
- 2 APR 2013

OVEREENKOMST TOT AANLEG EN INSTANDHOUDING BEPLANTING

Partijen,

De gemeente Gemert-Bakel, Ridderptein 1 te Gemert, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigend door
haar Burgemeester de heer drs. J. van Zomeren, hierna genoemd: ,,0é gefteentj';

en

De heer W.W.H. Verhoeven, Galgeveldseweg 15, Gemert, hierna genoemd: "de eigenaar,,.

In aanmerking nemende,

r Dat de gemeente een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan heeft opgestart ten
behoeve van de uitbreiding van het agrarisch bedrijf op de perceÉn gelegen aan'de
Galgeveldseweg 15 in Gemert, kadastraal bekend gemeenie cemeÀ Seótie H, nummers 20gg,
2092 en 2515.

' Dat de eigenaar in het kader van deze procedure in de toelichting van het plan een
verantwoording heeft gegeven hoe de kwaliteitsverbetering van Àet landsc'hap, als gevolg van de
vergroting van het agrarisch bouwblok, in de hoedanigheid van een landschappelijkê inpássing
vorm is gegeven.

' Dat de toelichting van het plan inhoudelijk voldoet aan de vooruvaarden ten aan2ien van de
kwaliteitsverbetering van het landschap.

' Dat zekergesteld dient te worden dat de kwaliteitsverbetering van het landschap wordt aangelegd
en in stand wordt gehouden.

' Dat deze overeenkomst in de vastlegging van deze verplichting beoogt te voorzien.

Komen als volgt overeen:

ArÍikel1
1. De eigenaar casu. qu.o zijn rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel, verplicht zich om

de.landschappelijke inpassing uiterlijk voor het verstrijken van de plantperiode na2'jaar na het
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan oveieenkomstig het in1chtings- en
beplantingsplan (bijlage) aan te planten en vervolgens aldus in stand te houdein.

2- Bij overtreding van h.et in het vorige artikel overeengekomene zal de eigenaar in vezuim zijn door
het enkele feit van niet nakoming of overtreding, zo-nder dat enige ingeËrekestàlting oaartoó zat
z_ijn vereist. op elke niet-nakoming of overtreding staat een onm-iddeiiilke opeisbarè boete van
€ 5.000,00 (vijfduizend Euro) per plantseizoen oát oe niet-nakoming of overtreding voortduurt, ten
behoeve van de gemeente, naast het recht van deze laatste om onáfhankelijk daàrvan vergoeding
yan de werkelijke schade en/of een verbod van de met het overeengekomeóe strijdige
handelingen te vorderen.

Aftikel2
1) Bij deze wordt de verplichting als bedoeld in artikel 1 aan de eigenaar opgelegd als een

kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk WetboeÈ.

2) Voorzover de in h.et vorige lid gemelde (kwalitatieve) verplichting niet van rechtswege overgaat
op de rechtsopvolger van de eigenaar, geldt het volgende:
De eigenaar is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente de in de artikel I omschreven
verplichting bij overdracht in eigendom van het gehéel of een gedeelte, van gemeld registergoed,
alsmede bij verlening daa.rop van enig zakelijk genotsrecht, aan de nieuwe eIgena", oizareïi1t
gerechtigde bijwijze van kettingbeding ten behoeve van de gemeente op te lèggen en ten
behoeve van de gemeente aan te nemen en in verband daaimee het in 

'het 
uoiile artikel en dit

artikel bepaalde in de akte van overdracht in eigendom of verlening van een zakïti1r genotsrecht
woordelijk op te nemen zulks op verbeurte van êen direct opvorderbare boete van c io.ooo,oo
(tien duizend Euro), ten behoeve van de gemeente; een en ander onverminderd de bevoegdheid
van de gemeente daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade van de eigenaar

[*



te vorderen. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit van overtreding zonder dat enige

ingebrekestelling zal zijn vereist, zodat zowel de bedongen boete als vergoeding der eventueel

meer geleden sghade terstond zullen kunnen worden gevorderd.

AIdus overeengekomen en getekend in tweevoud te Gemert op

Datum ....1]..:..O3....:. 2013

De gemeente Gemert-Bakel,
rechtsgeldig vertegenwoord igd
door de Burgemeester,

W.W.H. VerhoevenJ. van Zomeren
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Frans van Sleeuwen - beplanlingen

lrenestraêt 1 1 - 5427 CV Boekel

PhntsoerlijsÍ voor:
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7 februari 2012

W. Verhoeven, Galgevgldseweg 15,5421 XD Gemert.

Vochthoudênde zêndgrond datum:

aanbl soort latijnse naaÍn prÍjs/srt prÍs totaal

14

a

T

5

Bomen

Beuk gewone
0kkemqot
Schietwitg

Fruitbomen

Boompalen

$nelgrceisnd

Knotwilg

200 Struvreelbepl.

Aalbes'
Eglantier i
Gelderse roos'
Haagbeuk
Komoelje gele'
Krent "
Sleedoom *

Zwartê bes *

FaguË sylvatica
Juglans regia
Salix alba

Hoogs'bm

en bandÊn

Looftout

Salix alba

{aanvullan bestaande
struweelhagen en vakkên)

RibÊs rubrum
Rosa rubiginosa
Vibumum opulus
Carpinus betulus
Comus mas
Amelancfiier lamarcki
Prunus spinosa
Ribes nigrum

Totaal erslu*ief E.T.W.

