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Locatie

Locatie aangegeven op luchtfoto (bron Google Earth / Bing maps)
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Inleiding

Familie Bax is voornemens om hun bestaande paardenhouderij aan de Maastrichterweg 203 te Valkenswaard uit 
te breiden.

Bestaande situatie
Stal Bax BV betreft een paardenhouderij gevestigd aan de Maastrichterweg 203 te
Valkenswaard. Het bedrijf richt zich met name op het fokken en africhten van paarden.
Naast het fokken en africhten is het bedrijf ook gespecialiseerd in het coachen van paard
en ruiter in diverse rijstijlen (western, klassieke dressuur, Freestyle training en
handtraining). De bedrijfslocatie fungeert tevens als een revalidatiecentrum voor
paarden in samenwerking met dierenartsen en fysiotherapeuten. Het bouwvlak voor
Maastrichterweg 203 is niet toereikend om de gewenste uitbreiding te realiseren.
Het complex omvat een perceel van ±1,85 ha met een bedrijfswoning, een stal/loods,
een buitenrijbak, een longeerbak en 6 paddocks. Het perceel is omzoomd door een ±5
meter brede beplantingszone. Deze zone bestaat voornamelijk uit bomen met een beperkte hoeveelheid onder-
beplanting.

Gewenste situatie
Op de plek van de buitenbak wil aanvrager een nieuwe paardenstal met open rijhal
realiseren. De afmetingen van de te realiseren paardenstal/rijhal bedragen ca. 44 x 43
meter. In deze stal zullen paardenboxen gerealiseerd worden, waarvan er een
aantal ruimer uitgevoerd worden om dienst te kunnen doen als revalidatieboxen. Deze
hebben een afmeting van 4 x 5 meter. Verder zal de nieuwe paardenstal een ruimte van ca. 325 m2 
ten behoeve van opslag foerage en werktuigen. 
Naast de huidige buitenbak is een longeercirkel gelegen. Deze wil de
initiatiefnemer in de nieuwe situatie verplaatsen en aanvullen met een overdekte trapmolen.
Ook is er een buitenrijbak gepland. Een dergelijke buitenrijbak zijn op
basis van het geldende bestemmingsplan Buitengebied uitsluitend toegestaan binnen het
bouwvlak.
Verder zijn na het realiseren van de nieuwe paardenstal een vaste mestopslag en een
overdekte stapmolen beoogd. Deze dienen eveneens binnen het bouwvlak gerealiseerd
te worden.
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Bestaande situatie

Bovenstaande impressie geeft de bestaande situatie weer.
Aanwezig op dit moment is een buitenrijbak, een longeerbak een stal/loods ( deze voldoet niet meer aan de huidige eisen ). 
Verder zijn er diverse weilanden aanwezig omzoomd met houten hekwerken. Het totaalperceel wordt omzoomd met een 
bomenrij met onder beplanting.
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Inrichtingsplan
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Inrichtingsplan

Bovenstaande impressie geeft de beoogde situatie weer.
De nieuwe paardenstal/rijhal komt centraal aan de oostzijde van het perceel. Vanuit het centraal deel van het plan zijn alle 
onderdelen ‘aan elkaar gekoppeld’ d.m.v. een plein. Hierdoor ontstaat een fraaie uitstraling als ook een praktische invulling van 
het plan. Door de positionering van de paardenstal/rijhal ontstaat er aan de noordzijde van het plan ruimte t.b.v. 
landschappelijke inpassing, parkeren en manoeuvreerruimte voor auto met trailer. De bestaande schuur wordt op deze manier 
mooi ingepast in het geheel. Ook naast deze schuur is nog parkeerruimte aanwezig.
De locatie van de longeerbak en trapmolen sluiten op deze manier goed aan bij de nieuwe rijhal. Door het toepassen van hagen 
rondom de verschillende onderdelen ontstaat één geheel. De bomen versterken dit en verzachten het zicht op de nieuwe 
paardenstal.
De oostelijke bomenrij achter de nieuwe paardenstal wordt aangevuld met een mantel/zoom vegetatie zone. De zuidzijde van 
het perceel wordt voor een groot deel ingezet tbv landschappelijke inpassing. De paardenweides worden kleiner ten gunste van 
een brede zone met beplanting in de vorm van bosbeplanting. Hierdoor wordt de uitstraling en de ecologische waarde 
versterkt.
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Landschappelijke 
inpassing

