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Geachte heer van Katwijk,

Op 04-08-2010 hebben wij bij uw gemeente aanvullende gegevens ingediend voor het
bouwplan van de heer H.T.P.M. van der Zanden, voor de locatie Oldert 6, 5761 PA te Bakel,
kadastraal bekend als gemeente Gemert-Bakel, sectie 2N, nummers 1576 en 1577.
Na analyse door uw gemeente, heeft u contact met ons opgenomen omtrent het
erfbeplantingsplan. Dit plan was voor u nog niet volledig genoeg en behoefde op een aantal
punten aanpassing.

Erfbeplantingsplan
In het telefoongesprek omtrent het erfbeplantingsplan gaf u aan dat voornamelijk de aan te
planten soorten, de uiteindelijke hoogtes, het bijbehorende aanzicht en de plantafstand
onduidelijk waren. Derhalve hebben wij het plan hiermee aangevuld.

In het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van uw gemeente is aangegeven dat er bij een
bouwblokvergroting tot 1,5 hectare, minstens 0,3 hectare beplanting aanwezig moet zijn op
of aangrenzend aan het bestemmingsvlak. De gemeentelijke visie voor de gewenste
beplanting vloeit voort uit het Beeldkwaliteitsplan landelijk gebied Gemert-Bakel 2006.
Volgens dit plan is de locatie van de heer van der Zanden ingedeeld in het gebied
'occupatiezone'. Het occupatiegebied heeft een kleinschalig karakter met een grote diversiteit
aan bebouwing en verweving van functies. Bij de ontwikkeling van gebiedseigen soorten
bossen, struwelen en houtsingels worden ook de biotopen van het occupatiegebied versterkt
en daar waar nodig hersteld. Het gaat daarbij om soorten zoals berken, eiken, lijsterbes,
meidoorn, sleedoorn, vlier, hondsroos, heggeroos, brem, wilde appel en/of vuilboom. Tevens
blijkt een duidelijk onderscheid tussen de voorkant en achterkant van het erf wenselijk te
zijn bij occupatiegebieden.

De beplanting die gerealiseerd zal worden of aanwezig is op- of aangrenzend aan het
gewenste bouwblok betreft het bosgebied aan de westelijke zijde, de houtwal en
retentievoorziening aan de zuidzijde en de bestaande beplanting aan de noordoostelijke
zijde. De bestaande beplanting aan de noordkant op de perceelsgrens (kadastraal bekend als
gemeente Gemert-Bakel, sectie 2, nummers 1579 en 1577) die bestaat uit inheemse
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struiken, kerstdennen en coniferen wordt bij dit beplantingsplan buiten beschouwing gelaten,
omdat deze naar ons idee niet op- of aangrenzend aan het bestemmingsvlak gelegen zijn.
Aan de noordoostelijke zijde zijn momenteel diverse kastanje- en lindebomen en coniferen
aanwezig. Om de voorkant van het bestemmingsvlak aan het zicht te onttrekken, zal hier
tevens struikgewas bij aangeplant worden, zoals mei- en sleedoorn, honds- en heggeroos en
wilde appel. De plantafstand bij deze lage struiken en inheemse planten is 1,5 meter x 1,5
meter. De nieuw aan te planten houtwal, ten zuiden van de retentievoorziening, zal plaats
bieden aan diverse soorten inheemse planten. De hoofdboom wordt de inlandse eik, die hart
op hart 10 meter van elkaar wordt geplaatst en 10% van de totale houtwal bedraagt. Deze
bomen worden, in volwassen staat, 8 meter hoog, terwijl de nieuw te bouwen stal tot een
hoogte van ongeveer 7 meter wordt gebouwd. De visuele hinder vanwege de stal wordt
derhalve door de aan te planten eikenbomen voorkomen. Andere planten in deze houtwal
zijn de zwarte els (10%), veldesdoorn (10%), gelderse roos (10%), hazelaar (20%), krent
(10%), kardinaalshoed (20%) en vuilboom (10%). De totale houtwal zal een breedte krijgen
van circa 8 meter.

Door het bouwblok op deze manier aan te planten, wordt er een duidelijk onderscheid
gemaakt tussen de voorkant en de achterkant van het erf. De zuid- en westzijde van het erf
zal volledig aangeplant worden met een brede houtwal en bomen. Door de breedte van dit
bos en de houtwal zal de bebouwing niet zichtbaar zijn. De voorzijde van het erf zal aan het
uitzicht onttrokken worden door de bomen in de bermen van de straat de Oldert en de linde-
en kastanjebomen op het erf van de heer van der Zanden. Door aan de voorzijde andere
types bomen en struiken aan te planten ontstaat er een duidelijk verschil tussen de voor- en
achterzijde van het erf. De retentievoorziening, inclusief aanplanting, functioneert als opvang
voor de waterinfiltratie in het kader van water-neutraal bouwen.
Zoals op het bijgevoegde erfbeplantingsplan te zien is (straatbeeld en situatietekening)
wordt de bebouwing grotendeels aan het zicht onttrokken door middel van inheemse
beplanting.

Vertrouwende op een positieve medewerking uwerzijds, verblijven wij namens de heer van
der Zanden.

Hoogachtend,
Van Dun Advies BV

LLM.M. Soetens

Bijlage(n):
- Gewijzigd erfbeplantingsplan
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