* in Ënden te gebruikan

12-14 € 100,00
12-14 € 80,00
8-10 € 22,A0

1G12 € 30,00

7,50

pêuên € 4,00

m.ddd.
m-drkl.
z;b.p.

250x8

g

€

300,00
80.00

110,00

1s0.00

67,50

40,00

10

10

10

50
50
25
25
25
{n

A+2
1+1

1+1
1+2
tr I

'l +í
1a{

0+?

I vracht

15,00
2,50

30,00
30,00
20,00
15,00
12,50
15,00

887,50

40s0 € 1,50
5Q-80 € 0,50
60-80 € 0,60
60-80 € 0,60
60-80 € 0,80
60€0 € 0,60
60-8ó € 0,50
40€0 € 1,50

€
€
€
È

€
€
€
€

€
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Alle transacties en leveringen geschieden vclgens onze veíkooP en handelsvooÍwêardên

Onder numrnet 16A 36 223 bij de Kamelv4n Koophandel te Eindhoven



Gem ee nte: Gern"e rt-Bakel

Planopzet :

Het bedrijf rj gelesea iq het zg. beekdargebied nabij de snelle loop.

f'ond let gehele bedrijf is reeds een fraaie beplantin! r'an strunê*Ih*g"o, bosjes en
knotwilgeu aanwezig.
Op enkele plaatsen zal deze beplanting worden aangevuld.
Langs de toegangsweg is eer 4 m. brede strook ingeàaid met vlinder/bijen
bloemenmengsel. In de overhaek nabij de Be*sewsg hgt een iafilstratieweitje. Hier
zullen nag enkele bomen worden bijgeptant.

AÁNLEG:

GRONDBEIYERKING:

GaígeveÍdsewegr't 5, 5421 XD Gemert

De te beplanten opperrrlakte dient* 60 cm diep lss te wsrdsn gemaakt.

lfytry9r $icpwoelen ofploegerl daarna cultivateren of eggáril/èiland/Ruigeirein: eerst frezen, dan diepwoelen of ploegeï+ culrivarerËn of eggen.

Handmatig garen graven 40x40x40 cm.
Peuten (knotwilgen) kunnen ook m.b.v, grondboor worden geplant + J0 cm diep.

Planrgat graven vari 100x10&x100 cm. Bodem minimaal 20 cnr- los makgn.
Zonolig gat aanvullea met goede teelaarde.

GRQNDVERBET]r,RTiIIG:

Iloutsingels.

Houtsingels

Veren, peuten.

Bamen

tsanbomcn. Evengreel rilat ex"tra compos,t in plaffgatverwerken.

Fruitbomen" Beefje oude stalmest in plantgal

OPKLIILEN:

Bosplantsoen.

Bomen"

De ke'ze.wn het plantsoen is zodanig dat extra bemesting in principe níet nodig is"
Dosr het inwcrken van * 2 m3 compost / I 00 m? zal bepláting be ter aanslaan en kan
meer droogte verdragen.

Plantsoen na aflevering dired opkuiten Na opkuilen dient brylanring zo spoedig
mogelijk op definitieve plaats te worden geplunr

ln 30 crn diepe sleuf. WortEls moeten goed zijn aÍledekt.

Inkuilen in sleufvan * 40 cm. diep.

/l \,l u*ït



ONI}ERIIOUD/BEHEE.R.

Onkruidbestrijding:

Dehoutsingels en boomlransen dienen het lo en 2" (zonodig 3) groeiseizoen zo goed mogellik
onkuidwii re worden gehouden. Schoffelen, cuhivateren en spitten verdienen de voorkeurbovsn chemische

onkruidbestrijding- Tussen de rijen kan ook worden gefreesd (niet te diep i.v.m.wofielbeschadiging).
Bij evt. gebruik van chemische middelen letten op:
- juiste tlidsfip (toestand gewas, grond)
- goedewÊersofirstandigheden
- juiste concenlratie
- keuze middel (giftigheid/bijwerkingenf'milieuwiendelijkheid").
- Een andere mogelijkheid is het zaaicn van rode of witte klaver of phacelia als bodembedekker.

