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wol7t!!n wol7t!!n 

Onder werKen u.Jorden de 
stallen Verstaan. ])eze rU,"M
ten zijn -I'unc6ol7t!!el en 
I straf' '"n:Jer,"cht. Na.druK Iljt 
h,"er o,P -I'unc.6onal,"te,"t. ])e 
:JroeneJ·a.s rondoM deZe :Je
b,"eden bren:Jen vo.na:f' de bU,"
tenKo.nt eenhe'"d in het lo.nd
scho/ 

])e .:YUze :Jeb,"eden hebben als 
-I'unc6e beu.Je3en en tro.nS
,Porteren. ]),"t 3ebeurt alle
Ma.aI b,"nnen het ,Plo.n3eb,"ed. 
]Xt 3eb;ed doorKru;St het 
er-l'. #et zijn teVenS z,"cht
Ii.jnen welKe de -I'orse oMVo.n3 
Vo.n het bedr;j-l'Verza.chten. 

Onder oVer3CA.n:J u.Jonen u.Jer
Ken u.Jorden de o,Psla:JloodS
Sen en de 3roente/ -I'ru,"ttu,"n 
bedoelt. ])eZe hebben ZOu.Jel 
nati/je als re,Presenta6eVe 
-I'unc6es . 

Onder u.Jonen u.Jorden de 
Slertu,"nen en de u.Jon;n:Jen 
bedoe.lt. ]),"t ;s a.o.n aan3e
z,"cht van het bedr;j-l'. ]),"t 
,"s het ,Pr,"Ve 3edeelte Vo.n de 
-I' aMl'/,"e . 



Y/et bed"I) ./' van />7ts. t/it het B,.oel; li:i in een j o,,:) ontve
ni":)s l Cindscho/ . ( zie 100000sc ho/ss-tractu url;aart) ])it land
sc.ho/ hee./'t o?enheid en een orde.lijl;e. rec hte verl;a.veli,,:) O/S 
de be/an:yijl;ste l;en/>7erl;en . ( zie /CindSchqpsstruc taurl;a.art ) 

Bi; het />7cJ:en van het erl?nrichti":)s?/an is hie.r rel;enin:] />7ee 
:rhouden. O? de vor;3e. ?a:Jina. is ;"je3C<a.n 0,P de. ./'unctie.Ver
de./i":) van het erl"'. ])eze is 001; dU;de/ij l; en rechtlijni3. ])it 
,Pas ?ri/>7a. binnen het 100000sc.ho/. 4an de. onderl;ant van de.ze. 
?a:Jina is e.en doorsnede van he.t be.dri.jl"' 3e.tel;end. Ge.zien de. 
breecite van het er-f'val/e.n de stal/en />7et een 3eri":)e ho03te 
a./>7?er O? in he.t landscho/ . ])a.arna.a.St £<..Jorcit e.r 3rotendee.IS 
0/>7 het erl"' e.en brede si":)e/ aan3e?/ant. ])eta.i/erin:] o/>7trent 
bo//antin31 Madvoeri"j en inrichti":) sta.an 01' de. oVerzic./rt
SteKeni,,:) C<a.n3e.3eVen. Be/an3rijKe KeuzeS bij het />7a/:en van 
het ont£<..Jer?, zijn de ./'unctie.s £<..Je/I;e O? het er-f' ?1a.a.tSvinden. 
Y/et er-f' £<..Jordt ontS/oten door een inrit, het vra.c htv'e.rl;eer 
Kan O? het er-f' Ze/I"' dra.aien en ?arKeren. ])1£ o?enbare £<..Je3 
£<..Jordt aileen 3e.brui':t a.ls onts/uitin:] van het erl"'. 

Mts. t/it het Broe.K hechi e.e.n 3rote. £<..Ja.a.rde. a.Cin de. ve.rzor-
3 in:] van he.t er./'. ])it uit zich nU a.I in de. 3rote. a.Cin3e./e.3de. 
sie.r- e.n nuistuin. 

