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1 Inleiding  

Er zijn concrete plannen voor vergroting van het agrarisch bouwvlak ten behoeve van de uitbreiding van het 

bedrijf met een nieuwe varkensstal. In voorliggend rapport wordt een voorstel voor landschappelijke 

inpassing van het nieuwe erf weergegeven. Er is gekozen voor de inpassing van het nieuwe erf door middel 

van de aanleg van erfbeplanting. Het voorstel voor landschappelijke inpassing is tot stand gekomen op basis 

van een analyse van het omringende landschap, waarbij gekeken naar streekeigen beplantingsvormen 

(zoals houtsingels, struweelhagen en solitaire bomen) en streekeigen soorten (zoals zomereik, vuilboom, 

ruwe berk, linde, iep).  

 

Bij vergroting van het agrarisch bouwvlak boven de 1,5 hectare, of bij uitbreiding in landschappelijk gevoelig 

gebied, wordt in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) naast de basisinspanning een 

extra investering gevraagd ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit. Het Oversticht heeft daarom voor deze 

locatie een KGO-advies opgesteld. In dit advies wordt een wenselijke eindbeeld van het nieuwe erf en de 

extra investering in de ruimtelijke kwaliteit gepresenteerd. Voorliggend rapport heeft dit voorstel nader 

uitgewerkt tot het niveau van een inpassingsplan, inclusief plantlijst en hoeveelheid beplanting die 

aangebracht dient te worden. De KGO-kaart, zoals opgesteld door Het Oversticht wordt daarbij als 

uitgangspunt genomen (Advies ervenconsulent Achterweiweg 7, d.d. 3-4-2017).  

 

2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied is gesitueerd aan de Achterweiweg 7 te Raalte. Op onderstaande afbeelding wordt de 

globale ligging van het plangebied op de topografischede kaart weergegeven.  

 

  
Links; globale ligging van het plangebied op de topografische kaart. Het plangebied wordt met de rode marker aangeduid. 

Rechts het plangebied in detail (bron: Ruimtelijke Plannen).  

 

2.2 Landschap 

Het plangebied ligt in een kampenlandschap welke aan westzijde overgaat in een 

broekontginningslandschap en aan de oostzijde overgaat in een heideontginningslandschap. Op 

onderstaande afbeelding wordt de ligging van het plangebied op de historische topografische kaart van 

anno 1880 weergegeven.  

 



4 

 

 
De ligging van het plangebied op de historische topografische kaart (bron: kadaster-topotijdreis). 

 

 
De ligging van het plangebied op de actuele topografische kaart anno 2016 (bron: kadaster-topotijdreis). 
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  

Het concrete voornemen bestaat om de begrenzing en het oppervlak van het agrarisch bouwblok te 

wijzigen in het bestemmingsplan. Tevens zijn er concrete plannen voor de bouw van een nieuwe stal, 

westelijk van de reeds bestaande stallen. Op onderstaande afbeeldingen wordt het wenselijke eindbeeld 

weergegeven met daarop de begrenzing van het huidige bouwblok.  

 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld, inclusief wenselijke begrenzing van het agrarisch bouwblok (bron: Van Westreenen 

BV). 
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5 Landschappelijke inpassing  

 

5.1 Inpassingsplan 

Op onderstaande afbeelding wordt een voorstel voor landschappelijke inpassing van het nieuwe erf plus 

versterking van het omringende landschap weergegeven.  

 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld. 
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6 beheer en inrichting  

Om tot het wenselijke eindbeeld te komen moeten er inrichtings- en beheermaatregelen genomen worden.  

 

6.1 Inrichtingsmaatregelen  

De volgende inrichtingsmaatregelen moeten genomen worden; 

1. Aanleg struweelhaag 

2. Aanleg houtsingel 

3. Aanleg solitaire zomereiken  

4. Aanleg erfbosje 

 

Ad 1. Aanleg struweelhaag  

De struweelhaag bestaat uit een enkele rij beplanting in een plantverband van 0,5 x 0,5 meter. De 

struweelhaag wordt 3 meter breed. Als plantmateriaal wordt 2-3 jarig plantsoen gebruikt (80-12 cm). De 

struweelhaag bestaat uit een gelijk gemengde haag van meidoorn, veldesdoorn, Gelderse roos en 

hondsroos. De struweelhaag ten noorden van de stallen is 130 meter lang (390 m2) en de struweelhaag ten 

oosten van het erf wordt 100 meter lang (300m2). Voor de veiligstelling van de struweelhaag wordt deze 

uitgerasterd of er wordt een ondiepe greppel op 3 meter langs het element aangelegd.  

 

soort Latijnse naam Lengte n-stuks plantsoen 

Eenstijlige 

meidoorn 

Crataegus monogyna 80-120 cm 58 

veldesdoorn Acer campestre 80-120 cm 58 

Gelderse roos Viburnum opulus 80-120 cm 58 

hondsroos Rosa canina 80-120 cm 58 

Plantlijst struweelhaag. 

 

Ad 2. Aanleg houtsingel  

De houtsingel bestaat uit drie rijen beplanting in een plantverband van 1,5 x 1,5 meter. De houtsingel wordt 

6 meter breed. Als plantmateriaal wordt 2-3 jarig bosplantsoen gebruikt (80-120 cm). De houtsingel bestaat 

uit een gelijk gemengde houtsingel van ruwe berk, zomereik, winterlinde, boswilg, wilde lijsterbes, 

hondsroos en Gelderse roos. De houtsingel wordt 90 meter lang en heeft een oppervlakte van 540 m2. 

