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Bijlage 1 Situatieschets beoogde situatie 
 

 



Deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming van Donkers Bouwkundig Tekenburo niet worden gereproduceerd, noch vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
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Berekening investering kwaliteitsverbetering landschap Diepertseweg 6 Elsendorp

Waardevermeerdering van de grond

m2

Oppervlakte huidige bestemmingsvlak 11915
Oppervlakte beoogd bestemmingsvlak 5000

Huidige waarde grond Eenheid Aantal Prijs/eenheid Totaal
Agrarisch bedrijf m2 11915 25,00€                                        297.875,00€                                       

subtotaal 297.875,00€                                       

Nieuwe waarde grond Eenheid Aantal Prijs/eenheid Totaal
Agrarisch m2 5051 5,00€                                          25.255,00€                                          
Niet-agrarisch bedrijf m2 5000 62,50€                                        312.500,00€                                       
Groen m2 1864 1,00€                                          1.864,00€                                            

subtotaal 339.619,00€                                       

Totaal waardevermeerdering 41.744,00€                                     

Investering
Basisinspanning investering (20%) 8.348,80€                                        

Opbouw investering

Grondbewerking Eenheid Aantal Prijs/eenheid excl. BTW Conform* Totaal
Ontgraven poel m3 330 5,40€                                          1 1.782,00€                           
Totaal 1.782,00€                        

Plantwerk (inclusief 15% inboet) Eenheid Aantal Prijs/eenheid excl. BTW Conform* Totaal
Leveren en aankoop beplanting (bomen en heesters) stuks 1 - Zie beplantingslijst 890,00€                               
Aanplant bomen (knotbomen rondom poel en houtsingel) stuks 40 53,64€                                        1 2.145,60€                           
Aanplant houtsingel (ter vervanging laurierhaag) stuks 200 1,37€                                          1 274,00€                               
Totaal 3.309,60€                        

Onderhoud/beheer Eenheid Aantal
Beheersbijdrage per eenheid 

excl. BTW Conform* Totaal
Snoeien bossingel are 15 6,78€                                          1 101,70€                               
Snoeien hoogstamfruitbomen>20 cm. stuks 4 14,96€                                        1 59,84€                                 
Knotten knotbomen stuks 20 6,96€                                          1 139,20€                               
Onderhouden poel stuks 1 83,60€                                        2 83,60€                                 
Totaal (1 jaar) 384,34€                            
Totaal (10 jaar) (onderhoudsperiode op basis van 10 jaar-termijn uit Wro) 3.843,40€                        

Verplichte 
basisinspanning

Investering in 
beheer/onderhoud

TOTAAL 8.348,80€                                        8.935,00€                        

Conform*
1= Vergoedingssystematiek Groen Blauw Stimuleringskader provincie en Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap
2= Normenboek Natuur. Bos en Landschap 2014
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Bijlage 3 Situatieschets landschappelijke inpassing 
 

 



Deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming van Donkers Bouwkundig Tekenburo niet worden gereproduceerd, noch vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
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