Herstel steilrand
Lengte van de steilrand is 160 m1. Het hoogte verschil is 1 m.
De taludhelling wordt zo steil mogelijk gemaakt, taludhelling 1:1

20+ NAP

Steilrandbeplanting
Op de voet van de steilrand wordt een houtsingel geplant. Hierdoor door ontstaat een
randkamp tussen de Rutgersweg en de Needseberg. De peciese positionering moet in
t=het terrein worden vastgesteld. De eigenaar dhr. Raaben is er geboren en getogen, hij
kan de de precieze plek van de steilrand goed aangeven.
De totale lengte van de singel is 250 m1. De breedte is 5 m. De singels worden
uitgerasterd met een draadafrastering van gekiefde eieknhoutenpalen met twee draden.

geluidsgrens 26 m

Sortiment steilrandbeplanting
Bomen
Quercurs robur Inlandse eik, maat 12-14,
Ulmus Plantijn Iep, maat 12-14
Plantplaats: zie tekening

24,5

18+ NAP

Landschapstypoplogie
Weiland op de Needseberg
Oppervlakte 1,56 ha
Begrazing door schapen

Eslandschap
Kenmerken:
-Steilranden
-Steilrandbeplanting
-Randkampen beplant met randkampbeplanting

geluidsgrens 53 m

Bodemtype: (zwarte) beekeerdgrond in het randkamp gebied en
laarpodzol op de es.

N

Inheemse struikvormend bosplantsoen:
20% Corylus avellana Hazelaar
10% Viburnum opulus Gelderse roos
10% Prunus padus Inlandse vogelkers
20% Euonymus europaea Kardinaalsmuts
10% Prunus spinosa
20% Sorbus aucuparia Lijsterbes
10% Rosa canina Hondsroos
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Plantafstand 125 x125 cm
Plantverband: vrije keuze
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Paardenbek
De paardenbek wordt gebruikt voor de hobbypaarden van de dochter.
De bestaande paardenbek, afmetingen 40x20 m wordt direct achter de boerderij
gesitueerd. De bak heeft geen verlichting. Aan de noordzijde staat een houtwal
Aan de westzijde wordt een laag walletje, begroeit met gras aanleg, om het zicht
op het zand in de bak te verbeteren. De omheining wordt gemaakt met
eikenhouten palen met een lint.
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Ulmus 'Plantijn'
Kikkerpoel (B)

17 m +NAP

Steilrand

Eik

ing

Eik

atie

uts

ens

Ho

Bestaande eik
Deze beschermingwaardige eik is een restand van een
oorspronkelijke steilrandbeplanting. De boom is nu een prachtige
volwassen solitaire erfboom. Na sloop van de gebouwen en herstel
van het bodemprofiel kan deze boom nog generaties langs
functioneren als baken op het erf en baken aan de voet van de
Needse es.
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Hoogstam fruitbomen (B)
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Extensief te beheren gras

Erf 16 m + NAP
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Solitaire inheemse struiken

Landschappelijke tuin
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Eik
Weiland, globaal 16 m +NAP
Oppervlakte 7417 m2
Tamme kastanje
Castanea sativa 12-14
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Inlandse Eik (B)
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Paardenbak
afmeting 20x40 m
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Extensief te beheren gras
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Appel (B)
Appel (B)
Solitaire inheemse struiken

Oude fruitbomen

compensatiekavel 1475 m2
Solitaire inheemse struiken
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Appel (B)

Paarde kastanje (B)
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Walnoot (B)

Wadi HWA

Extensief te beheren gras

Appel (B)
Compensatiewoning
Ontwerp van de woning, zie tekening

Boerderij
Oppervlakte 218 m

Extensief te beheren gras

Bestaande gave esrand met esrandbeplanting

mestvaalt
paardenmest
opp. 37 m2
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Diepte wadi is - 60 cm tov maaiveld

2x Lindeboom nieuw

15,5

3,5

Beuk

Pruim (B)

Landschappelijke tuin
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Erf 16 m + NAP
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Extensief te beheren gras

tre
e

Te renoveren bijgebouw
Oppervlakte 178 m2
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Bermslootje

Berk (B)
Wegbermbeplanting met Inlandse eiken

De woning heeft een eenvouding enkelvoudige dakvorm en eenvoudige rechthoekige grondvorm. De afmetingen zijn 9 x
13,5m.
De oppervlakte van het woning is 121,5 m2. Het bijgebouw heeft een afmeting van 6,4 x 12 m, is 76,8 m2 oppervlakte. De
woning is ivm geluid op 26 m uit de as van de weg geplaatst.
Landschappelijk is de woning op de randkamp en de es gericht. De aan te leggen singel is het verbindende element met
het boerenerf en de bijhorende4 weiland. Bij de wonin hoort een landschappelijk tuin. Belangrijk is om het ´vertuinen´ te
voorkomen. (geen overdadige sierbeplanting en hagen en scherrmen maar inheemse bomen en struiken. De vloerhoogte
van de woning is ca. 30 boven het peilniveau van het asfalt van de Rutgersweg.

Tuin

Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost.
Aan de voorzijde is een wadi gepland voor het infiltreren van hemwater en tevens als verbetering van de biotoorp voor
amfibieen.

Berk (B)

Hakhoutbosje (B)
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Ruimte voor groentetuin

Hoogstam fruitbomen (B)
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4 Lindebomen (B)
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Appel (B)

Bedrijfswoning

De kavel behorend bij de woning heeft een oppervlakte van maximaal 1475 m2
Op de kavelgrenzen staan bomen die de kavelgrenzen markeren.

3 Beukenbomen (B)

Extensief te beheren gras
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Algemeen
4 Berken (B)

Erf Raaben
1. Afbraak van 1620 m2 landschapsontsierende agrarische gebouwen en de
bijhorende erfinrichting.
2. Herstel van ca. 163 m1 steilrand en 250 m1 steilrandbeplanting.
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Afrastering
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Compensatie door een nieuwe bouwkavel
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Bestaande erfbeplanting
De structuur van tuin en het erf is goed. Er staat een
boomgaard, een beukenhaag en en diverse soorten
erfbomen.
(B) = bestaande beplanting
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Wegbermbeplanting met Inlandse eiken

10 12 14 16 18 20 m

Bureau

Groenadviesbureau H.A. ten Have
Spanjaardsdijk 53
7433 PW Schalkhaar

Bestaande bebouwing op het erf
Op het erf staat een boerderij, stal en een bedijfswoning.
De boerderij is in goed staat in in gebruik voor woning en het stallen van enkele
hobbypaarden. De bijbehorende varkenstal moeten worden gerenoveerd nadat de lelijke
aanbouwen zijn af gebroken. De oorsprongelijk afmeting, vorm en ontwerp wordt hersteld.
Na renovatie is deze ruimte nodig alszijnde het bijgebouw. In het gebouw moeten de kleine
machines en gereedschappen worden gestald voor het beheer en onderhoud van de
landschappelijke elementen en ca. 4 ha. weiland. Deze schuur is tevens nodig voor de
huisvesting van een aantal (hobby) schapen.

Weiland, 0.48 ha
Bestaande oude toegangs weg van steenfabriek van
naar klei (leem) put op de Needse berg
De taluds van het weggetje weg zijn begroeid met
inheemse bomen en struiken.
Het weggetje is verhard met grijze betonklinkers

Opdrachtgever

Dhr. en mw. Raaben
G.L. Rutgersweg 6
7161 PC Neede

De bestaande bedrijfwoning moet qua kleurstelling en vorm nader worden ingepast in het
geheel erfensemble.
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