+ 10 ~ 185 ~ lOT 



Y/et bedrij-/' vaN jez;en de /a.:Je bebeboUt .... iI'n:J n;et 
o,P ;n het / andscho/ 

Y/et hu;d;je bedrij -/' vana:l' de west zij de ':euh'n:J 
a.an,5e,P/ ant 

Y/et bedri.j-/' OOjt vana.-f'de o,Penbare wej ne~jeS 
door de jrote a.anje/e,5de S;er- en nutstu;n 
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.Nummer op kaart $oort NederUindse na.am Perc • plantwi)ze plantafstand hoeveelheld aanplantmaat ko.stenlndlcatle 
Loofbomen 

Bl Tilia cordata Kleinbladige Iinde rij 6(m) 10 12/14 € 1.000,00 

Fruitbomen 
Fl Malus/Pyrus/Prunus hoollstamfruitbomen rfi 6(m) 12 12/14 € 1.200.00 

Houtsingel1 2250 m2 
S1 Picea abies I Fijnspar 10% wild 2 x2 em) 1125 801100 € 5.625,00 

I T T I 
Houtsingel 2 225m2 

S2 Betula pendula Ruwe berk 20% wild 1 xl m 50 80/100 € 450,00 
S2 Corylus avallana Hazelaar 20% wild 1 x l (m) 50 80/100 € 450,00 
S2 Prunus spinosa Sleedoorn 20% wild 1 xl (m) 50 80/100 € 450.00 
S2 Quercus robur Lomereik 20% wild 1 x 1 (m) 50 125/150 € 450,00 
S2 Ulmus glabra Ruwe ieD 20% wild 1 x 1 (m) 50 80/100 € 450.00 

I 
I Hagen 140 (m) 

Hl Fagus sylvalica Beuk 100% Mao 20 (cm) 700 100/125 € 1.400.00 

Totale kosten exci BTW (let op dit is een raming bestaande uit Mnheidsprijzen en geldt als indicatie) ,. € 11.475,00 



/VIadschQ;P alt het Broe/: hecht een jrote L.Uaar-de aan de /and
sch¥pelij/:e ;nrlch6n;) van het er.f'. Zoals eerder jeSchreVen 
/:oMi. dlt nU oo/: aI tot u;t.ln;) In de jrote aanje/ejde t.uln met 
dIVerSe stree/:eljen bep/an6n;) . Y/et doe/ Van deze tUln IS met 
naP7e I S;er' en I nuts' doele;nden . fle tUln beVlndt zlch rondom de 
L.Uon;n;) L.Uaardoor er prlVe Vee/ jebrul/: Van jemacJ:t L.Uordt. 

J('ondom het p/ulfr'{Veebedrij.f' be staat de aanp/an6n;) hoo.f'dza/:e/ij/: 
Ult B/auL.U Spar-ren. fleZe bep/an6n;) IS doe/beL.UUSt je/:ozen om 
random de stal/en ie ?/ant.en . Bij het mal:en Van een be?/an6n;)s
?/an L.Uorden er vanu ;.t de overhe;d jeelSt dd er jebrul/: L.Uordt je

maal::C Van stree/:e/jen be?/an6n:J . fleZe zijn teruj te Vlnden blnnen 
het. I'll:Jemeen /:ader Voor het mafe.n Van een erlinrlch6n:Js?/an, 
o,Pjeste/t door meVroUL.U Boven/:am,P Van de jemeente Y/ardenberj. 
In ,Prlnc;,Pe moet h;er aan vo/daan L.Uorden. -r oeh zou MiS. a;t 
het Broe/: oo/: ;n de nleUL.U aan te /ej5en s;n:Je/ Voor B/auL.U 5,Par
ren L.U;//en /:;ezen. Vanu;t de jemeente ;s aanjejeVen dat h;erVoor 
joede ar-jumenten aanjedrOjen moeten L.Uorden, om Incldentee/ Van 
het /:ader a.f'te L.U/.jl:en. 

