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1. Inleiding

De gemeente Veere stelt een nieuw bestemmingsplan buitengebied op. Dit nieuwe bestemmingsplan is in
hoofdlijnen gelijk aan het voorgaande bestemmingsplan maar bevat een paar belangrijke wijzigingen in het
kader van dereguleringen en het streven naar meer flexibiliteit en veerkracht in planvorming, zeker voor
de agrarische sector. Daarbij vormt een integrale aanpak de sleutel tot succes. Maar een integrale aanpak
vraagt om een zekere flexibiliteit in regelgeving zodat bij iedere situatie maatwerk kan worden geleverd.
Daarom is in het nieuwe bestemmingsplan geen standaardbepaling voor de juiste landschappelijke inpassing
opgenomen, zoals nu het geval is. In plaats daarvan dient ieder plan dat vergunning plichtig is te worden
voorzien van een plan voor landschappelijke inpassing. Dit plan wordt door de gemeente Veere beoordeeld
en meegenomen in de vergunningaanvraag. Om te zorgen voor een eenduidige en consequente beoordeling
van al deze plannen is deze leidraad opgesteld.
Deze leidraad staat niet op zichzelf maar vormt een tandem met de folder landschappelijke inpassing. De
folder is bedoeld voor burgers en bedrijven met plannen in het buitengebied In deze folder staat per deelgebied
beschreven waar een goede landschappelijke inpassing aan moet voldoen. De folder maakt gebruik van zo
veel mogelijk beeldende taal en voorbeelden maar kan uiteraard niet uitputtend zijn. De folder dient vooral ter
inspiratie en om initiatiefnemers te enthousiasmeren.
Voor de concrete toetsing van de plannen dient deze leidraad. De leidraad en de folder vormen de concrete
vertaalslag tussen de landschapsvisie van de gemeente Veere en het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.
De landschapsvisie van de gemeente Veere is een strategisch document. Het beschrijft de wensen van de
gemeente op het gebied van landschap. Het bestemmingsplan is een normstellend document dat bindend
is voor zowel burgers als overheid. In het bestemmingsplan staat de functie van de grond beschreven en de
regels over gebruik en inrichting van de grond. Het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning wordt
getoetst aan het bestemmingsplan. Vandaar dat in het bestemmingsplan aanvullende voorwaarden voor het
verleen van een omgevingsvergunning vermeld staan. Zoals bijvoorbeeld de eis om een plan te voorzien van
een “adequate landschappelijke inpassing”.
Maar hoe die landschappelijke inpassing er uit moet zien en aan welke eisen die moet voldoen staat niet
specifiek vermeld. Dat is op zich ook logisch, omdat landschappelijke inpassing altijd een kwestie van
maatwerk is. Om willekeur te voorkomen en als gemeente een duidelijk en helder beleid te kunnen voeren
is deze leidraad opgesteld. De folder landschappelijke inpassing dient voor al ter inspiratie en om burgers te
enthousiasmeren om meer werk te maken van een adequate landschappelijke inpassing.
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2. Doel, gebruik- en leeswijzer

Een goede “landschappelijke inpassing” is niet eenvoudig te kwantificeren of in cijfers of regels te vangen.
Goede landschappelijke inpassing is altijd een kwestie van maatwerk. Toch wil de gemeente Veere duidelijkheid
over wat goede landschappelijke inpassing is. Zowel intern voor de eigen organisatie als naar buiten toe, in
de communicatie naar burgers en bedrijven.
2.1
Doel
Daarom is deze leidraad en de bijbehorende folder Landschappelijke inpassing opgesteld.
De leidraad heeft tot doel de ambtenaar van de gemeente Veere in staat te stellen om te komen tot een goed
gefundeerde en onderbouwde beoordeling van het aspect de landschappelijke inpassing in het kader van de
omgevingsvergunning. Door de leidraad als basis te nemen wordt iedere aanvraag op dezelfde manier en op
basis van dezelfde aspecten beoordeeld.
2.2
Gebruik
Deze leidraad is van toepassing voor de beoordeling van:
 Plannen die passen binnen het bestemmingsplan maar die moeten voldoen aan een compensatieverplichting
en/of aantoonbare landschappelijke inpassing
 Plannen die passen binnen de afwijkingsbevoegdheid zoals opgenomen in het bestemmingsplan met
bijbehorende compensatieverplichting en/of aantoonbare landschappelijke inpassing
 Plannen die passen binnen de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het bestemmingsplan met
bijbehorende compensatieverplichting en/of aantoonbare landschappelijke inpassing
 Plannen om de omgevingskwaliteit te verbeteren bij intensieve veehouderij bedrijven
 Plannen voor de ontwikkeling van minicampings en landschapscampings
 Plannen voor de ontwikkeling van landgoederen
2.3
Leeswijzer
De leidraad bestaat uit zes onderdelen. Hoofdstuk 1 en 2 bevatten de inleiding, het doel en de gebruiksen leeswijzer. Hoofdstuk 3 bevat de definities zoals gehanteerd in deze leidraad en de gaat kort in op de
wisselwerking tussen, landschapsvisie, bestemmingsplan en leidraad. Hoofdstuk 4 bevat de feitelijke leidraad.
Hoofdstuk 5 en 6 bevatten de toelichting en de aanbevelingen.
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3. Verankering in het huidig beleid, implementatie
en definities

Deze leidraad staat niet op zichzelf. Procesmatig is de leidraad gelieerd aan het bestemmingsplan
buitengebied en het proces van de omgevingsvergunningen. Inhoudelijk is de leidraad een uitwerking van de
landschapsvisie uit 2009. Gekoppeld aan deze leidraad is ook een folder landschappelijke inpassing opgesteld
voor initiatiefnemers in het buitengebied. Deze folder vindt u in de bijlage.
3.1
Landschapsvisie
De landschapsvisie uit 2009 vormt de basis voor deze leidraad. De deelgebieden, de landschappelijke
onderdelen, de bijzondere elementen komen allemaal direct uit de landschapsvisie. Versterking van de
landschappelijke kernkwaliteiten vormt het uitgangspunt bij landschappelijke inpassing in de gemeente Veere.
In de landschapsvisie zijn de kernkwaliteiten van het landschap per deelgebied omschreven en aangegeven
op de kaart. Daarnaast zijn de mogelijke ontwikkelingen per kernkwaliteit beoordeeld op wenselijkheid. Dit is
uiteraard een uitspraak op globaal niveau. Voor de beoordeling van specifieke plannen en ontwikkelingen is
het bestemmingsplan leidend, aangevuld met deze leidraad landschappelijke inpassing. Op visieniveau zijn
de landschapsvisie en de structuurvisie belangrijke toetsende elementen voor toekomstige ontwikkelingen.
3.2
Implementatie
De leidraad landschappelijke inpassing en de folder zijn twee gekoppelde instrumenten die ieder op een eigen
moment in het planproces worden ingezet. Waar de leidraad een hulpmiddel is voor de gemeente om plannen
voor landschappelijke inpassing te kunnen beoordelen, is de folder een instrument om de initiatiefnemer te
informeren en te inspireren over landschappelijke inpassing. In onderstaand schema staat de taakverdeling
tussen gemeente en initiatiefnemer aangegeven, gespecificeerd naar verschillende planfases en voorzien van
de benodigde hulpmiddelen.

