Maatregelen Bronsbergen met typering beplanting
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Beplanting

Het beplantingsvoorstel is op een kwaliteitsimpuls gericht en is gebaseerd op de bodemopbouw
(Vorstvaaggrond). De beplantingselementen grijpen terug op elementen die, cultuurhistorisch gezien,
aanwezig zijn op een erf in het buitengebied ter plekke. In het erfinrichtingsplan zijn de bestaande
en nieuwe beplantingselementen aangegeven. Er dient gekozen te worden voor vogelvriendelijke en
esthetisch aantrekkelijke soorten in een inheems sortiment. Door de beplanting en het ontwerp worden
de juiste randvoorwaarden geschapen voor een bijdrage aan een ecologische en landschappelijke kwaliteit
van de omgeving.
Het beplantingsbeeld draagt bij aan het kleinschalige onregelmatige karakter van de rivierduin. De
grens tussen het landschap en het erf is diffuus en wordt gevormd door de combinatie van de forse
erfbeplanting en de diversiteit in bebouwingsrichting. De randen van het perceel met struweel worden
aangezet waardoor het contrast met de open kernzone van de rivierduin wordt versterkt. Aandachtspunt
hierbij is het versterken van het vrije uitzicht op de achterzijde van het perceel richting de uiterwaarden.
Het bestaande voorerf met hagen en fruitbomen wordt versterkt met nieuwe fruitbomen en

Referentiebeeld groene hagen om voorerf aan de weg

gebiedseigen beukenhagen (1,2 meter hoogte).
De representatieve functie van het voorerf wordt
versterkt en doet denken aan een plek om te
wonen

in

plaats

van

de

huidige

functionele

bedrijfsuitstraling met verharding. De beplanting
biedt de voorbijganger een blik op dit historisch
waardevolle erfensemble zonder dat de privacy van
de bewoners in het geding komt.
De nieuwe woning aan de westzijde van het
perceel krijgt door zijn ligging een koppeling aan
de hoge dichte en omsloten landschapsstructuur
van struweel en solitaire bomen van de rivierduin.
Om het erf en de toerit naar de nieuwe woning te
markeren dient een nieuwe solitaire 1e ordegrootte
boom als markant punt in de bocht van de weg.
Referentie (jonge) fruitbomen in grasland voorerf

Referentie rand en achtererf struweel met bomen
Inrichtingsplan Bronsbergen
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