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Gemeente Gemert-Bakel

Houtsingels.

Fruitbornen.

Haag + bosplantsoen.

Bomen.

UITZETTEN:

Plantafstand.
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Wettefijke bepalingen: Bomen * boomvormers minimaal 2 meteruit perceelsg:ens. ,

Hagen + struikvormers minimaal 0,5 meter uii perceeÈgrens.
Langs dijken en hoofdwarerrozingen gerden spËciare ueiàtingen linr.bij waterschap)._
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RAPPORT BEHORENDE BIJ BEPLATVITwGSPTAN VAN:ltlts. De Rooy, D^r. De . . t D ,

Quayweg 12, 5425 XT de Moftet. lW l"Z t " .W _fu_" "n"*l__l'i^' .H ,1r..!:.In

AANLEG:

CRONDBEWERKING:

Houtsingels, hagen. De te beplanten oppervlakte^dient + 30 cm diep los te worden gerna#,
Bouwland : Cultivateren of frezen (eventueel ploegen). :
Weiland/Ruigtenein: eerst frezen, dan ploegen * eventueel eggen -_

I

Bomen' Machinaal of handmatig gaten graven van 60x60x60 cm. 2lonodig gat aanvullen met goede
teelaarde.

GRONDVERBETERING:

Beukenhagen' Eventueel exha kalk en/ofchampignonmest doorgrond mengen. ook is het zinvol
wat beukengrond (van onder 'oude'beukenhaag oiboor t,, í.tr.r,r,.nj in iraagsleuf
te strooien.

Houtsingels | .25 x 1.25 m. in driehoeksverband,
Kniphagen 4st. / m'.
Bomen - Zie ontwerp

zijn struikvormers (vnl, randplanten)(liefst 3-5 st..van dezelfde soorr in groepjes planten)

zijn boomvormers en vulhout (langs perceelsgrens geen boomvormers in buitenrii)

De keuze van het plantsoen is zodanig dat grondverbetering in principe niet nodig is.

Beede oude stalmest in plantgat.

OPKUILEN: Plantsoen na aflevering direct opkuilen,

i
ln I speet diepe sleuf. Wortels moeten goed zijn afgedelc,,

Inkuilen in sleuf van + 30 cm. diep,

Menging.
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HETPLANTEN:
Houtsingels:

Kniphagen:

Bomen:

Pootlijn uitzetten
1'persoon spit plantgat (+ 2 speet diep)
2' persoon neemt bussel gemengde planten (volgens lijst), plant in gat
(dezelfde diepte als op kwekerij), grond aanvullen, aanstampr:n.
Men kan ook eerst de planten uitleggen en later planten
(Met schraal weer geeft dit extra uitvalsrisico!).
voor de kniphagen kan eerst een * 25 cm. diepe haagsleuf worden gegraven
-evt.grondverbetering- planten erin, grond aanvullen- aanstartpen.
Het is raadzaam de boompalen eerst in het plantgat te plaatsen
(Met grondboor en/of houten hamer). Aan de windzijde = zuidwest.

Dan boom planten, niet veel dieper dan op kwekerij, + l5 cÍn, van boompaal.
Grond toevoegen en schudden met boom zodat grond goed ttssen worteis wordt
verdeeld. Daama aantrappen. Boomband aanbrengen 5-l0cm. onder kroon v/d boompaal.
Bomen in dierenwei voorzien van boomkorven ofdeugdelijke gaasafrastering.



ONDERIIOUD/BEHEER.

Onkruidbestrij ding:

De houtsingels, haagvoet en boomkansen dienen het le (zonodig 2') groeiseizoen zo goecl mogelijk
onkruidwij te worden gehouden. Schoffelen, cullivateren en spitten verdienelr de voorkeur boven chemische
onkruidbestrijding. Tussen de rijen kan ook worden gefreesd (niet te diep i,v. m.wortelbeschadiging).
B$ evt. gebruik van chemische middelen letten op:
- juiste tijdstip (toestand gewas, grond)
- goedeweersomstandigheden
- juiste concentratie
- keuze middel (giftigheid/bijwerkingen/"milieuvriendelijkheid").
Na het 2'groeiseizoen kan worden volstaan met pleksgewijs uitmaaien van de beplanting.
(-open plekken en randen- net bosmaaier)

Ziektebestrijding:

Tegen ziekten en plagen is het uit het oogpunt van de beplanting zelden noodz:akelijk om te spuiten,
Ter voorkoming of beperking van rupseniinsectenplagen is het zinvol om in dE winier en uoofuu. eventuele
'rupsennesten' op te sporen en te vernietigen.
verder kan een winterbespuiting met VBC op vruchtbomen worden aanbevoft:n.

Snoeien:

Om te voorkomen dat de beplanting te iel opgroei tzalna4-6 jaar een groot deei van de eik, els, es, hazelaar,
lijsterbes, vogelkers en vuilboom moeten worden afgezet. (= viak boven de grond afzagen).
Mooie exemplaren van o.a. eik, els, es kunnen als boorn worden opgesnoeicl=. Dit kan n-a t J j61 worden

herhaald zodat uiteindelijk om de 6-10 m' één boom overblijft rnet-ein onderbeg;roeiing van itruiken.
De laanbornen (es) dienen regelmatig te worden opgekroond en eventuele zuigàrs verii;derd.
Te strakke boombanden moeten worden verwijderd of Iosser gezet.

Hoogstamfruitbomen : kers en pruim niet te veel snoeien - snoeitijd okt.- nov.
Appel en peer - zorgen dat kroon goed "open" blijft, waterlot weginoeien -snocitijd nov.-febr.
Zieke en beschadigde takken verwijderen.

De kniphagen moeten l-2 x per jaar worden geknipt.
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Gemeente Gemert-Bakel

Erfbeplantingsplan voor: Mts' De Rooy, Dr'de Quayweg 12,

5425 XT de Mortel.

eanwiting erfbeplanting bij bedrijf aan de Burg. Nooyenlaan 4, de Rips

Schaal: 1:í000

Dahrm:9januari2006
Frans van Sleeuwen beplantingen
Irenestraat 1 1

5427 CV Boekel
tel.0492-321897
fax.0492-324722

Burg. Noogenlaan /ra Lc rtn