Fase
Initiatieffase

Plan fase

Realisatiefase

Beheerfase

Initiatiefnemer

Gemeente

Hulpmiddel

Initiatief of idee dat volgens het
bestemmingsplan landschappelijke
inpassing vereist

Informeer initiatiefnemer over
landschappelijke inpassing

Aanvraag omgevingsvergunning
inclusief plan voor landschappelijke
inpassing

Toets planlandschappelijke inpassing
aan leidraad landschappelijke
inpassing

Leidraad

Uitvoering plan volgens verleende
vergunning

Controleer of realisatie plaats vindt
conform ingediend plan en verleende
vergunning

Vergunning en
landschappelijk
inpassingsplan

Beheer landschapselementen conform
aangegeven eindbeeld

Incidentele controle aanwezigheid
landschapselementen

Landschappelijk
inpassingsplan
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initiatief / idee

Vereist het bestemmingsplan een adequate
landschappelijke inpassing?

nee

Bestemmingsplan
buitengebied

ja

Geen landschappelijke
inpassing vereist

Is de aanvraag omgevingsvergunning voorzien van een
landschappelijk inpassingsplan, of vormt
landschappelijke inpassing een onderdeel van een
geïntegreerd plan?

Folder landschappelijke
inpassing

Inzet folder

nee

ja

Is de landschappelijke inpassing adequaat en
conform de leidraad?

Omgevingsvergunning niet verlenen
i.v.m. incomplete aanvraag

nee

Leidraad landschappelijke
inpassing

ja

Inzet leidraad

Omgevingsvergunning niet verlenen
i.v.m. incomplete aanvraag

Landschappelijk geen bezwaren tot verlenen van
omgevingsvergunning

In het bestemmingsplan buitengebied staat aangegeven bij welke ruimtelijke ingrepen een landschappelijke
inpassing vereist is voor het verlenen van een omgevingsvergunning. In het onderstaande schema is
aangegeven hoe het proces van idee tot verlening van de omgevingsvergunning verloopt in relatie tot de
landschappelijk inpassing. Hierbij is aangegeven in welke fase de folder en in welke fase de leidraad wordt
ingezet. Uiteraard is de folder ook geschikt om alle initiatiefnemers te inspireren ook wanneer de initiatieven
niet vergunning plichtig zijn of het bestemmingsplan geen landschappelijke inpassing vereist.
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3.3
Deelgebieden
De deelgebieden uit de landschapsvisie dienen ook als basis voor de gebieden indeling in deze leidraad.
Met een uitzondering; het deelgebied Veerse Meer vormt geen onderdeel van de leidraad. Dit komt omdat dit
deelgebied grotendeels uit oppervlakte water bestaat. Eventuele ontwikkelingen op het Veerse Meer passen
niet binnen de geboden ontwikkelingsruimte van het bestemmingsplan buitengebied en vallen daarmee buiten
de scope van deze leidraad.
De enkele stukken buitengebied in het deelgebied Veerse Meer worden ondergebracht in de deelgebieden
Kleiplaatgronden en Nieuwland.
Voor de verder beschrijving van kenmerken en eigenschappen van de landschappelijke deelgebieden van de
gemeente Veere wordt verwezen naar de landschapsvisie uit 2009.
3.4
Definities
In deze paragraaf worden de gebruikte definities in de leidraad nader toegelicht. Hierbij vormt de leesrichting
van de leidraad de basis, van boven naar beneden en van links naar rechts.
Deelgebied: Landschappelijk deelgebied op basis van de landschapsvisie uit 2009. Voor de leidraad wordt
onderscheid gemaakt tussen de deelgebieden, Kustzone, Oudland, Nieuwland, Kleiplaatgronden.
Onderdeel: Verwijst naar de specifieke locatie van het te beoordelen plan in het deelgebied. Voor het
deelgebied Kustzone worden drie onderdelen onderscheiden, voor het deelgebied Oudland en de
Kleiplaatgronden bestaan uit twee onderdelen en voor het deelgebied Nieuwland wordt geen apart onderdeel
onderscheiden. Het “onderdeel” is te zien als een deelgebied binnen het landschappelijk deelgebied. Een
deel van de “onderdelen” komt overeen met de kernkwaliteiten zoals genoemd in de landschapsvisie, zoals
de kreekruggen, poelgronden, binnenduinrand en mantelingen. Maar het onderdeel “achterland en polder” is
geen kernkwaliteit.
Bijzondere elementen: De bijzondere elementen bestaan uit de kernkwaliteiten zoals beschreven in de
landschapsvisie, met uitzondering van die kernkwaliteiten die als zijn opgenomen als “onderdeel”. Het gaat
hierbij om object in het landschap zoals:
 vroongronden
 vliedbergen
 gekrompen dorpen
 paalhoofden
 voormalig fort De Haak
 het landfront Vlissingen
 Kanaal door Walcheren
Ook markante bebouwing vormt een onderdeel van de bijzondere elementen. Hieronder vallen de bouwwerken
die als dusdanig staan aangegeven in de landschapsvisie
 rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten conform Monumentenwet en Monumentenverordening;
zowel individuele gebouwen als complexen (landgoederen)
 monumentale en karakteristieke boerderijen
 molens
 vuurtorens
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DEELGEBIEDEN

Kustzone
Vrouwenpolder

Oudland

Oostkapelle
Domburg
Serooskerke

Aagtekerke

Gapinge

Veere
Zanddijk

Grijpskerke

Westkapelle

Nieuwland
Kleiplaatgronden

invloedsfeer zeewind

Meliskerke
Zoutelande
Biggekerke

Middelburg

Koudekerke

Vlissingen

Landschappelijke deelgebieden gemeente Veere
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4. Leidraad

