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Landschappelijke inpassing nieuwe woning
Fam. Bolscher
p/a Bolscherdwarsweg 1
7627 NR Bornerbroek

DO
1
A3
Kaart is noordgericht

N. Hannink i.s.m. Ad Fontem Jur. BA
14-11-2015 gew. 18-12-2015
NH
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A: Een bestaande woning wordt gesloopt (locatie “E”). Een nieuwe woning  
 wordt gebouwd in de overgang van bos naar weiland. De woning maakt  
 daardoor onderdeel uit van de bosrand. 

B: Bestaand bos rondom de planlocatie. Het bestaande bos is relatief oud en   
 uit het assortiment is af te leiden dat het om een bos relatief droog bos gaat. 
 Er staan voornamelijk inlandse eiken, enkele amerikaanse eiken, beuken   
 en berken met in de onderlaag voornamelijk rhodendron met lijsterbes,   
 hazelaar en vogelkers. Het bos is in balans. Er worden enkel een aantal dode   
 bomen gekapt evenals een enkele amerikaanse eik. 

C: Bestaande bosrand. De bosrand is relatief nat ten opzichte van het 
 achterliggende bos en bestaat daardoor uit een ander assortiment  met els,   
 roos, gelderse roos en een enkele es. 

D: Het verbreden van de bestaande bosrand door de aanplant van els, gelderse   
 roos, hondsroos en vuilboom. In de overgang met de bestaande bosrand (C)  
 worden 5 inheemse eiken geplant om het bestaande bos (B) in de toekomst   
 nog wat te kunnen vergroten. Er worden 200 stuks bosplantsoen aangeplant  
 in een hoogte van 60-100. De eiken worden met een maat 12-14 aangeplant.  
 De eiken worden dus niet in D geplant.

E: Locatie van te slopen woning inplanten met eik, hazelaar, berk, lijsterbes en   
 hulst. Het bos neemt daardoor in volume toe. Er dienen 4 - 5 bomen gekapt  
 te worden om meer licht te krijgen voor de nieuwe aanplant. De nieuwe  
 aanplant heeft een hoogte van 60-100. Totaal worden er 350 stuks 
 aangeplant.

F: Nieuw te plaatsen raster van gekloofde eiken palen. 

G: Gras/agrarisch medegebruik.

H: Nieuw te planten bomengroep. Door de bomengroep wordt de overgang 
 van bos naar weiland geleidelijker. Er worden drie inheemse eiken 
 aangeplant in een maat 14-16. De bomengroep maakt onderdeel uit van het   
 bos, maar ligt net buiten de bosrand.

I: Te verlengen oprit naar nieuwe woning. Met de aanleg en het materiaal   
 wordt rekening gehouden met het bos. In principe hoeven er geen bomen te  
 wijken. 

J: Terras, verharding en siertuin rondom de woning. Er wordt geen haag 
 aangeplant. Een haag zou de overgang van het bos naar de weilanden te  
 veel gaan benadrukken. Bovendien zou het een afgesloten geheel geven. De  
 aandacht moet vooral op de overgang van het bos naar de weilanden liggen,  
 waar de woning onderdeel van uitmaakt. De eigenaar dient de 
 beplantingsvakken rondom zijn woning vooral in te vullen met rhodendron   
 en hortensia.

K: Bornsestraat met fietspad en bijbehorende bermen.

L: Bolscherdwarsweg met bijbehorende bermen.

M/N: Bestaande schuren en verharding naastgelegen eigenaar.

O: Omliggende percelen in agrarisch gebruik.


