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Aanleiding

Afbeelding: Tekening met daarop de functie aanduiding.

Aan de Bijershorstdijk 1 is zorgboerderij Bij Ons gevestigd. De activiteiten 
van de zorgboerderij bestaan uit dagbesteding, beschermd en beschut 
wonen en er is een kleine zorgcamping. De huidige bestemming is hoofd-
functie agrarisch met een neventak maatschappelijk. De agrarische tak is 
ondertussen ondergeschikt en het plan is om de hele locatie te bestemmen 
als maatschappelijk waarbij een deel van de gronden gebruikt kan worden 
voor een mini (zorg) camping met maximaal 25 plaatsen. Hiervoor is een 
herziening van het bestemmingsplan nodig.
In het kader hiervan wordt een landschappelijk inpassingsplan gevraagd. In 
dit rapport wordt dit landschappelijk inpassingsplan beschreven.

KT

KK

schouw

schouw

Douche

WM

WD

CV

0.07
Wc

0.08
Badruimte

Douche

KT KK

A

B

C

D

E

F

Kadastraal

KADASTRAAL

KADASTRAAL

KADASTRAAL

KA
D

AS
TR

AA
L

KADASTRAAL

KA
D

AS
TR

AA
L

KA
D

AS
TR

AA
L

KADASTRAAL

KA
D

AS
TR

AA
L

KA
DA

ST
RA

AL

Toiletten Toiletten

Opslag
/  ketel

Wasruimte

Entree

Douche
Douche

Bergruimte

Bergruimte

Woonhuis

P P P P P P P
1 2 3 4 5 6 7

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

19
18

16
17

20
21

22
23

24
25

Brandput

O
ps

te
lp

la
at

s
Br

an
dw

ee
rv

oe
rt

ui
g

 Camping
25 standplaatsen

G

Project

Adres

Tekening Tekeningnr.

Datum getekend: Tekenaar:
Wijziging: Schaal:
Wijzigingsdatum: Formaat:
Fase: Projectnr.:W

ijz
ig

in
g

D
at

um

W
ijz

. A
W

ijz
. B

W
ijz

. C
W

ijz
. D

W
ijz

. E

C:\Users\gebruiker\Desktop\Tekenwerk\logo.jpg

te Borculo (Berkelland)
Bijershorstdijk 1

Wijziging bestemmingsplan 

Situatie

13-06-2020
A
09-10-2020
CONCEPT

PK
Zie tekening
A2
2014-03

01

Bijershorstdijk 1
Kad. gem.: Berkelland
Kavels: 888-1299-1302
Schaal: 1:1200

Bebouwing
 Beoogde functie  Oppervlak (maatschappelijke functie)
A Zorgboerderij  251 m2
B Zorgappartement 39   m2
C Dagbestedingsruimte 124 m2
D Bergruimte/paardenstalling  106 m2 ( + 44m2 agrarisch)

E Sanitair/bergruimte (camping) 181 m2
F Nachtverblijf begeleiders 49   m2
G Camping 25 standplaatsen
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Historische ontwikkeling landschap

 1900  2020 1950

Afbeeldingen: Historische topografische kaarten. Bron: Kadaster

Afbeelding: Luchtfoto. Bron: Google earth

Locatie Bijershorstdijk 1 ligt ten zuiden van Borculo en maakt onderdeel uit van het kampen-
landschap. Historisch kaartmateriaal laat zien dat aan de noord-oostzijde van de boerderij 
een vrij grote es (kamp) heeft gelegen. Deze kamp werd geheel omsingeld door opgaand 
groen. 
Op de kaart van 1950 is aan de noord en aan de oostzijde nog een deel van de singel terug te 
vinden. Ten zuiden van de locatie zijn veel singelstructuren verdwenen. 
Het huidige kaartbeeld laat zien dat de landschapsstructuur ingrijpend is veranderd. De 
kenmerkende grillige structuren van het kampenlandschap zijn veranderd aan een rechtlij-
nig patroon dat meer overeenkomt met de landschapsstructuur van het jonge heideontgin-
ningslandschap. De groensingels rond de kamp zijn geheel verdwenen.  De ontwikkeling van 
het agrarische bedrijf aan de oostzijde van de locatie en de kanalisatie van de Slinge hebben 
bijgedragen aan deze veranderde landschapsstructuur. 

In het kader van deze ontwikkelingen is er voor gekozen om niet de historische lijnen als aan-
knopingspunt voor landschappelijke inpassing te hanteren, maar het huidige grondgebruik 
als leidraad te hanteren. 



