5
Beplantingsplan

In de tekening is de bestaande en nieuwe beplanting weergegeven. In dit hoofdstuk worden alleen de nieuw
aan te leggen beplantingen besproken.
Grintweg 14 Westerhaar
Grasland (1)
De locatie van de te slopen schuren wordt na de sloop de grond gespit, geëgaliseerd en ingezaaid met een
gras-/weidemengsel.
Eikenhouten hekwerken en weide met raster gekloofde eiken palen (2)
Het grasland wordt begrensd door een raster met gekloofde eiken palen. De totale lengte van het raster is 550
meter. De entree wordt gevormd door één eikenhouten landhek.
Noorderweg Geerdijk
Grasland (1)
Na de bouw van de nieuwe woning wordt de omliggende grond gespit, geëgaliseerd en ingezaaid met een
gras-/weidemengsel.
Boomgroepen (2)
Rondom de woning zijn enkele boomgroepen ingepast. De boomgroepen en geven het erf en omliggende
ruimte extra karakter.
Haag (3)
Op enkele plaatsen rondom de siertuin zijn een aantal nieuwe hagen geplaatst. De haag bestaat uit de
inheemse soort groene beuk. Dit sluit aan op de bestaande beukenhagen op het erf. De lengte is circa 50
m1 .
Poel (4)
Ten noordwesten van het erf is een poel ingepast. De poel heeft een oppervlakte van ongeveer 75 tot 100
m².
Eikenhouten hekwerken en weide met raster gekloofde eiken palen (5)
Het erf heeft naast de siertuin ook een weide voor enkele stuks hobbyvee. De weide op het erf wordt
begrensd door een raster met gekloofde eiken palen. De totale lengte van het raster is 420 meter. De entree
wordt gevormd door één eikenhouten landhek.
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Nieuwe woning (750 m3)
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Nieuw bijgebouw (75 m3)
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Noorderweg 108 Geerdijk
Landschappelijke inpassing compensatie kavel
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