De leidraad landschappelijke inpassing dient ter beoordeling van plannen die omgevingsvergunning plichtig
zijn. Het bestemmingsplan stelt voorwaarden aan het verlenen van een omgevingsvergunning. Een van deze
voorwaarden kan zijn dat het plan moet voorzien in een “adequate landschappelijke inpassing.” Maar wat
die landschappelijke inpassing inhoud of aan welke regels sdie moet voldoen staat niet (meer) in het nieuwe
bestemmingsplan buitengebied. Daarvoor is deze leidraad. De leidraad vormt de concrete koppeling tussen
de landschapsvisie en bestemmingsplan buitengebied. Met deze leidraad kan de gemeente Veere beoordelen
of aan de landschappelijke voorwaarden voor het verlenen van en omgevingsvergunning is voldaan.
In de toelichting op het bestemmingsplan staat “De landschappelijke kwaliteiten worden met name geborgd
door de landschappelijke inpassing die voor verschillende activiteiten en wijzigingen moet worden aangetoond.”
Het realiseren van een goede landschappelijke inpassing is niet altijd even eenvoudig. Een oplossing die in de
ene situatie tot een goede landschappelijke inpassing leidt, kan in een andere situatie een totaal ongewenst
beeld tot gevolg hebben. Een goede landschappelijke inpassing is altijd een kwestie van maatwerk. Er is dus
een grote diversiteit aan potentiele oplossingen, waarbij het voor de burger niet altijd vanzelf duidelijk is wat in
zijn specifieke situatie de juiste oplossing is.
De gemeente Veere hecht veel belang aan een goede landschappelijke inpassing maar ook aan de eenduidige
en heldere communicatie naar haar burgers. Om vanuit de gemeente een goede, eenduidige en consequente
beoordeling te kunnen leveren van de verschillende voorstellen, is deze leidraad ontwikkeld.
4.1
Stap voor stap
Bij de gemeente Veere komt een verzoek binnen voor een ingreep of ontwikkeling die formeel niet past binnen de
in het bestemmingsplan maar gebruik maakt van de wijzigingsbevoegdheid. Aan deze wijzigingsbevoegdheid
zijn verschillende voorwaarden gekoppeld waaronder een goede landschappelijke inpassing. Met deze leidraad
is het mogelijk het voorgestelde plan te toetsen en eventueel aanbevelingen te geven voor verbetering.
Eerste stap is het bepalen van het landschappelijke deelgebied waarin de ingreep of ontwikkeling plaats
vindt. De indeling zoals weergegeven in afbeelding 1 dient als basis. De deelgebieden zijn:
 Kustzone
 Oudland
 Nieuwland
 Kleiplaatgronden

STAP 1
STAP 3

Selecteer het relevante
deelgebied

STAP 2
Kustzone

Selecteer onderdeel

Oudland
Nieuwland
Kleiplaatgronden

Nee, beoordeel plan/inrichting
conform kwaliteitseisen en folder

Duinen, dijken & strand

Binnenduinen & mantelingen

Achterland & polder

bijzondere elementen op of direct bij
de locatie:

paalhoofden

vroongronden

markante bebouwing te weten
o
monumentale boerderijen
o
molen
o
watertoren
o
vuurtoren

STAP 4
Gebiedskenmerken duinen landzijde:

Duinen; natuurlijke kustverdediging. Zandduinen met typische duinvegetatie van helmgras, duindoorn en
braam. Diversiteit in duin vorm variërend van breed en glooiend in de noordelijke kustzone tot smal en
hoog in de westelijke kustzone. Ervaring van rust en duisternis is een belangrijke waarde van de duinen.
Kwaliteitseisen voor landschappelijke inpassing duinen landzijde:

beplantingsvorm: duindoornstruweel, braamstruweel of helmgras. Natuurlijke vormen, vermijd lange rechte
lijnen en strakke vormen

maatvoering: struweelstrook minimaal 3 meter breed, helmgras minimaal 2 meter breed.

soort beplanting: helmgras, duindoorn, botanische roos (duinroos, hondsroos, egelantier) braam, kruipwilg

oriëntatie: van ondergeschikt belang, vaak parallel aan duinrand maar veelal bepaald door wind en reliëf

reliëf : maak gebruik van natuurlijk (ogend) reliëf die aansluit bij het duin reliëf
Handreikingen en aanbevelingen duinen landzijde:

Materiaal gebruik: eenvoudig en robuust, duinzand, hout, staal en beton

Gebruik reliëf en duinbeplanting om de ingreep in te bedden in de omgeving. Beplanting en reliëf
overlappen de ingreep zodat strakke contouren worden verzacht en de ingreep ondergeschikt is aan het
duinlandschap

Ja, oordeel expert nodig welstand
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Tweede stap is selectie van het relevante landschappelijk onderdeel van het deelgebied. Afhankelijk van
het deelgebied zijn nul, twee tot drie onderdelen te selecteren. De selectie van het juiste landschappelijke
onderdeel bepaalt voor een belangrijk deel de gewenste landschappelijke inpassing. De selectie van het
relevante landschappelijke onderdeel vindt plaats op basis van de landschapsvisie. Bij het deelgebied
Kustzone is onderscheid gemaakt tussen:
 Duinen, dijken en strand
 Binnenduinrand en mantelingen
 Achterland en polder.
Wanneer een locatie volgens de landschapsvisie buiten de eerste twee onderdelen valt, behoort de locatie
automatisch tot het derde onderdeel.
Bij het deelgebied Oudland is onderscheidt gemaakt tussen de onderdelen:
 Besloten kreekruggen
 Open poelgronden
Beide onderdelen hebben specifieke landschappelijke kwaliteiten wat resulteert in specifieke kwaliteitseisen
voor een landschappelijke inpassing. Om te beoordelen of een locatie op de besloten kreekrug of in de open
poelgrond ligt dient de landschapsvisie uit 2009 als basis.
Voor het deelgebied Kleiplaatgronden is eveneens een onderscheid gemaakt in twee onderdelen:
 Besloten kreekruggen
 Achterland en polder
Locaties die volgens de landschapsvisie niet op de kreekruggen liggen horen bij het onderdeel “achterland
en polder”.
Voor het deelgebied Nieuwland wordt stap 2 van de leidraad overgeslagen. Dit compacte deelgebied vormt
een geheel waarbij overal dezelfde kwaliteitseisen voor landschappelijke inpassing gelden.

