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Toelichting erfbeplantingsplan Hegedyk 7  Bears   -   fase 1 

 

De locatie Hegedyk 7 valt volgens het beeldkwaliteitsplan in het gebied jonge 

 kleilandschap “oude zeepolders” en sluit aan op de oude kwelderwal die dit gebied – de 

voormalige middelzee – begrensde. 

De oude zeepolder heeft een regelmatige blokverkaveling, is schaars bebouwd en heeft een 

grootschalige openheid. Beplanting komt alleen rond de erven voor als groene eilanden. 

De aanwezige dubbele essenrij als wegbeplanting langs de Hegedyk is beeldbepalend en met 

het transparante karakter typerend voor de kwelderwallen.  

De aanwezige beplanting aan de zuid- en westkant (voorkant) van de kop-hals-romp 

boerderij sluiten hier mooi op aan. 

Aanwezige soorten bomen en hagen: beukenhaag, es, populier, els, esdoorn 

De nieuwe aan  te brengen beplanting aan de voorkant van het perceel sluit aan op het 

bestaande. De bomengroep in combinatie met de struikenrand met bomenrij op de zuidkant 

van de stal zorgen ervoor dat er  een scheiding ontstaat van het privé- en bedrijfsgedeelte 

van het perceel. Aan de noordkant vormt de bomenrij voor een groene aanblik op de stal 

vanaf Jellum en in combinatie met de bomenrij op de oostkant voor een afgerond groen 

totaalbeeld in het landschap. 

In de bijlage wordt de nieuw aan te brengen beplanting toegelicht. 
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Bijlage erfbeplanting Hegedyk 7 Bears  -  fase 1 

     

     maat bomen = stamomtrek op 1 m. hoogte 

     maat struiken = hoogte 

Nr.  aantal  soort     

 

6  10 Acer pseudoplatanus Átrosel’  =  esdoorn  16-18 cm. 

 

12  6 Fraxinus excelsior ‘Westhofs Glory’ =  es  16-18 cm. 

 

13  10 Acer pseudoplatanus Átrosel’ =  esdoorn  16-18 cm. 

 

14  gemengd aanplanten  3 rijen – plantafstand 1 x 1 m.  

  75 Acer campestre  =  veldesdoorn  100-125 cm. 

  75 Crataegus monogyna  =  meidoorn  100-125 cm. 

  75  Corylus avellana  =  hazelaar  100-125 cm. 

45  Viburnum opulus  =  gelderse roos  60-100 cm. 

  45 Euonymus europaeus  =  kardinaalshoed  60-100 cm. 

 

15  6 Alnus cordata  =  els  12-14 cm. 