4 Buro Collou Tuin-&Landschapsontwerp Looweg 10 7152AL Eibergen T.:0545-479765 E.:jac@burocollou.nl I.:www.burocollou.nl

Huidige situatie omgeving

Toelichting inpassingsmaatregelen

Foto: locatie zorgcamping met op de achtergrond de houtsingen aan de oostzijde. Foto. Laanbeplanting langs de toegangsweg.

Foto: Zicht op het fietspad langs de Slinge.

De toegangsweg naar het zorgerf wordt geflankeerd door forse (Amerikaan-
se) eiken. De toegangsweg is op kaart van 1900 al aanwezig. 
Ten zuiden van de locatie stroomt de Slinge. Langs de Slinge ligt een fiets-
pad. Dit fietspad maakt onderdeel uit van een recreatieve fietsroute.

Foto.Fietspad langs de Slinge.
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Uitgangspunten landschappelijke inpassing

Bij het vaststellen van uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing is geke-
ken naar de historische ontwikkeling, landschapstype en de huidige situatie. 

Historie 
Het historisch kaartmateriaal en de historische ontwikkeling laat zien dat de oor-
spronkelijke landschapsstructuur geen aanknopingspunten voor herstel laat zien. 

Huidige situatie
De huidige situatie biedt wel aanknopingspunten voor landschappelijke en ecolo-
gische versterking. Door de aanleg van nieuwe hout en struweelsingels kunnen 
bestaande landschappelijke elementen worden verbonden. 

Gekozen is voor een stevige groenstructuur aan de noord-oostkant van het perceel 
vanaf het erf tot aan de bestaande singel aan de oostkant.  Aan de zuidzijde van 
de campingzone komt  een smalle rij beplanting. Vervolgens wordt aan de noordzij-
de van het fietspad een bredere houtsingel aangeplant. 

De toegevoegde groenstructuren zullen zorgen voor versterking van het fijnmazige 
groene netwerk, waardoor er een grotere ecologische waarde ontstaat. Door het 
gebruik van o.a. bloeiende en besdragende soorten, wordt de habitat van kleine 
zoogdieren, insecten en vogels, in de vorm van schuilplekken, nestplekken en 
voedsel, sterk verbeterd.
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Plankaart Landschappelijke inpassing
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Plantplan

Bij de beplanting is uitgegaan van inheemse soorten passend bij de abiotische omstandig-
heden, (Grotendeels beekeerdgrond, grondwatertrap III) 
De landschappelijke inpassing zal bestaan uit de volgende onderdelen:

A Houtsingel
Over een lengte van 130 meter wordt een houtsingel aangeplant. De singel bestaat uit 4 
plantrijen.  
De afstand tussen de plantrijen en bedraagt 1,50 meter. De onderlinge afstand tussen de 
planten in één rij is ook 1,50 meter. Planten in driehoeksverband. 
De beplanting wordt volgens onderstaand schema aangelegd.
In totaal 350 stuks bosplantsoen.

Zwarte els            Alnus glutinosa 25 st. Bp.*
Zachte berk         Betula pubescens 25 st. Bp.
Lijsterbes            Sorbus aucuparia 25 st. Bp.
Vogelkers           Prunus Padus 50 st. Bp.
Krentenboompje Amelanchier lamarckii 75 st. Bp.
Kardinaalsmuts    Euonymus europaeus 50 st. Bp.
Vuilboom             Rhamnus frangula 50 st. Bp.
Gelders roos       Viburnum opulus 50 st. Bp.

B Houtsingel
Aan de zuidzijde van de campingzone wordt een singel aangeplant met een lengte van ± 
50 meter bestaande uit 3 plantrijen. De afstand tussen de plantrijen bedraagt 1,50
meter. De onderlinge afstand tussen de planten in één rij is ook 1,50 meter. Planten in 
driehoeksverband. De hoek tussen bovenstaande singel en deze korte singel wordt forser 
aangeplant zodat hier een bosje ontstaat. 
De beplanting wordt volgens onderstaand schema aangelegd. 
Totaal 100 stuks bosplantsoen in drie rijen met een aanvulling van 25 stuks in de zuid 
oosthoek. Totaal 125 stuks

Zwarte els            Alnus glutinosa 15 st. Bp.*
Lijsterbes            Sorbus aucuparia 25 st. Bp.
Krentenboompje Amelanchier lamarckii 25 st. Bp.
Kardinaalsmuts    Euonymus europaeus 25 st. Bp.
Vuilboom             Rhamnus frangula 25 st. Bp.
Gelders roos       Viburnum opulus 10 st. Bp.