STAP 1
STAP 3

Selecteer het relevante
deelgebied

STAP 2
Kustzone

Selecteer onderdeel

Oudland
Nieuwland
Kleiplaatgronden

Nee, beoordeel plan/inrichting
conform kwaliteitseisen en folder

Duinen, dijken & strand

Binnenduinen & mantelingen

Achterland & polder

bijzondere elementen op of direct bij
de locatie:

paalhoofden

vroongronden

markante bebouwing te weten
o
monumentale boerderijen
o
molen
o
watertoren
o
vuurtoren
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Duinen; natuurlijke kustverdediging. Zandduinen met typische duinvegetatie van helmgras, duindoorn en
braam. Diversiteit in duin vorm variërend van breed en glooiend in de noordelijke kustzone tot smal en
hoog in de westelijke kustzone. Ervaring van rust en duisternis is een belangrijke waarde van de duinen.
Kwaliteitseisen voor landschappelijke inpassing duinen landzijde:

beplantingsvorm: duindoornstruweel, braamstruweel of helmgras. Natuurlijke vormen, vermijd lange rechte
lijnen en strakke vormen

maatvoering: struweelstrook minimaal 3 meter breed, helmgras minimaal 2 meter breed.

soort beplanting: helmgras, duindoorn, botanische roos (duinroos, hondsroos, egelantier) braam, kruipwilg

oriëntatie: van ondergeschikt belang, vaak parallel aan duinrand maar veelal bepaald door wind en reliëf

reliëf : maak gebruik van natuurlijk (ogend) reliëf die aansluit bij het duin reliëf
Handreikingen en aanbevelingen duinen landzijde:

Materiaal gebruik: eenvoudig en robuust, duinzand, hout, staal en beton

Gebruik reliëf en duinbeplanting om de ingreep in te bedden in de omgeving. Beplanting en reliëf
overlappen de ingreep zodat strakke contouren worden verzacht en de ingreep ondergeschikt is aan het
duinlandschap

Ja, oordeel expert nodig welstand
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Derde stap van de leidraad richt zich op de eventuele aanwezigheid van bijzondere elementen op of direct
nabij de locatie. Als een van de bijzondere elementen op de locatie aanwezig is geeft Welstand een advies
over het plan en de voorgestelde landschappelijke inpassing. Deze bijzondere elementen stemmen overeen
met een groot deel van de kernkwaliteiten van het Veerse landschap zoals genoemd in de landschapsvisie
Veere en het provinciale uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Zuidwest Zeeland. Voor de definitie en
een nadere beschrijving van de individuele bijzondere elementen zie de landschapsvisie uit 2009, hoofdstuk
4, Kernkwaliteiten.

STAP 1
STAP 3

Selecteer het relevante
deelgebied

STAP 2
Kustzone

Selecteer onderdeel

Oudland
Nieuwland
Kleiplaatgronden

Nee, beoordeel plan/inrichting
conform kwaliteitseisen en folder

Duinen, dijken & strand

Binnenduinen & mantelingen

Achterland & polder

bijzondere elementen op of direct bij
de locatie:

paalhoofden

vroongronden

markante bebouwing te weten
o
monumentale boerderijen
o
molen
o
watertoren
o
vuurtoren

STAP 4
Gebiedskenmerken duinen landzijde:

Duinen; natuurlijke kustverdediging. Zandduinen met typische duinvegetatie van helmgras, duindoorn en
braam. Diversiteit in duin vorm variërend van breed en glooiend in de noordelijke kustzone tot smal en
hoog in de westelijke kustzone. Ervaring van rust en duisternis is een belangrijke waarde van de duinen.
Kwaliteitseisen voor landschappelijke inpassing duinen landzijde:

beplantingsvorm: duindoornstruweel, braamstruweel of helmgras. Natuurlijke vormen, vermijd lange rechte
lijnen en strakke vormen

maatvoering: struweelstrook minimaal 3 meter breed, helmgras minimaal 2 meter breed.

soort beplanting: helmgras, duindoorn, botanische roos (duinroos, hondsroos, egelantier) braam, kruipwilg

oriëntatie: van ondergeschikt belang, vaak parallel aan duinrand maar veelal bepaald door wind en reliëf

reliëf : maak gebruik van natuurlijk (ogend) reliëf die aansluit bij het duin reliëf
Handreikingen en aanbevelingen duinen landzijde:

Materiaal gebruik: eenvoudig en robuust, duinzand, hout, staal en beton

Gebruik reliëf en duinbeplanting om de ingreep in te bedden in de omgeving. Beplanting en reliëf
overlappen de ingreep zodat strakke contouren worden verzacht en de ingreep ondergeschikt is aan het
duinlandschap

Ja, oordeel expert nodig welstand

Vierde en laatste stap bestaat uit het beoordelen van het voorstel. Per deelgebied en landschappelijk onderdeel
worden kwaliteitseisen omschreven waaraan het voorstel moet voldoen. De kwaliteitseisen specificeren:
 de gewenste beplantingsvormen die kunnen worden toegepast,
 de (minimale) gewenst schaal, omvang en afmeting van de beplantingselementen,
 de mogelijke soorten
 eisen m.b.t. de oriëntatie
 eisen m.b.t. toepassing van reliëf
Naast de kwaliteitseisen bevat deze stap ook enkele handreikingen en aanbevelingen voor een goede
landschappelijke inpassing. Hier staan bijvoorbeeld suggesties voor materiaalgebruik, enkel voorbeelden
maar ook handreikingen voor beheer.

STAP 1
STAP 3

Selecteer het relevante
deelgebied

STAP 2
Kustzone

Selecteer onderdeel

Oudland
Nieuwland
Kleiplaatgronden

Nee, beoordeel plan/inrichting
conform kwaliteitseisen en folder

Duinen, dijken & strand

Binnenduinen & mantelingen

Achterland & polder

bijzondere elementen op of direct bij
de locatie:

paalhoofden

vroongronden

markante bebouwing te weten
o
monumentale boerderijen
o
molen
o
watertoren
o
vuurtoren

STAP 4
Gebiedskenmerken duinen landzijde:

Duinen; natuurlijke kustverdediging. Zandduinen met typische duinvegetatie van helmgras, duindoorn en
braam. Diversiteit in duin vorm variërend van breed en glooiend in de noordelijke kustzone tot smal en
hoog in de westelijke kustzone. Ervaring van rust en duisternis is een belangrijke waarde van de duinen.
Kwaliteitseisen voor landschappelijke inpassing duinen landzijde:

beplantingsvorm: duindoornstruweel, braamstruweel of helmgras. Natuurlijke vormen, vermijd lange rechte
lijnen en strakke vormen

maatvoering: struweelstrook minimaal 3 meter breed, helmgras minimaal 2 meter breed.

soort beplanting: helmgras, duindoorn, botanische roos (duinroos, hondsroos, egelantier) braam, kruipwilg

oriëntatie: van ondergeschikt belang, vaak parallel aan duinrand maar veelal bepaald door wind en reliëf

reliëf : maak gebruik van natuurlijk (ogend) reliëf die aansluit bij het duin reliëf
Handreikingen en aanbevelingen duinen landzijde:

