INPASSINGSMAATREGELEN

oppervlakte tussen zonnepanelen in
zaaien en beheren als kruidenrijk en
extensief grasland

A2

- HANDHAVEN OPEN KARAKTER
Het plangebied is gelegen in het landschapstype aangeduid als Velden (Natuur
en landschapsvisie Weert 2016). Een gebied dat zich kenmerkt als open en weids
waarbij de beplanting zich concentreert langs het kronkelende wegenpatroon en de

A2

realiseren van doorn- en
besdragende struweel (b. 9mtr)

onderhoudspad

erven met een enkele solitaire boom op de akker. Het open karakter van deze oude
bouwlanden heeft in dit type landschap een hoge cultuurhistorische waarde en blijft
met deze inpassing gehandhaafd.
De panelen komen in een lage opstelling in het veld te liggen en worden voorzien van
A2
een brede struweel zoom. Dit zorgt voor een vriendelijke en natuurlijke overgang naar

overschrijding in lijn
met bouwvlak
1295 m2

overschrijding in lijn
met bouwvlak
3580 m2

het omliggende landschap en aanzicht gezien vanuit de A2.
- INPASSING ERF
De onlosmakelijke combinatie van de grote mate van openheid met de kleinschalige
verdichte rand waarin gebouwen en beplanting staat is de visueel-ruimtelijke relatie
van dit gebied. Door langs de stallen gelegen aan de Sint Sebastiaanskapelstraat
houtsingels (erfbeplanting) te realiseren worden deze onderdeel van het erf en tevens

zonneweide indicatief

grotendeels uit het zicht onttrokken gezien vanuit omgeving, wat bijdraagt aan de
uitstraling van het perceel.
- ZICHTLOCATIE
De locatie voor de zonneweide is gelegen achter het erf Sint Sebastiaanskapelstraat
9a. Door de ligging tegen de A2 is uitstraling op deze locatie belangrijk. Door de
panelen in een onconventionele waaiervorm te positioneren (in tegenstelling tot een
rationele opstelling) draagt dit bij aan de herkenbaarheid van de locatie.Gelegen
langs de bestaande silo’s welke al als herkenbaar referentiepunt langs de A2 gelden,
sluit het ontwerp aan bij de zichtlocatie.
Door het nemen van deze maatregelen blijft het karakter van open agrarisch gebied
overeind en wordt een bijdrage geleverd aan de zichtlocatie.
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- zie blad 2 voor beplantingsindicatie
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BEPLANTINGSINDICATIE
HOUTSINGEL MET ONDERBEPLANTING
-

SCHEERHEGGEN
-

Terreinvoorbereiding: voor frezen tot ca. 15cm diepte

Terreinvoorbereiding: voor frezen tot ca. 15cm diepte

-

Planten in driehoeksverband

Inzaaien gefreesde zone met een autochtoon wildmengsel

-

Maat 40/60

-

Planten in rijen evenwijdig aan lineaire structuur kavelgrens

-

Planten in driehoeksverband, in groepen van 5-7

100% Carpinus betulus (haagbeuk)

stuks per soort
-

Plantafstand 1,5m x 1,5m

GRAS- EN KRUIDENMENGSEL

-

Bosplantsoen 2-3 jarig autochtoon

-

Verrijkte toplaag wordt afgeschraapt

Maat 80-100cm

-

Inzaaien met mengsel bevat tenminste diverse grassen, kruiden en 		

-

vlinderbloemigen
30% Quercus robur (eik) - karakterbepalend
20% Betula pendula (berk

STRUWEEL

10% Fraxinus excelsior (es)

-

Doelsoort: patrijs

10% Corylus avellana (hazelaar)

-

Aanplant in groepen van 5 a 7 stuks

10% Frangula alnus (vuilboom)

-

Aanplant in driehoeksverband van 1 x 1 x 1 m

10% Crataegus monogyna (meidoorn)
10% Amelanchier lamarkii (krentenboompje)

50% Crataegus monogyna (meidoorn)
15% Rosa Canina (hondsroos)
15% Rosa rubiginosa (egelantier)
20% Rubus fruticosus (braam)
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