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1.	Bruine	Beuk,	Fagus	sylvatica	

Nabij de waterput is in de huisweide een Bruine Beuk 
voorzien die deze plek markeert en een ensemble 
vormt samen met de oude vakwerkboerderij.  Deze 
opvallende beuk met rood bruin blad is zichtbaar vanuit 
de weide omgeving.

2.	Appel,	Schone	van	Boskoop

Ook wel Goudrenet. Deze appelboom groeit sterk 
en breed uit, en is op latere leeftijd meer breed dan 
hoog. De grote friszure handappels worden gebruikt als 
dessert-, en moesappel. 

3.	Sierkers,	Punus	avium	‘	Plena’ 
Deze variëteit draagt geen vrucht en bloeit uitbundig.

4.	Peer,	Gieser	Wildemans	

De Gieser Wildemans is een van de meest gewaardeerde 
stoofperen. De boom vormt uiteindelijk een kleine 
gedrongen boom De vrucht is tamelijk klein, rijp in 
oktober en tot ver in de lente bewaarbaar.

5.	Juglans	regia,	gewone	walnoot

Op vrijwel elk boeren erf was vroeger een 
notenboom te vinden omwillen van zijn noten en 
het fraaie hout waar meubels van werden gemaakt. 
Vroeger stond de boom vlak bij of naast de woning 
(omdat deze muggen op afstand houd), hier staat de 
boom halverwege de weide omdat deze frorse boom 
veel ruimte (en zon) in beslag neemt. De walnoten 
zijn lang houdbaar.

6.		Pruim,	‘Reine		Victoria’	

Dit oude ras is goed toepasbaar op vruchtbare 
bodems. Deze fraaie boom vormt een brede kroon 
en heeft grote smaakvolle langwerpige vruchten;  
rood op gele ondergrond. De boom is zelffertiel 
en zeer vruchtbaar.  Hij dient gewoonlijk sterk te 
worden gedund, om de vruchtgrootte te bevorderen.   
De pluktijd is eind augustus/begin september.

8.	Kers,	 Early	Rivers	 (Vroege Duitse, 
Lindekers)
Aan deze grote boom komen bruinrode grote 
kersen, ze zijn hard, knappend sappig van smaak 
met een goed aroma. De pluktijd is halverwege juli. 
De kersen zijn enkele weken te bewaren. 9	 8
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Overzichttekening
Schaal zie maatbalk

Let	op:
Tekening is niet gebaseerd op terrein- en hoogtemeting. De 
afgebeelde referentiebeelden geven een impressie van de 
beplanting en sfeer die in het plangebied zijn voorzien. Het 
zijn geen letterlijke afbeeldingen van hoe de nieuwe situatie 
zal gaan worden.
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Het plangebied gemarkeerd op de luchtfoto (nr.1) is 
gelegen aan de weg ‘Klein Welsden’ in de gemeente 
Margraten. Het betreffende perceel staat kadastraal 
bekend als: ‘Margraten, sectie H, nummer 401’. 

Het is gelegen in een landelijke omgeving fraai 
uitzicht over de omringende akkerlanden, weilanden 
en fruitgaarden.

Op het perceel wordt een bouwvolume gerealiseerd 
bestaande uit twee woonhuizen met een traditionele 
binnenhof, welk ingepast dient te worden in het 
landschap en straatbeeld, als ware het hier sinds jaar 
en dag aanwezig. Stedenbouwkundig uitgangspunt 
hierbij is dat de naastgelegen vakwerkboerderij 
duidelijk zichtbaar in het straatbeeld aanwezig blijft. 

2. De topografische kaart uit 2004 toont de agrarische bedrijvigheid rond het 
plangebied in de vorm van boerderijen, stallen, akkers, weides en (hoogstam 
fruit) boomgaarden.

3. De Tranchotkaart uit 1803-1820 toont veel gelijkenis met het beeld anno 2004 
met als grootste verschil de hoeveelheid (hoogstam fruit) boomgaarden.

4. Vakwerkboerderij aan de oostzijde van het perceel.
5. De waterput met het kenmerkende rode schilderwerk (voor gemeente 

Margraten), bij de huidge noordelijke toegang van het perceel.
6. Op het perceel is ter hoogte van de nieuwbouw een prachtig uitzicht op de 

‘van Tienhovenmolen’ in noordelijke richting .
7. Het perceel is omzoomd met een Meidoornhaag en enkele (zeer) oude 

knotbomen (Es en Haagbeuk), met name aan de oostzijde.
8. Het perceel loopt vanaf de rijweg geleidelijk omhoog, de meidoornhaag 

biedt privacy vanaf de rijweg, maar ter hoogte van het nieuwe woonhuis is 
vrij zicht op de omgeving.

9. Het aangrenzend perceel aan de oostzijde bevat diverse grote bomen.
10. Het aangrenzend perceel aan de westzijde heeft naast een klein gemend bosje 

een fruitgaard met diverse grote en kleine fruitbomen.
11. Aan de zuidzijde van het perceel staan een aantal forse hazelaar struiken, die 

het zicht naar de achterliggende weilanden, akkers en de bosrand van de 
Schiepersberg belemmeren.
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Behouden van het uitzicht vanuit de 
woningen en de huisweide op de “van 
Tienhovenmolen”  en de omliggende 
weilanden en akkers.