Na het 2" groeiscimen kan worden volstaan met pleksgewijs uitrnaaien van de b,eplanting.

{-open plekken en randen- metbosmsàier}

lnboet Tot minimaal 3 jaar na aanplant dient de beplanting zonodig te worden ingeboet

ln nsrmale seizoenen moei nurden gerekald op l0-15 % inboet"

TieLaebestrijding:

Tegen ziekten en plagen is het uit h€t oogpunt van de beplanting zelden noodzakelijk om te spuitet
Teivoorkoming of bópeiking uan *psenÁnsactenplag*a is het zinvol om in de winter e* voorjaar eventuele

'rupsennesten" 6'p te sporen en te vernietigen

Snoeien:

Om te voorkomen dat de beptanting te iel opgroeit zal na 4-6jaar sên groot deel van de gelderse roos, haagbeuk

an krent moeien worden afgezet (: vlalr boven de grond afzagen). November en december zljn geschikte

moeimaanden.
De laanbomen {nool schietwilg) dienen regelmatig te worden opgekroond en eventuele zuigers verwijderd.

Te sfakke boombanden moeten worden verwijderd of losser gezet.

Lv.m. risico voor mnnebrand (v.d- stam) is het beter de beukenbomen gedurende ds esrste jaren niet te kaal

op te snoeien.

Hoogstam&tritbamen : kers en pruim niet te veel snoeien* snoeirijd okt-- nov-
Appel en pe€r - zoÍgen dat lroon goed o'open" bilit, waterlot wegsnoeien-snoeitijd nov.-febr.

Zieke en beschadigde takken verwijderen.

Knomilgen dienen om de 3-5 jaar te worden geknor

CsnÍrole boompalen + bandea,

De boornbanden dienen jmrliiks t€ vrordm gecontroleerd en evenfueel ruimer gszÊt om insnoeren te voorkomo[.
Slechte boompalen zonadig veïvrmgen. Na 5 groeiseizoenen kan boompaal + band wordea verwijderd.



HET?I-IWÏEN:

Hcutsingels: Pootlijn uitzetten
I E 

lrersonn spit plantgat r'+ 3 sr,eet cl;gp\
2'persoon neemt bussel gemÊngde plmten (volgens iijst). piant in gat_
(dezelfrle diepte als op kwekerll), grond aanvullen, aansrampen.
Men kan ook eerst de planten uitleggen en later planten
(Met schraal weer geeft dit exta uitvalsrisico!).

Bomen: Het is raadzaam de boompalen eerst in het plan€arte plaatsen
(Met grondboo'r enlofhouteu haner). Aan de windzijde = anidwest

2tr!0,?! dLp

BooqFaÍrs
a5&AaSdlèF

*1
I

606

Dan.baom plauten, niet veel diepEr dan op kwekerij, * 15 cm. van boompaal.
Grcnd toevoegen en schudden met boom zodat grond gcled tussen wortels wordt
verdeeld. Daama aantrappên. Boomband aanbrengen 5-l0cm. snder kroon v/d boompaal.
Bomen in diereawei voorzien van bsomkorven of deugdelijke gaasatastering.
Bij bomen met draadkluiï dient deze bij het planten te worden losgeknipt zodar insnoeren
of afklemmen zonde de stam wordt voorkomen.



UTTZETTEN:

Plantafstand. l{outsingels 1.25 x 1.25 m. in driehoeksverband.
Bsmen * Zie ontwerp.

- Geen bomen planten onder liroonprojectie van bestaande bomen.

\ilrttelijke bepalingen: Bomen + boomvormers minimaal 2 rneter uitperceelsgrens.
Flagen + struikvormeïs minimaal 0,5 meter uit perceelsgrens.
Langs dijken en hooftiwaterlozingen gelden speciale bepalingen (inl.bij Watenchap)

Menging. Zie plantsoenliist {hoe breder de planutrook, hoe groter de groepen) B{j kleine
Planfyakken groepjes van 3-5 planten/soort . Bii grote planfvakken groepen van
5-15 plantenlsoorr

::::: oooooo0xxxxx - --aaaaaaavvvvvvv=::-:
: : = : o 0 s s o o o o x x i i x x x - - - - - -e e a a a a i i v v v Y + + + : -:: :
:::++++ sssoi ii ii irrrr--eeee+++iiivv+++++.tlrww
ur\ry+++ --ssssi i i i ixxrrroooee++++iiaa++f:::1rylrylry
v Y v v- - --saaaaxxxxxooooo -::::aa aaa:::::vvY

:OX-AV zijr struikvormers lal randsoorten.

siw*r ziin boomvonhers en ltlhout (langs perceelsgtns geen boomvormers in buitenrij)
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