fle S;n:Je/ rondom het bedrij.f' hee.f't VerSCh;//ende .f'unc6es. In 
het o,Pen jeb;ed jee.f't hetjaarrond een jroen /:ader rondom het 
bedrij-/', daarnaast breel::C het de L.U;nd. a;t het Broel: jee.f't aan 
dat het tevensjaarrond een extra ISo/ator Voor de stal/en ;s. 
( mlCroNlmaat) 

Kijl:en L.Ue ,Puur naar de Soort dan IS deze je/:ozen om VOje/s Zo
Vee/ mOje/ij/: te L.Ueren rondom het ,PIUlfr'{Veebedrij.f'. fleze VOje/S 
zijn een extra zlel:tedru/:. (Jmdat de aljehe/e Ojrarlsche Sector 
enorme Stcp,Pen macJ:t om het an6bl06ca. jebru;/: te vermlnderen 
zij n met name ,Preven6eve madreje/en erj be/anjrij/:· >'let aan
trei(l:eh Van L.UI'/de vOje/S Zlj n Voor de ,P/ulfr'{VeeSector een jrote 
bedreJ:in;) VOOl" de :;ezondheld Van de dleren. >'Iler IS Vee/ L.U;nst te 
benalen eh het IS dt(s 001: Van :;root be/an:; n;er0,P ;n te S'pe/en 
bij net l:;eZen van bep/an6n:J' 



Om rondom het bedrij.f'te ':;ez.en Voor 13laulUSI?rArren lUordt 
voor':omen dat vOjelS jaan nestelen en broeden rondom de stal
len_ 00': .seven 131a.ttlUS,Parren .seen vruchten we<.ar lUederom vOjelS 
0,P a:/'':omen_ ]Xt voorl:omt aantt-e':':en van z.;el:t.en als vOjef,peSt 
etC . Bk~ws'parren z.ijn I S c hone' bomen. Ze ,Produceren jeen 
o.f'naulUelij':S a..f'val lUat onjed;erte als mu;Z.en, ratten en andere 
':Ie;ne z.oojd;eren lUeren_ 

])ez.e extra aa.nVull;n:; O,P het schrijven hee.f't als doe! n;et allee.n 
naa.r de stree':eljen ':ara.l:terS te ':ij':en maar 001: na.a.r de l'>1oderne 
duurz.aame bedrfj.f'svoer'n:; - Y/lervoor moet e<.ljewel:en worden VC(n 
reeds beste<.C(nde ':aders _ Graa:J z.ouden we da..a.rol'>1 00': ;1'1 breder 
verband ':fj':en naar C02 reductle van de te boulUen stallen_ ])ez.e 
lUorden nlet aileen beha.a.lt door aan'plant van bomen en stru;':en 
mau.r 00': door het Z.U;Veren van de stallucht en het 'plaatsen van 
z.onne,PC(nelen_ Y/et jehele bedriJ.f'lUordt h,'erdoor C02 neuiraal_ 
])It ,'s 00': een l/Yl,Puls In de landscho'p'pelfj':e ':lUaI;te;t _ Elder Ver
dlUijnen oude meer ( vervu;lende' stallen 01'>1 'pla..ats te l'>1a.1:en Voor 
duurz.ame ener.s;eneuirale stallen_ Landscho'p'pelfj':e ':lUaI;te;t 
':rujt h;erdoor een extra d;menS;e_ 

ie':st samen:;esteld door: 

mts _ tilt Y/et Broe': 
VO_~ NoeSt (13os- en LandschO,PsboUlU) 
;nj_ y/_0£ Oldeh;n':el (adv;seur er-h'nr;chtln:;) 



Ol.drachtjeVer: 
Mts. t/;t het BroeK 

Verlen:Jde E/I'de wijK ~ 
-:;'-:;'01 ,f(,f( 

])edeMSVaa.rt 

t/;tjevoerd door: 

ontwerpburoherbertoldehinkel 
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www.ontwer/.buro-herbertoldeh;nKel.n1 