Herstellen van de meidoornhaag achter de aanwezige 
waterput.  De toegang tot het weiland (enkel voor 
onderhoudswerkzaamheden) mogelijk samen met de 
verharding rondom de put opwaarderen. e.a. in oveleg 
met gemeente Margraten.

Nieuwe woningen, 
met hof en twee 
terrasruimten

Oprit en opstelplek geschikt 
voor personenauto’s,  met 
duurzame materialen

gemaaide graspaden door 
de bloemrijke huisweide 
(natuurlijk grasland)
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huisweide grotendeels 
omzoomd door 
bestaande meidornhaag

zitplek 
omzoomd door 
meidoornhaag

*

*

(kruiden)tuin met opgaande 
planten als scherm tussen de 
twee terassen (7x1,5m)

10

10

10

In de meidoornhaag staan een aantal 
(zeer)oude knotbomen die gespaard zijn 
gebleven, deze behoeven extra aandacht 
om ze gezond in stand te houden.
In de haag groeiende vlierstruiken 
dienen verwijderd te worden.

historische
vakwerk-
boerderij

gemengde laagstam 
fruitboomgaard

Behouden van het zicht vanuit de huisweide 
op de omliggende weilanden, akkers en de 
bosrand van de Schiepersberg.

Huls als boom in voortuin (aanwezig)

kleine bolvormige 
boompjes in voortuin
(aanwezig)

bestaande lage bruine 
treurbeuk in voortuin 
(aangrenzend perceel)

Maar, (oude drinkplaats voor het vee) 
omzoomd door diverse soorten loofbomen met 
brandnetel als voormaanste onderbeplanting

Beeldbepalende Es

zitbankje langs het 
uitgemaaide graspad, 
beschutting door drie 
nieuwe knotbomen

aanwezig gemengd bosje:

- Berk
- Chamaecyparis
- Esdoorn (verschillende cv)

zicht	op	de	
vakwerkboerderij	
(vrij)houden
(bloemrijk grasland)

hemelwaterafvoer vanaf 
de woning middels kleine 
ondiepe greppel, richting 
verlaging

natuurlijke verlaging
gevoed door 
hemelwaterafvoer 
afkomstig van de 
woning

Code Soort		 Maat Aantal bijzonderheden

1 Fagus sylvatica ‘ Atropunicea’ , Bruine 
beuk

20-25 1 met draadkluit

2 Malus Schone van Boskoop,  Appel 18-20 10 hoogstam, plantafstand 8x8m
3 Prunus avium ‘Plena’ 18-20 4 met draadkluit
4 Pyrus cv., Gieser Wildemans, Peer 18-20 6 hoogstam, plantafstand 8x7m
5 Juglans regia, Gewone walnoot 18-20 1 met draadkluit
6 Prunus domestica ´ Reine Victoria´ 18/20 10 hoogstam, plantafstand 8x8m
7 knotbomen in haag    

Fraxinus excelsior 20/25 3
met draadkluit, geknot op 
2,0m, plantafstand 4,0m (rij)

8 Prunus Early Rivers, Kers 18-20 6 hoogstam, plantafstand 10x10
9 Haag:

   Crataegus monogyna (180m1) 100/125 900 5 stuks/m1
10 Bloemrijk grasland 7.766 in m2, incl. inzaaien onder bomen

Alle bomen voorzien van 2 boompalen met banden
Indien voor begrazing van de weide gekozen wordt dienen fruitbomen en hagen te worden uitgerasterd.

Compenserende	maatregelen	in	de	vorm	van	plantmateriaal
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NIEUW AAN TE BRENGEN BEPLANTING

Code Soort  Maat Aantal bijzonderheden

1 Fagus sylvatica ‘ Atropunicea’ , Bruine 
beuk

20-25 1 met draadkluit

2 Malus d. ‘Schone van Boskoop’,  Appel 18-20 10 hoogstam, plantafstand 8x8m
3 Prunus avium ‘Plena’ 18-20 4 met draadkluit
4 Pyrus cv., ‘Gieser Wildemans’, Peer 18-20 6 hoogstam, plantafstand 8x7m
5 Juglans regia, Gewone walnoot 18-20 1 met draadkluit
6 Prunus domestica ´Reine Victoria´ 18/20 10 hoogstam, plantafstand 8x8m
7 knotbomen in haag    

Fraxinus excelsior 20/25 3
met draadkluit, geknot op 
2,0m, plantafstand 4,0m (rij)

8 Prunus Early Rivers, Kers 18-20 6 hoogstam, plantafstand 10x10
9 Haag:

   Crataegus monogyna (180m1) 100/125 900 5 stuks/m1
10 Bloemrijk grasland 7.766 in m2, incl. inzaaien onder bomen

Alle bomen voorzien van 2 boompalen met banden
Indien voor begrazing van de weide gekozen wordt dienen fruitbomen en hagen te worden uitgerasterd.

Compenserende maatregelen in de vorm van plantmateriaal

* Aan de noordzijde en de Zuidzijde is  in de haag een ruite van 4,0 meter vrij gehouden voor de mogelijke 
plaatsing van een hekwerk om het terrein bereikbaar te maken voor eventuele grote machines.