C Struweelsingel
Over een lengte van 100 meter wordt een struweelsingel aangeplant. De singel zal be-
staan uit 2 plantrijen. De afstand tussen de plantrijen bedraagt 1,50 meter. De onderlinge 
afstand tussen de planten in één rij is ook 1,50 meter. Planten in driehoeksverband.
De beplanting wordt volgens onderstaand schema aangelegd
Totaal130 stuks bosplantsoen.

Krentenboompje Amelanchier lamarckii 25 st. Bp.
Kardinaalsmuts    Euonymus europaeus 25 st. Bp.
Vuilboom             Rhamnus frangula 25 st. Bp.
Gelders roos       Viburnum opulus 25 st. Bp.
Hazelaar Corylus avellana 30 st. Bp.

D Houtsingel
Over een lengte van 150 meter wordt een houtsingel aangeplant. De singel bestaat uit 4 
plantrijen.  
De afstand tussen de plantrijen en bedraagt 1,50 meter. De onderlinge afstand tussen de 
planten in één rij is ook 1,50 meter. Planten in driehoeksverband. 
De beplanting wordt volgens onderstaand schema aangelegd.
In totaal 400 stuks bosplantsoen.

Zwarte els            Alnus glutinosa 40 st. Bp.*
Wilg         Salix alba 50 st. Bp.
Lijsterbes            Sorbus aucuparia 35 st. Bp.
Vogelkers           Prunus Padus 50 st. Bp.
Krentenboompje Amelanchier lamarckii 75 st. Bp.
Kardinaalsmuts    Euonymus europaeus 50 st. Bp.
Vuilboom             Rhamnus frangula 50 st. Bp.
Gelders roos       Viburnum opulus 50 st. Bp.

B Houtsingel

* Bp.= Bosplantsoen 80/100 A kwaliteit gekweekt plantgoed.

Aanplant in groepen van 5-7 stuks per soort.
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Beheer

Aanplant

Nieuwe aanplant alleen planten in de daarvoor geschikte periode. Bij voorkeur het najaar 
of anders vroeg in het voorjaar, vóór de bladvorming. In principe hoeft er geen extra water 
gegeven te worden. Het gebied heeft een hoge grondwaterstand en zal niet snel uitdrogen. 
Bij extreme droogte in het jaar na aanplant wel extra watergift. 
In het jaar na aanplant dient de beplanting te worden gecontroleerd op uitval, waarna 
eventuele gaten in de beplanting aangevuld dienen te worden met nieuw plantgoed.
Het bosplantsoen kan aangeplant worden in grasland. Hier hoeft geen extra beheer in de 
vorm van maaien plaats te vinden. Na twee jaar zal de beplanting de grassen gaan verdrin-
gen. Maaien brengt het risico van beschadiging met zich mee en komt de beplanting niet 
ten goede. 

Beheer en onderhoud

Houtsingels

Middelhout beheer (hakhout met overstaanders).
De eerste jaren (6 tot 8 jaar) hoeft hier niets aan te gebeuren. Als de beplanting gesloten 
raakt en hol dreigt te worden, dient er te worden verjongd. Waarbij boomvormers worden 
gespaard. 
Dit gebeurt door struiken af te zetten, niet alles in één keer maar gefaseerd in ruimte en 
tijd. Bijvoorbeeld over een tijdsbestek van 4 jaar elk jaar een blok. Zodat na ± 4 jaar (ander 
schema is ook mogelijk) de gehele beplanting is verjongd. Dit kan het beste, in het najaar 
plaatsvinden.(Els en wilg mag worden afgezet, berk wordt niet afgezet). Na verjonging 
hoeft zo’n 8 jaar niets gedaan te worden.
Afzetten van de struiken gebeurt niet te laag (zo’n 20 cm boven de grond).
Takken die overlast geven kunnen eventueel jaarlijks worden gesnoeid.
Het streefbeeld is een gesloten beplanting.

B Struweelsingels
Hakhoutbeheer
De eerste jaren (6 tot 8 jaar) hoeft hier niets aan te gebeuren. Als de beplanting gesloten 
raakt en hol dreigt te worden, dient er te worden verjongd volgens hiervoor genoemd prin-
cipe.
Hakhoutbeheer vindt plaats tussen 1 november en 15 maart.

Foto boven. Streefbeeld houtsingel

Foto onder: Streefbeeld struweelsingel


