteerd is 
inderdaad de meest voor de hand liggende 
oplossing en dient asl uitgangspunt van het 
beplantingsplan.
 
Deze inpassinge behelst hoog opgaande 
bosschages die vanuit het zuidwesten het 
zicht op de silo grotendeels ontnemen en die 
een logische voortzetting lijken te zijn van de 
mantel zoals die op de luchtfoto van 2009 
zichtbaar zijn.
 
Een aanpassing die op dit uitgangspunt 
wordt toegevoegd is het opnieuw aanplanten 
van de kort geleden doorgezette terugzetting 
en dunning van de mantel. Door deze 
recente werkzaamheden is de reeds 
aanwezige silo meer in het zicht geraakt. 
 
De hoeveelheid groen welke de Prvincie 
beoogd wordt daarbij aangewend om die 
vrijstelling teniet te doen en te komen tot een 
meer gelijk aanzicht van oude en nieuwe 
omsingelling
 
De landschappelijke inpassing aan de hand 
van de Provinciale uitgangspunten en de 
uitwerking van Libau, die overlegd zijn met 
het provinciaal bouwheerschap, zijn 
hiernaast weergegeven
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Landschappelijke inpassing principe Provincie

Landschappelijke inpassing uitwerking Libau



Boompartij:
7 wilgen (winterstek. evt. na 7 jaar terug te zetten of te knotten)
12 Veldsdoorns (plantafstand ca 6m)

Singelaanvullingj:
7 Veldsdoorns (plantafstand ca 6m)

Beplantingsplan
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Kamperfoelie
Lonicera periclymenum

 Boerenjasmijn
 Philadelphus coronarius

Appel
Malus domestica

Beuk
Fagus sylvatica

Es
Fraxinus excelsior

Gele Treurwilg
Salix x sepulcralis

Haagbeuk
Carpinus betulus

Paardekastanje
Aesculus hippocastanum

Knotwilg
Salix alba (knot)

Linde
Tilia vulgaris

Peer
Pyrus communis

Pruim
Prunus domestica

Rode beuk
Fagus sylvatica ‘Purpurea’

Tamme kastanje
Castanea sativa

Valse Christusdoorn
Gleditsia triacanthos

Walnoot
Juglans regia

Wintereik
Quercus petraea

Grauwe abeel
Populus x canescens

Ruwe berk
Betulus pendula

Zwarte els
Alnus glutinosa

Veldesdoorn
Acer campestre

Goudes
Fraxinus excelsior ‘Jaspidae’

Iep
Ulmus xresista

Kers
Prunus avium

Leilinde
Tilia vulgaris (lei)

Meidoorn
Crateagus monogyna

Populier
Populus xcanadensis

Robinia
Robinia pseudoacacia

Treurberk
Betula pendula ‘Tristis’

Vogelkers
Prunus padus

Schietwilg
Salix alba

Zomereik
Quercus robur

Späth els
Alnus xspeathii

 Beukenhaag
 Fagus sylvatica (haag)

Plataan
Platanus hispanica

 Bruidssluier
 Fallopia baldschuanica

 Braam
 Rubus fruticosus

 Gelderse roos
 Viburnum opulus

 Forsythia
 Forsythia  x intermedia

Gouden regen
Laburnum anagyroides

Gele Kornoelje
Cornus mas 

 Haagbeukenhaag
 Carpinus betulus

Grauwe wilg
Salix cinerea

Hondsroos
Rosa canina

Hazelaar
Corylus avellana

Kardinaalsmuts
Euonymus europaeus

Katwilg
Salix viminalis

Lijsterbes
Sorbus aucuparia

Krent
Amelanchier lamarckii

Ribes
Ribes sanguineum

Meidoorn
Crateagus monogyna

Sering
Syringa vulgaris

Rode kornoelje
Cornus alba

Toverhazelaar
Hamamelis x intermedia

Sleedoorn
Prunus spinosa

Vlinderstruik
Buddleja davidi

Vlier
Sambucus nigra

Weigelia
Weigela florida

Vogelkers
Prunus padus

Hortensia
Hydrangea aspera

Hulst
Ilex aquifolium

Italiaanse populier
Populus nigra ‘Italica’

Sneeuwbes
Symphoricarpos albus

Noorse esdoorn
Acer platanoides

Gewone esdoorn
Acer pseudoplatanus

 Gelderse roos
 Viburnum opulus
Hondsroos
Rosa canina
Hulst
Ilex aquifolium

Lijsterbes
Sorbus aucuparia

Gele Kornoelje
Cornus mas 

Veldesdoorn
Acer campestre

Schietwilg
Salix alba

Vogelkers
Prunus padus

Vlier
Sambucus nigra

Hazelaar
Corylus avellana
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Fraxinus_excelsior
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_treurwilg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Knotwilg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandse_linde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grauwe_abeel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruwe_berk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_els
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_aak
http://www.google.nl/search?q=fraxinus+excelsior+jaspidea&hl=en&safe=off&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:en-US:official&noj=1&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=Xs_yT5itGMGh0QWp7tyvCQ&ved=0CFEQsAQ&biw=1280&bih=631
http://en.wikipedia.org/wiki/Ulmus_%27New_Horizon%27
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leilinde
http://www.google.nl/search?q=betula+tristis&hl=en&safe=off&client=firefox-a&hs=fgM&rls=org.mozilla:en-US:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=TtDyT5S8BMGH0AXS36mwCQ&ved=0CFEQsAQ&biw=1280&bih=631
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilg
http://www.bomengids.nl/soorten/JapanseXKaukasische_els__Alnus_speathii__Alnus_speathii.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaanse_populier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noorse_esdoorn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_esdoorn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_aak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilg
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