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Toelichting erfbeplantingsplan Bearsterdyk 12-14  Bears 

 

De locatie Bearsterdyk 12-14 valt volgens het beeldkwaliteitsplan in het gebied oude 

kleilandschap “kwelderwal langs voormalige middelzee”. 

De kwelderwal heeft een onregelmatige blokverkaveling,op de tekening duidelijk te zien. De 

nieuw te graven sloot als grens van het nieuw te vormen perceel sluit aan op dit aanwezige 

slotenpatroon. 

De beplanting van de kwelderwallen is in de dorpen relatief dicht en tussen de dorpen 

transparant  of niet aanwezig. De aanwezige beplanting aan de wegkant van de locatie sluit 

aan op de beplanting van de dorpskern. Deze beplanting bestaat uit: es, els linde, iep, noot, 

hazelaar, wilg, kornoeille en veldesdoorn. Ook is er een boomgaard naast nr. 12 aangeplant. 

Deze landschappelijke aanplant in combinatie met de beplanting van de tuinen zorgt voor 

een doorlopend geheel en maakt dat de voorkant van het perceel geen aanvullende 

beplanting meer nodig heeft. Vermeld moet nog worden dat het geheel er goed verzorgd 

uitziet. 

De noordkant van het perceel wordt met een nieuw aan te planten boomwallen en 

vrijstaande bomen aangeplant. De hoekpunten worden zwaar aangezet zodat de 

kavelbeplanting een afgerond krachtig geheel wordt en ook vanuit het overig landschap 

(Jellum) een groene aanblik aansluitend aan het dorp geeft. 

In de beplantingsbijlage wordt de nieuw aan te  brengen beplanting toegelicht 
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Bijlage erfbeplanting Bearsterdyk 12-14  Bears 

maat bomen = stamomtrek op 1 m. hoogte   

 maat struiken = hoogte 

Nr.  aantal soort                  

 

1  5 Fraxinus excelsior ‘Westhofs Glory’ =  es   16-18 cm. 

2  4 Acer pseudoplatanus Átrosel’ =  esdoorn  16-18 cm. 

 

3 / 5  gemengd aanplanten  5 rijen – plantafstand 1 x 1 m. 

  100/100 Acer campestre  =  veldesdoorn  100-125 cm. 

  75/75  Corylus avellana  =  hazelaar  100-125 cm. 

  75/75  Crataegus monogyna  =  meidoorn  100-125 cm. 

  75/50  Salix aurita  =  geoorde wilg  60-100 cm. 

  25/25  Quercus robur  =  eik  100-125 cm. 

  25/25  Fraxinus excelsior  =  es  100-125 cm. 

  25/25  Acer platanoides=  esdoorn  100-125 cm. 

 

4  gemengd aanplanten  5 rijen - plantafstand 1 x 1 m. 

  50 Acer campestre  =  veldesdoorn 100-125 cm. 

  50 Corylus avellana = hazelaar  100-125 cm. 

  50 Salix aurita  =  geoorde wilg  60-100 cm. 

  50   Crataegus monogyna  =  meidoorn  100-125 cm. 