Voor de veiligstelling van de houtsingel wordt deze uitgerasterd of er wordt een ondiepe greppel langs het 

element aangelegd. De boomvormers worden geconcentreerd in het midden van de singel, de 

struweelvormers worden langs de randen van het element geplant.  

 

soort Latijnse naam Lengte n-stuks plantsoen 

Zomereik  Quercus robur 80-120 cm 26 

Ruwe berk Betula pendula 80-120 cm 26 

winterlinde Tilia cordata 80-120 cm 26 

Boswilg Salis caprea 80-120 cm 26 

Wilde lijsterbes  Sorbus aucuparia 80-120 cm 26 

Gelderse roos Viburnum opulus 80-120 cm 26 

hondsroos Rosa canina 80-120 cm 26 

Plantlijst houtsingel. 

 

Ad 3. Solitaire zomereik  

Langs de Achterweiweg, vanaf het stroomhuisje tot het erf, wordt een zomereiken (Qurcus robur) 

laanbeplanting aangelegd en op het erf wordt een solitaire zomereik (Qurcus robur) geplant. De 

laanbeplanting heeft een lengte van 320 meter. De laanbomen worden geplant met een onderlinge 

plantafstand van 6 meter. In totaal worden 53 zomereiken geplant. Als beplanting worden als laanboom 

gekweekte bomen gebruikt met een minimale stamomtrek van 14-16 cm op 1,3 meter hoogte boven de 

wortelvoet. De laanbomen worden in een voldoende groot plantgat geplant en voorzien van twee 

boompalen met boomband.  De bomen worden langs de bermsloot geplant en ze worden veiliggesteld door 
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middel van een raster op 1 meter uit de voet van de boom, of er wordt een ondiepe greppel gegraven 

waarbij de insteek op minstens 1 meter vanuit de laanbomen plaatst vindt.  

 

 
Solitaire boom met twee boompalen en rubber boomband.  

 

Ad 4. Aanleg erfbosje  

Aan de voorzijde van de nieuwe stal wordt een erfbosje met een oppervlakte van 300m2 aangelegd. Dit 

bosje bestaat uit een gemengde loofhoutopstand welke is aangelegd in een plantverband van 1,5 x 1,5 

meter. Als plantmateriaal wordt 2-3 jarig bosplantsoen gebruikt (80-120 cm). De aanplant bestaat uit een 

gelijk gemengde houtsingel van ruwe berk, zomereik, winterlinde, boswilg, veldesdoorn, éénstijlige 

meidoorn, wilde lijsterbes, hondsroos en Gelderse roos. De boomvormers worden geconcentreerd in het 

midden van het element geplant, de struweelvormers worden langs de randen van het element geplant. In 

totaal worden 130 stuks plantsoen geplant.  

 

soort Latijnse naam Lengte n-stuks plantsoen 

Zomereik  Quercus robur 80-120 cm 15 

Ruwe berk Betula pendula 80-120 cm 15 

winterlinde Tilia cordata 80-120 cm 15 

Boswilg Salis caprea 80-120 cm 15 

Wilde lijsterbes  Sorbus aucuparia 80-120 cm 15 

Gelderse roos Viburnum opulus 80-120 cm 15 

hondsroos Rosa canina 80-120 cm 15 

Veldesdoorn  Acer campestre 80-120 cm 15 

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna 80-120 cm 15 

Plantlijst erfbosje. 
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6.2 Beheer 

 

Struweelhaag  

De struweelhaag wordt beheerd als hakhoutsingel. Dat houdt in dat de haag periodiek om de tien jaar 

afgezet wordt waarbij de beplanting net boven de grond afgezaagd wordt, waarna deze weer zal uitlopen. 

Het afzetten van de struweelhagen gebeurt bij voorkeur gefaseerd, waarbij met een tussenpose van 3-4 

jaar, de helft van de haag afgezet wordt (i.p.v. de hele haag in één jaar). Indien de struweelhaag te breed 

wordt, mag deze (machinaal) geschoren worden (zie onder) . 

 

 
Voorbeeld van een struweelhaag met geschoren zijkant (Etten, Tappenweg). 

  

 

 
Ontwikkeling van de struweelhaag na het afzetten (bron: Landschapsbeheer Gelderland).  

 

Houtsingel met overstaanders en erfbosje  

De houtsingel en het erfbosje worden beheerd als hakhout. Dat houdt in dat de beplanting periodiek, met 

een interval van 10-15 jaar, afgezet wordt. De beplanting wordt dan net boven de grond afgezaagd, waarna 

deze weer zal uitlopen. Bij het afzetten worden zomereiken overstaanders gespaard. Na de eerste velling 

blijven ca. 10 zomereiken overstaanders behouden.  
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Structuurrijke houtsingel.  

 

Laanbomen  

Geen beheer. De bomen mogen opgekroond worden wanneer de bomen gevaar/hinder veroorzaken aan 

landbouwvoertuigen of verkeer. Opkronen moet tot een minimum beperkt worden voor vormbehoud van 

de bomen.  
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Bijlage:  

• Advies Het Oversticht  

• Vormvereisten tekening beplantingsplan landschappelijke inpassing  
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