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Gemeente: Gemert-Bakel.

RAPPORT BEHORENDE BIJ BEPLANTTNGSPLAN VAN:A.v.d. Ven,
Burg. Nooyenlaan 7, 5764 RG de Rtps.

AANLEG:

GRONDBEWERK]NG:

Houtsingels, hagen. De te beplanten oppervlakte dient + 60 cm diep los te worden gemaakt.

Bouwland: Diepwoelen of ploegen, daarna cultivateren of eggen.

Weiland/Ruigterrein: eerst frezen, dan diepwoelen of ploegen + cultivateren of eggen.

Bomen, Machinaal of handmatig gaten graven van 60x60x60 cm. Zonodig gat aanvullen met goede

teelaarde.

GRONDT/ERBETENNG:

Houtsingels. De keuze van het plantsoen is zodanig dat extra bemesting in principe niet nodig is.

Door het inwerken van * 2 m3 compost I 100 Ín2 zal beplanting beter aanslaan en kan
meer droogte verdragen.

Laanbomen. Eventueel wat extra compost in plantgat verwerken.

OPKUILEN:
Plantsoen na aflevering direct opkuilen. Na opkuilen dient beplanting zo spoedig
mogelijk op definitieve plaats te worden geplant

Haag + bosplantsoen. In 30 cm diepe sleuf. Wortels moeten goed zijn afgedekt.

Bomen. Inkuilen in sleuf van + 40 cm. diep.



UITZETTEN:

Plantafstand. Houtsingels 1.50 x 1.50 m. in driehoeksverband.
Struweelhaag 4 st./m,
Bomen -Zie ontwerp.
Geen bomen planten onder Lnoonprojectie van bestaande bomen.

Wettelijke bepalingen: Bomen * boomvormers minimaal 2 meter uit perceelsgrens.
Hagen * struikvormers minimaal 0,5 meter uit perceelsgrens.
Langs dijken en hoofclwaterlozingen gelden speciale bepalingen (inl.bij waterschap)

Menging. Zie plantsoenlijst. (hoe breder de plantstrook, hoe groter de groepen) Bij kleine
Plantvakken groepjes van 3-5 planten/soort . Bij grote plantvakken groepen van
5-15 planter/soort
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:OX-aV zijn struikvormers vnl randsoorten.

siw*r zijn boomvormers en vulhout (langs perceelsgrens geen boomvormers in buitenrij)



HET PLÁNTEN:

Houtsingels:

Kniphagen:

Bomen:

Pootlijn uitzetten
1" persoon spitplantgat (+ 2 speet diep)
2'persoon neemt bussel gemengde planten (volgens lijst), plant in gat

(dezelfde diepte als op kwekerij), grond aanvullen, aanstampen'

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

-ew.grondverbetering- planten erin, grond aanvullen- aanstampen.

lHLet is raadzaam de boompalen eerst in het plantgat te plaatsen

(Met grondboor erlof houten hamer). Aan de windzijde : zuidwest'

B@mpaal van
2m-o,70 diêp

B@mpal van
2,5m-0,90 diep

*l

Dan boom planten, niet veel dieper dan op kwekerij, + 15 cm. van boompaal'

Grond toevoegen en schudden met boom zodat grond goed tussen wortels wordt

verdeeld. Daamaaantappen. Boomband aanbrengen 5-10cm. onder kroon v/d boompaal.

Bomen in dierenwei voorzien van boomkorven of deugdelijke gaasafrastering.

Bij bomen met draadkluit dient deze bij het planten te worden losgeknipt zodat insnoeren

of afklemmen zonde de stam wordt voorkomen.



ONDERHOUD/BEHEER.

Onkruidbestrijding:

De houtsingels en boomkransen dienen het 1" en 2" (zonodig 3) groeiseizoen zo goed mogelijk
onkruidwij te worden gehouden. Schoffelen, cultivateren en spitten verdienen de voorkeur boven chemische
onkruidbestrijding. Tussen de rijen kan ook worden gefreesd (niet te diep i.v.m.wortelbeschadiging).
Bij evt. gebruik van chemische middelen letten op:
- juiste tijdstip (toestand gewas, grond)
- goedeweersomstandigheden
- juiste concentratie
- keuze middel (giftigheid/bijwerkingen/"milieuwiendelijkheid").
- Een andere mogelijkheid is het zaaien van rode of witte klaver of phacelia als bodembedekker.
Na het 2" groeiseizoen kan worden volstaan met pleksgewijs uitmaaien van de beplanting.
(-open plekken en randen- met bosmaaier)

Inboet: Tot minimaal 3 jaar na aanplant dient de beplanting zonodig te worden ingeboet
In normale seizoenen moet worden gerekend op 10-15 Yo nboet.

Ziektebestrijding:

Tegen ziekten en plagen is het uit het oogpunt van de beplanting zeldennoodzakelijk om te spuiten.
Ter voorkoming of beperking van rupsen/insectenplagen is het zinvol om in de winter en voorjaar eventuele
'rupsennesten' op te sporen en te vernietigen.

Snoeien:

Om te voorkomen dat de beplanting te iel opgroeit zalna 4-6 jaar een groot deel van de eik, es, hazelaar en
vuilboom moeten worden afgezet. (: vlak boven de grondafzagen). November en december zijn geschikte
snoeimaanden.
De laanbomen (eik, es, linde)dienen regelmatig te worden opgekroond en eventuele zuigers verwijderd.
Te shakke boombanden moeten worden verwijderd of losser gezet.

De Struweelhagen dienen om de l-3 jaar te worden teruggesnoeid tot gewenste afrnetingen.
(hoogte l-2m., breedte 0.75 - 1.50 m.).

Controle boompalen + banden.

De boombanden dienen jaarlijks te worden gecontroleerd en eventueel ruimer gezet om insnoeren te voorkomen.
Slechte boompalen zonodigvervangen. Na 5 groeiseizoenenkan boompaal + band worden verwijderd.