Materiaal gebruik: eenvoudig en robuust, duinzand, hout, staal en beton

Gebruik reliëf en duinbeplanting om de ingreep in te bedden in de omgeving. Beplanting en reliëf
overlappen de ingreep zodat strakke contouren worden verzacht en de ingreep ondergeschikt is aan het
duinlandschap

Ja, oordeel expert nodig welstand

Leidraad Landschappelijke inpassing; Samenwerken aan een mooier landschap
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4.2

Leidraad landschappelijke inpassing

STAP 1
STAP 3

Selecteer het relevante
deelgebied

STAP 2

Nee, beoordeel plan/inrichting
conform kwaliteitseisen en folder

Selecteer onderdeel

Kustzone
Oudland
Nieuwland

Duinen, dijken & strand

Kleiplaatgronden

Binnenduinen & mantelingen

Achterland & polder

bijzondere elementen op of direct bij
de locatie:

paalhoofden

vroongronden

markante bebouwing te weten
o
monumentale boerderijen
o
molen
o
watertoren
o
vuurtoren

Ja, oordeel expert nodig welstand

Leidraad Landschappelijke inpassing; Samenwerken aan een mooier landschap

STAP 4
Gebiedskenmerken duinen landzijde:

Duinen; natuurlijke kustverdediging. Zandduinen met typische duinvegetatie van helmgras, duindoorn en
braam. Diversiteit in duin vorm variërend van breed en glooiend in de noordelijke kustzone tot smal en
hoog in de westelijke kustzone. Ervaring van rust en duisternis is een belangrijke waarde van de duinen.
Kwaliteitseisen voor landschappelijke inpassing duinen landzijde:

beplantingsvorm:
o
duindoornstruweel,
o
braamstruweel
o
helmgras.
o
Natuurlijke vormen, vermijd lange rechte lijnen en strakke vormen

maatvoering:
o
struweelstrook minimaal 3 meter breed
o
helmgras minimaal 2 meter breed

soort beplanting:
o
helmgras,
o
struweel; duindoorn, botanische roos (duinroos, hondsroos, egelantier) braam, kruipwilg

oriëntatie: van ondergeschikt belang, vaak parallel aan duinrand maar veelal bepaald door wind en reliëf

reliëf : maak gebruik van natuurlijk (ogend) reliëf die aansluit bij het duin reliëf
Handreikingen en aanbevelingen duinen landzijde:

Materiaal gebruik: eenvoudig en robuust, duinzand, hout, staal en beton

Gebruik reliëf en duinbeplanting om de ingreep in te bedden in de omgeving. Beplanting en reliëf
overlappen de ingreep zodat strakke contouren worden verzacht en de ingreep ondergeschikt is aan het
duinlandschap
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STAP 1
STAP 3

Selecteer het relevante
deelgebied

STAP 2

Nee, beoordeel plan/inrichting
conform richtlijnen/folder

Gebiedskenmerken binnenduinen en mantelingen:

Aaneenschakeling van bos, houtsingels, lanen, weides en buitenplaatsen vormen een kenmerkend
onderdeel van de ”tuin van Zeeland” met een hoge ecologische waarde. Typische beplanting bestaat
uit duindoornstruweel, braamstruweel, oud en jong loofbos, wind geschoren eikenbossen, naaldbos, en
buitenplaatsen met houtsingels, lanen en bospercelen

bijzondere elementen op of direct bij
de locatie:

vroongronden

historische buitenplaatsen

markante bebouwing te weten
o
monumentale boerderijen
o
watertoren
o
vuurtoren

Kwaliteitseisen voor landschappelijke inpassing binnenduinen en mantelingen:

beplantingsvorm:
o
struweel,
o
bos,
o
bomenrijen maar slecht incidenteel in de zone “invloedsfeer zeewind”
o
houtsingels

maatvoering
o
struweelstrook minimaal 3 meter breed,
o
bos minimaal 20 meter breed
o
bomenrij minimaal 2 meter breed 8 tot 12 meter h.o.h.
o
houtsingel 5 tot 10 meter breed

soort beplanting:
o
struweel; duindoornstruweel, braamstruweel
o
bos; loofbos met vooral eik, naaldbos met vooral den
o
bomenrij; es, eik, linde, esdoorn, beuk, populier, iep
o
houtsingels; es, eik, veldesdoorn, haagbeuk, populier, zwarte els, zachte berk, veldesdoorn,
meidoorn, wilde kardinaalsmuts, wilde liguster, vogelkers, sleedoorn, wegedoorn, vuilboom,
hondsroos, egelantier, wilde lijsterbes

oriëntatie: van ondergeschikt belang, gekoppeld aan kavelrichting, ontsluiting en reliëf

reliëf : alleen gerelateerd aan duinrand is de toepassing van natuurlijk ogend reliëf gewenst

Selecteer onderdeel

Kustzone
Oudland

Duinen, dijken & strand

Nieuwland
Kleiplaatgronden

Binnenduinen & mantelingen

Achterland & polder

STAP 4

Ja, oordeel expert nodig welstand

Handreikingen en aanbevelingen:

materiaalgebruik: van eenvoudig en robuust tot rijk en verfijnd

Leidraad Landschappelijke inpassing; Samenwerken aan een mooier landschap
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STAP 1
Selecteer het relevante
deelgebied

STAP 4
STAP 2

Selecteer onderdeel

Kustzone

STAP 3
Nee, beoordeel plan/inrichting
conform richtlijnen/folder

Oudland
Nieuwland

Duinen, dijken & strand

Kleiplaatgronden

Binnenduinen & mantelingen

Achterland & polder

bijzondere elementen op of direct bij
de locatie:

vroongronden

historische buitenplaatsen

markante bebouwing te weten
o
monumentale boerderijen
o
molen

Ja, oordeel expert nodig welstand

Gebiedskenmerken achterland en polder:

Relatief open landschap met onregelmatige blokverkaveling, Zeeuwse hagen markeren de
kavelgrenzen. Door de sterke invloed van de zeewind zijn bomen schaars.
Kwaliteitseisen voor landschappelijke inpassing achterland en polder:

beplantingsvorm: halfopen landschap met erfbeplanting bestaande uit (Zeeuwse)haag, houtsingels ,
knotbomenrijen en solitaire boom. Zeeuwse hagen rond weilanden en akkers

maatvoering
o
geschoren haag 1 meter breed
o
Zeeuwse haag 3 tot 5 meter breed
o
houtsingel 5 tot 10 meter breed
o
solitaire boom minimaal 2 bij 2 meter bovengrondse ruimte
o
knotbomenrij enkele rij minimaal 1 meter breed bomen 5 meter h.o.h.

