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Inleiding
Aanleiding voor het opstellen van voorliggend landschapsplan is het voornemen om 4
vrijstaande woningen te realiseren op een Ruimte voor Ruimtelocatie. De planlocatie
betreft een voormalig agrarisch bedrijf met huisweide, waarvan de bedrijfsbebouwing
gesloopt zal worden ten behoeve van de mogelijkheid om 4 vrijstaande
eengezinswoningen te bouwen in het kader van Ruimte voor Ruimte. Gezien de ligging
van de planlocatie naast een in bedrijf zijnde fruitboomgaard, dient een landschappelijke
inpassing te worden uitgewerkt met driftbeperkende maatregelen. Voorliggend
landschapsplan voorziet hierin.
De planlocatie ligt aan de Kapelkesstraat te Eijsden, in het buitengebied van de
gemeente Eijsden-Margraten. De Kapelkesstraat loopt vanuit de kern van Eijsden door
het buitengebied tot aan de snelweg A2. Aan het lint liggen woningen, agrarische
bedrijven, akkers en boomgaarden. In ruimer verband gezien ligt de planlocatie tussen de
snelweg A2, de dorpsrand van Eijsden, de Maas en de grens met België.

Ligging plangebied (Bing Maps)

Landschappelijke inpassing
Onderhavige landschappelijke inpassing is erop gericht de planlocatie op een
vanzelfsprekende wijze onderdeel te maken van de omgeving. Dit kan door de randen
van het perceel, daar waar dat gewenst is, van passende landschappelijke beplanting te
voorzien. Daarnaast worden aan de achterzijde van de woonpercelen maatregelen
getroffen om de drift als gevolg van de gewasbespuitingen van de boomgaard tot een
aanvaardbare norm te beperken. Hierna is de tekening van de landschappelijke
inpassing weergegeven. Vervolgens wordt het plan toegelicht.

Landschappelijke inpassing (in de bijlage is een groter exemplaar opgenomen).

Inpassing voorzijde (straatzijde)
Om te komen tot een goede ruimtelijke inpassing aan de straatzijde (zijde Kapelkestraat),
is het gewenst om de randen van de tuin, gelegen vóór de denkbeeldig verlengde
achtergevelrooilijn van de woningen, uit te voeren met een lage geschoren beukenhaag
van maximaal 1.0 meter hoog. De haag draagt bij aan een nette afronding van de
woonpercelen, en voorziet de woningen van een groene plint. Geschoren hagen op
perceelsgrenzen zijn kenmerkend voor het cultuurlandschap ter plaatse.
Aan de zijdelingse perceelsgrenzen van het wooncluster, ter hoogte van de
achtergevelrooilijn van de buitenste woningen, krijgt de haag een hoogte van 2.0 meter.
Deze hoogte waarborgt de privacy in de achtertuinen en voorziet de zijdelingse grenzen
van een in het landschap passende afronding. Van belang is dat de haag ter hoogte van
de zijgevels van de woningen een hoogte krijgt van maximaal 1.0 meter, om zo het zicht
op de zijgevels niet te belemmeren. Andersom behouden de toekomstige bewoners het
uitzicht naar de straat en omgeving.
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Inpassing achterzijde
De achterzijde van de toekomstige woonpercelen grenzen aan een in bedrijf zijnde
fruitboomgaard met laagstamfruitbomen. Behalve een goede ruimtelijke inpassing van de
woonpercelen is het daarom van belang om aan deze zijde maatregelen te treffen om
eventuele drift van de gewasbespuitingen tegen te gaan. Het is hierbij van belang om met
materialen te werken die passend zijn in het landschap, wat betekent dat de toepassing
van betonnen schermen en dergelijke ongewenst is. Onderstaande doorsnede illustreert
hoe de achterzijde wordt voorzien van driftbeperkende maatregelen. Daarna volgt een
toelichting hiervan.

Doorsnede landschappelijke inpassing (in de bijlage is een groter exemplaar opgenomen).

Op minimaal 2.0 meter uit de perceelsgrens met de boomgaard zijn twee gaashekwerken
van 3.0 meter hoog voorzien, geplaatst op een verhoging van 1.0 meter hoog. De totale
hoogte vanaf het maaiveld bedraagt hierdoor 4.0 meter. Langs het hekwerk wordt hedera
aangeplant, zodat eenmaal volgroeid, het hekwerk volledig begroeid is met de
klimbeplanting. Hierdoor ontstaat een groen scherm met natuurlijke materialen dat past in
het landschap, en tevens de drift van de bespuiting reduceert tot aanvaardbare normen.
De hekwerken worden op een afstand van 5.0 meter uit elkaar geplaatst, waarbij de
uiteinden met elkaar worden verbonden zodat een omsloten ruimte ontstaat. De
binnenruimte wordt gebruikt voor de berging van het hemelwater van de daken. Daartoe
wordt een laagte aangebracht die volloopt met hemelwater waarna het langzaam kan
infiltreren in de bodem. De binnenruimte is toegankelijk via gesloten deuren die uitkomen
in de tuinen van de individuele woonpercelen.
Het werkwerk wordt aan de buitenzijde van de zijdelingse perceelgrenzen doorgetrokken
tot aan de woonbestemming, waarna het overgaat in de hiervoor beschreven geschoren
beukenhaag.
Aan weerszijden van het wooncluster wordt aan de achterzijde een kleine houtwal
aangeplant. De houtwal bestaat uit soorten van het bosplantsoen (haagbeuk, hazelaar,
els) en wordt circa 4.0 meter breed. Het wordt op 2.0 meter van de perceelsgrens met de
boomgaard aangeplant.
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Referentie toe te passen beplanting; geschoren beukenhaag (L) en met hedera begroeid hekwerk.

Aanplant en beheer
De beukenhagen worden aangeplant met een beginhoogte van 1.0-1.2 meter, waarna ze
uitgroeien en op de gewenste hoogte kunnen worden geschoren. Ieder (half) jaar dienen
de hagen te worden geschoren om het strakke uiterlijk te behouden. Om een voldoende
dichte haag te krijgen, worden 5 planten per meter aangeplant.
De gaashekwerken dienen in een vroeg stadium te worden voorzien van de
klimbeplanting. Op het moment dat de woningen worden betrokken dient het hekwerk
volledig begroeid te zijn met hedera. Indien de planten niet aanslaan of dood gaan
moeten ze te worden vervangen, zodat een gezonde en dichte begroeiing van het gaas
in stand wordt gehouden.
De houtwal wordt gerealiseerd met soorten van het bosplantsoen (haagbeuk, hazelaar en
els). De planten worden 50cm uit elkaar geplant zodat een dicht struweel ontstaat van in
totaal circa 4.0 meter breed. Het struweel dient na de verjongingsfase eens in de 3 jaar te
worden gesnoeid. Omdat de houtwal ook een functie heeft in het kader van driftreductie,
mag de houtopstand niet volledig worden afgezet. Ook voor de houtwal geldt dat deze
duurzaam in stand moet worden gehouden; zieke en/of dode struiken dienen te worden
vervangen, zodat een gezonde en dichte houtwal aanwezig blijft.

4