In geel wordt de zone weergegeven waar ruimte ontstaat t.b.v. landschappelijke inpassing. Hier kunnen 
bomen en onder beplanting worden gerealiseerd.
In de rode zones wordt de bestaande bomenrij aangevuld met een mantel en zoomvegetatie.
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Landschappelijke 
inpassing

Bovenstaande afbeelding geeft het principe weer van de landschappelijke inpassing;
De bestaande beplantingszone rondom het perceel bestaat voor een groot deel uit alleen de bos-zone. M.a.w. er is hier 
alleen een lineaire structuur van bomen aanwezig met beperkt onder beplanting. Er ontbreekt een waardevolle 
groenzone bestaande uit mantel en zoom vegetatie.
Op pagina 8 staat met rood aangeduid waar deze mantel en zoom vegetatie zal worden toegepast. Achter de nieuw te 
realiseren manege is dit vanwege schaduw en beheer van het gebouw niet mogelijk.

De beplanting in de mantelzone zal bestaan uit inheemse soorten zoals Rhamnus frangula, Crataegus monogyna, 
Amelanchier lamarckii, Corylus avellana. De zoom zal bestaan uit laag blijvende soorten zoals Rubus fruticosus, Rosa 
Rubiginosa. Verder wordt het gras beperkt gemaaid in de zoomzone. Het aantal planten is 2 stuks per 5m2.
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Landschappelijke 
inpassing

Bovenstaande afbeelding geeft een doorsnede weer van de huidige situatie ( linkse afbeelding ) en de beoogde situatie        ( 
rechtse afbeelding ).
Het huidige profiel heeft ongeveer een gemiddelde breedte van ± 5 meter breed.  In deze 5 meter is ook een bestaande sloot 
aanwezig. Deze sloot staat nagenoeg het gehele jaar droog. De sloot kan in het toekomstige plan worden ingezet voor 
waterberging van het nieuwe oppervlakte  en dakwater ( exacte dimensionering wordt afgestemd met de wateropgave ).
In de delen waar ruimte is om het huidige profiel aan te vullen met een mantel/zoom vegetatie is ruimte om de singel ±3,5 
meter te verbreden. De sloot wordt dan verlegd richting de binnenzijde van het terrein t.b.v. waterberging.
De benodigde ruimte voor de zoombeplanting wordt gezocht in de bestaande paardenweides en de vrije ruimte daarnaast, 
deze zullen iets verkleind worden t.o.v. de huidige situatie.  Onderstaande foto’s is een weergave van de bestaande situatie.
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Referentiebeelden

Impressiebeelden van voorgestelde stapmolen, longeerbak, mantel/zoom vegetatie  (bron google)
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Investeringsoverzicht

datum: 30-5-2019

Eh €/Eh Totaal €

3000 m2 0,25 750,00

3000 m2 0,1 300,00

1 post 500,00 500,00

1550,00

150 st 60,62 9093,00

600 st 1,58 948,00

10041,00

1,5 are 11,59 17,40

150 st 5,54 831,00

848,40

8484,00

Totaal 20079,00

3.1     Beheer

3.1.1  Beheer hakhoutsingel

3.1.2  Beheer landschapsboom 20/60

subtotaal voor 1 jaar beheer

totaal voor 10 jaar beheer

3 Beheer

1 Voorbereidende werkzaamheden

1.1      Algemene werkzaamheden

1.1.1 Opschonen terrein

1.1.2 Uitzetten terrein

1.2     Ontwerpwerzaamheden

1.2.1 Ontwerp en beplantingsplan

2 Beplanting

2.1     Bomen / heesters

2.1.1 Leveren en aanbrengene bomen, Betula pendula, Alnus glutinosa, Tili

2.1.4 Leveren en aanbrengen bosplantsoen ( Crataegus monogyna )

( kernvegeatie bomen is 1/3 to taal opp. = 1 st per 10m2)(mantelvegetatie heesters is 2/3 to taal opp. =2 st per 5m2)

Omschrijving  werkzaamheden Subtotaal €

Kostenindicatie Landschappelijke inpassing: Fam Bax

oppervlakte plangebied: 3000m2 (3 are)

preispeil/normering: Stika 2017
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