soort beplanting:
o
geschoren haag; meidoorn, veldesdoorn, liguster, haagbeuk, beuk
o
Zeeuwse haag; meidoorn, sleedoorn, hondsroos, gewone liguster, Gelderse roos,
veldesdoorn)
o
knotbomenrijen; es, wilg, populier, els,
o
solitaire boom; eik, beuk, kers, okkernoot, linde, peer, kastanje, iep, esdoorn
o
houtsingels; es, eik, veldesdoorn, haagbeuk, els, populier, kornoelje, hazelaar, meidoorn,
wilde kardinaalsmuts, sleedoorn, wegedoorn, vuilboom, hondsroos, egelantier, gewone
vlier, wilde lijsterbes, Gelderse roos, wilde liguster

oriëntatie: gekoppeld aan kavelrichting en ontsluiting, waarbij de meest intensief gebruikte delen van
het erf uit het zicht worden geplant. Alleen bij minicamping volledig omsluitende beplanting
toepassen. Minicamping benaderen als boomgaard met rondom wind kerende beplanting van
bijvoorbeeld els, populier of gemengde Zeeuwse haag. Bij overige ingrepen de relatie tussen open en
besloten duidelijk afstemmen op de kavelrichting, erfinrichting, gebruik en omgeving.

reliëf : geen behoudens sloot
Handreikingen en aanbevelingen:

materiaalgebruik: van eenvoudig en robuust tot rijk en verfijnd

Leidraad Landschappelijke inpassing; Samenwerken aan een mooier landschap
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STAP 4

STAP 1
Selecteer het relevante
deelgebied

STAP 2

Selecteer onderdeel

Kustzone

STAP 3
Nee, beoordeel plan/inrichting
conform richtlijnen/folder

Oudland
Nieuwland

Besloten kreekrug

Kleiplaatgronden

Open poelgrond

bijzondere elementen op of direct bij
de locatie:

Buitenplaats

Vliedberg

Gekrompen kerkdorp

Landfront Vlissingen

markante bebouwing te weten
o
monumentale boerderijen
o
molen

Ja, oordeel expert nodig welstand

Gebiedskenmerken kreekrug:

Relatief besloten kreekruggen met concentraties aan bebouwing met Zeeuwse haag als
wegbeplanting en veel erfbeplanting. Kleinschalig en grillig landschap met sterk agrarisch karakter.
Kenmerkend is het contrast in reliëf en karakter met open en lager gelegen poelgronden.
Kwaliteitseisen voor landschappelijke inpassing kreekrug:

beplantingsvorm:
o
geschoren haag
o
Zeeuwse haag
o
Houtsingel
o
Knotbomenrij
o
Bomenrij maar slecht incidenteel in de zone “invloedsfeer zeewind”
o
Solitaire boom
o
Boomgaard

maatvoering
o
geschoren haag 1 meter breed
o
Zeeuwse haag 3 tot 5 meter breed
o
houtsingel 5 tot 10 meter breed
o
knotbomenrij enkele rij minimaal 1 meter breed bomen 5 meter h.o.h.
o
bomenrij enkele rij minimaal 2 meter breed bomen 8 tot 12 meter h.o.h.
o
solitaire boom minimaal 2 bij 2 meter bovengrondse ruimte
o
boomgaard minimaal 2 rijen fruitbomen 8 tot 12 meter h.o.h. in gras

soort beplanting:
o
geschoren haag; meidoorn, veldesdoorn, liguster, haagbeuk, beuk
o
Zeeuwse haag; meidoorn, sleedoorn, hondsroos, gewone liguster, Gelderse roos,
veldesdoorn
o
houtsingel; es, eik, veldesdoorn, haagbeuk, els, populier, kornoelje, hazelaar, meidoorn,
wilde kardinaalsmuts, sleedoorn, wegedoorn, vuilboom, hondsroos, egelantier, gewone
vlier, wilde lijsterbes, gelderse roos, wilde liguster
o
knotbomenrijen; es, wilg, populier, els
o
bomenrij; eik, beuk, linde, es, wilg, populier, els
o
solitaire boom; eik, beuk, kers, okkernoot, linde, peer, kastanje, iep, esdoorn
o
boomgaard; appel, peer, kers, okkernoot, pruim

oriëntatie: gekoppeld aan kreekrug en kavelrichting. Parallel aan of haaks op de kreekrug. Aan de
zijde van de kreekrug meer besloten en aan de zijde van de poelgronden (open landschap) meer
open. Waarbij de meest intensief gebruikte delen van het erf uit het zicht worden geplant. Alleen bij
minicamping volledig omsluitende beplanting toepassen. Minicamping benaderen als boomgaard met
rondom wind kerende beplanting van bijvoorbeeld els, populier of gemengde Zeeuwse haag. Bij
overige ingrepen de relatie tussen open en besloten duidelijk afstemmen op de kavelrichting,
erfinrichting, gebruik en omgeving.

reliëf : geen behoudens sloot
Handreikingen/aandachtspunten/ voorbeeld of aanbevelingen:

materiaalgebruik: van eenvoudig en robuust tot rijk en verfijnd

Leidraad landschappelijke inpassinggemeente Veere
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STAP 4

STAP 1
Selecteer het relevante
deelgebied

STAP 2

Selecteer onderdeel

Kustzone

STAP 3
Nee, beoordeel plan/inrichting
conform richtlijnen/folder

Oudland
Nieuwland

Besloten kreekrug

Kleiplaatgronden

Open poelgrond

bijzondere elementen op of direct bij
de locatie:

Buitenplaats

Vliedberg

Gekrompen kerkdorp

Landfront Vlissingen

markante bebouwing te weten
o
monumentale boerderijen
o
molen

Ja, oordeel expert nodig welstand

Gebiedskenmerken kreekrug:

Relatief besloten kreekruggen met concentraties aan bebouwing met Zeeuwse haag als
wegbeplanting en veel erfbeplanting. Kleinschalig en grillig landschap met sterk agrarisch karakter.
Kenmerkend is het contrast in reliëf en karakter met open en lager gelegen poelgronden.
Kwaliteitseisen voor landschappelijke inpassing kreekrug:

beplantingsvorm:
o
geschoren haag
o
Zeeuwse haag
o
Houtsingel
o
Knotbomenrij
o
Bomenrij maar slecht incidenteel in de zone “invloedsfeer zeewind”
o
Solitaire boom
o
Boomgaard

maatvoering
o
geschoren haag 1 meter breed
o
Zeeuwse haag 3 tot 5 meter breed
o
houtsingel 5 tot 10 meter breed
o
knotbomenrij enkele rij minimaal 1 meter breed bomen 5 meter h.o.h.
o
bomenrij enkele rij minimaal 2 meter breed bomen 8 tot 12 meter h.o.h.
o
solitaire boom minimaal 2 bij 2 meter bovengrondse ruimte
o
boomgaard minimaal 2 rijen fruitbomen 8 tot 12 meter h.o.h. in gras

soort beplanting:
o
geschoren haag; meidoorn, veldesdoorn, liguster, haagbeuk, beuk
o
Zeeuwse haag; meidoorn, sleedoorn, hondsroos, gewone liguster, Gelderse roos,
veldesdoorn
o
houtsingel; es, eik, veldesdoorn, haagbeuk, els, populier, kornoelje, hazelaar, meidoorn,
wilde kardinaalsmuts, sleedoorn, wegedoorn, vuilboom, hondsroos, egelantier, gewone
vlier, wilde lijsterbes, gelderse roos, wilde liguster
o
knotbomenrijen; es, wilg, populier, els
o
bomenrij; eik, beuk, linde, es, wilg, populier, els
o
solitaire boom; eik, beuk, kers, okkernoot, linde, peer, kastanje, iep, esdoorn
o
boomgaard; appel, peer, kers, okkernoot, pruim

oriëntatie: gekoppeld aan kreekrug en kavelrichting. Parallel aan of haaks op de kreekrug. Aan de
zijde van de kreekrug meer besloten en aan de zijde van de poelgronden (open landschap) meer
open. Waarbij de meest intensief gebruikte delen van het erf uit het zicht worden geplant. Alleen bij
minicamping volledig omsluitende beplanting toepassen. Minicamping benaderen als boomgaard met
rondom wind kerende beplanting van bijvoorbeeld els, populier of gemengde Zeeuwse haag. Bij
overige ingrepen de relatie tussen open en besloten duidelijk afstemmen op de kavelrichting,
erfinrichting, gebruik en omgeving.

reliëf : geen behoudens sloot
Handreikingen/aandachtspunten/ voorbeeld of aanbevelingen:

materiaalgebruik: van eenvoudig en robuust tot rijk en verfijnd
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STAP 1
Selecteer het relevante
deelgebied

STAP 4
STAP 2

Kustzone

Selecteer onderdeel

STAP 3
Nee, beoordeel plan/inrichting
conform richtlijnen/folder

Oudland
Nieuwland
Kleiplaatgronden

Besloten kreekrug

Open poelgrond

bijzondere elementen op of direct bij de
locatie:

Vliedberg

Gekrompen kerkdorp

Landfront Vlissingen

Kanaal door Walcheren

markante bebouwing te weten
o
monumentale boerderijen

Gebiedskenmerken open poelgrond:

Laaggelegen poelgronden met overwegend open en sterk agrarisch karakter. Van oudsher vooral
weidegronden nu ook akkers. Onregelmatige blokverkaveling met historisch slootpatroon. Contrast
in reliëf en karakter met relatief besloten en hoger gelegen kreekruggen.
Kwaliteitseisen voor landschappelijke inpassing open poelgrond:

beplantingsvorm: weinig opgaande beplanting,
o
knotbomen
o
solitaire boom
o
kleine groep struiken op strategische plaats, geen lange lijnvormige elementen




Ja, oordeel expert nodig welstand





o
slootrand/natuurvriendelijke oever met rietkraag,
maatvoering
o
groep struiken 3 bij 3 meter tot 5 bij 5 meter.
o
solitaire boom minimaal 2 bij 2 meter bovengrondse ruimte
o
knotboom minimaal 1 bij 1 meter bovengrondse ruimte
o
slootrand/natuurvriendelijke oever 2 tot 4 meter breed
soort beplanting:
o
knotbomen; es, els, wilg, populier
o
solitaire boom; eik, es, kers, okkernoot, linde, peer, kastanje, iep, populier
o
slootrand/natuurvriendelijke oever met rietkraag,
o
groep struiken; kornoelje, hazelaar, meidoorn, wilde kardinaalsmuts, sleedoorn,
wegedoorn, vuilboom, hondsroos, egelantier, gewone vlier, wilde lijsterbes, Gelderse
roos, wilde liguster,
oriëntatie: volgt het verkavelingspatroon. ordening van gebouwen en andere inrichtingselementen is
juist in open gebieden van groot belang omdat met een goed doordachte clustering van elementen
minder fraaie onderdelen uit het zicht te houden zijn.
reliëf : geen behoudens sloot

Handreikingen en aanbevelingen:

materiaalgebruik: eenvoudig en robuust

Leidraad landschappelijke
inpassinggemeente
Veere
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STAP 1
Selecteer het relevante
deelgebied

STAP 4
STAP 2

Niet van toepassing

Kustzone

STAP 3

Nee, beoordeel plan/inrichting
conform richtlijnen/folder

Oudland
Nieuwland
Kleiplaatgronden

bijzondere elementen op of direct bij de
locatie:

Voormalig fort de Haak

vroongronden

markante bebouwing te weten
o
monumentale boerderijen

Ja, oordeel expert nodig welstand

Gebiedskenmerken Nieuwland:

Relatief open landschap met regelmatige rationele verkaveling, beplante binnendijken
en een duidelijk agrarisch karakter
Kwaliteitseisen voor landschappelijke inpassing Nieuwland:

Beplantingsvorm
o
Geschoren haag,
o
Zeeuwse haag
o
houtsingels
o
knotbomen
o
bomenrijen (op dijken)
o
solitaire boom
o
slootranden/natuurvriendelijke oever met rietkraag

maatvoering
o
geschoren haag 1 meter breed
o
Zeeuwse haag 3 tot 5 meter breed
o
houtsingel 5 tot 10 meter breed
o
knotbomenrij enkele rij minimaal 1 meter breed bomen 5 meter h.o.h.
o
bomenrij enkele rij minimaal 2 meter breed bomen 8 tot 12 meter h.o.h.
o
solitaire boom minimaal 2 bij 2 meter bovengrondse ruimte
o
slootrand/natuurvriendelijke oever 2 tot 4 meter breed

soort beplanting:
o
geschoren haag; meidoorn, veldesdoorn, liguster, haagbeuk, beuk
o
Zeeuwse haag; meidoorn, sleedoorn, hondsroos, gewone liguster, Gelderse
roos, veldesdoorn
o
knotbomenrijen; es, populier, wilg, els
o
bomenrijen; eik, beuk, linde, es, wilg, populier, els
o
solitaire boom; eik, beuk, kers, okkernoot, linde, peer, kastanje, iep, esdoorn
o
slootrand/natuurvriendelijke oever met rietkraag

oriëntatie: gerelateerd aan kavelrichting en binnendijken

reliëf : geen behoudens sloot en binnendijk
Handreikingen/aandachtspunten/ voorbeeld of aanbevelingen:
materiaalgebruik: van eenvoudig en robuust tot verfijnd en rijk
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STAP 4
Gebiedskenmerken kreekrug:

Relatief besloten kreekruggen met concentraties aan bebouwing met Zeeuwse haag
als wegbeplanting en veel erfbeplanting. Kleinschalig en grillig landschap met sterk
agrarisch karakter. Kenmerkend is het contrast in reliëf en karakter met open en lager
gelegen poelgronden.

STAP 1
Selecteer het relevante
deelgebied

STAP 2

Kustzone

Selecteer onderdeel

STAP 3
Nee, beoordeel plan/inrichting
conform richtlijnen/folder

Oudland
Nieuwland

Besloten kreekrug

Kleiplaatgronden
Achterland en polder

bijzondere elementen op of direct bij
de locatie:

Buitenplaats

Vliedberg

Gekrompen kerkdorp

markante bebouwing te weten
o
monumentale boerderijen
o
molen

Ja, oordeel expert nodig welstand

Kwaliteitseisen voor landschappelijke inpassing kreekrug:

beplantingsvorm:
o
geschoren haag
o
Zeeuwse haag
o
Houtsingel
o
Knotbomenrij
o
Bomenrij maar slecht incidenteel in de zone “invloedsfeer zeewind”
o
Solitaire boom
o
Boomgaard

maatvoering
o
geschoren haag 1 meter breed
o
Zeeuwse haag 3 tot 5 meter breed
o
Houtsingel 5 tot 10 meter breed
o
knotbomenrij enkele rij minimaal 1 meter breed bomen 5 meter h.o.h.
o
bomenrij enkele rij minimaal 2 meter breed bomen 8 tot 12 meter h.o.h.
o
solitaire boom minimaal 2 bij 2 meter bovengrondse ruimte
o
boomgaard minimaal 2 rijen fruitbomen 8 tot 12 meter h.o.h. in gras

soort beplanting:
o
geschoren haag; meidoorn, veldesdoorn, liguster, haagbeuk, beuk
o
Zeeuwse haag; meidoorn, sleedoorn, hondsroos, gewone liguster, gelderse
roos, veldesdoorn
o
houtsingel; es, eik, veldesdoorn, haagbeuk, els, populier, kornoelje,
hazelaar, meidoorn, wilde kardinaalsmuts, sleedoorn, wegedoorn, vuilboom,
hondsroos, egelantier, gewone vlier, wilde lijsterbes, gelderse roos, wilde
liguster
o
knotbomenrijen; es, wilg, populier, els
o
bomenrij; eik, beuk, linde, es, wilg, populier, els
o
solitaire boom; eik, beuk, kers, okkernoot, linde, peer, kastanje, iep, esdoorn
o
boomgaard; appel, peer, kers, okkernoot, pruim

oriëntatie: gekoppeld aan kreekrug en kavelrichting. Parallel aan of haaks op de
kreekrug. Aan de zijde van de kreekrug meer besloten en aan de zijde van de
poelgronden (open landschap) meer open. Waarbij de meest intensief gebruikte delen
van het erf uit het zicht worden geplant. Alleen bij minicamping volledig omsluitende
beplanting toepassen. Minicamping benaderen als boomgaard met rondom wind
kerende beplanting van bijvoorbeeld els, populier of gemengde Zeeuwse haag. Bij
overige ingrepen de relatie tussen open en besloten duidelijk afstemmen op de
kavelrichting, erfinrichting, gebruik en omgeving.

reliëf : geen behoudens sloot
Handreikingen/aandachtspunten/ voorbeeld of aanbevelingen:

materiaalgebruik: van eenvoudig en robuust tot rijk en verfijnd
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STAP 4
Gebiedskenmerken:

Verfijnde verkavelings- en beplantingsstructuur met halfopen landschap met weinig
bebouwing onregelmatige blokverkaveling en strokenverkaveling en uitgesproken
agrarisch karakter.

Het achterland is duidelijk minder open dan de poelgronden in Oudland. Het
contrast tussen kreekrug en achterland is dan ook minder groot dan tussen
kreekrug en poelgroen.

STAP 1
Selecteer het relevante
deelgebied

STAP 2

Selecteer onderdeel

Kustzone

STAP 3
Nee, beoordeel plan/inrichting
conform richtlijnen/folder

Oudland
Nieuwland
Kleiplaatgronden

Besloten kreekrug

Achterland en polder

bijzondere elementen op of direct bij
de locatie:

Buitenplaats

Vliedberg

Gekrompen kerkdorp

Markante bebouwing
o
monumentale boerderijen
o
molen

Ja, oordeel expert nodig welstand

Kwaliteitseisen voor landschappelijke inpassing achterland:

beplantingsvorm:
o
geschoren haag,
o
Zeeuwse haag
o
houtsingel,
o
solitaire boom
o
knotbomenrij
o
bomenrij maar slecht incidenteel in de zone “invloedsfeer zeewind”

maatvoering
o
geschoren haag 1 meter breed
o
Zeeuwse haag 3 tot 5 meter breed
o
houtsingel 5 tot 10 meter breed
o
solitaire boom minimaal 2 bij 2 meter bovengrondse ruimte
o
knotbomenrij enkele rij minimaal 1 meter breed bomen 5 meter h.o.h.
o
bomenrij enkele rij minimaal 2 meter breed bomen 8 tot 12 meter h.o.h.

soort beplanting:
o
geschoren haag; meidoorn, veldesdoorn, liguster, haagbeuk, beuk
o
Zeeuwse haag; meidoorn, sleedoorn, hondsroos, gewone liguster,
Gelderse roos, veldesdoorn
o
houtsingels; es, eik, veldesdoorn, haagbeuk, els, populier, kornoelje,
hazelaar, meidoorn, wilde kardinaalsmuts, sleedoorn, wegedoorn,
vuilboom, hondsroos, egelantier, gewone vlier, wilde lijsterbes, Gelderse
roos, wilde liguster
o
solitaire boom; eik, beuk, kers, okkernoot, linde, peer, kastanje, iep,
esdoorn
o
knotbomenrijen; es, wilg, populier, els
o
bomenrij; eik, beuk, linde, es, wilg, populier, els

oriëntatie: gekoppeld aan kreekrug en kavelrichting. Parallel aan of haaks op de
kreekrug. Aan de zijde van de kreekrug meer besloten en aan de zijde van de
komgronden (open landschap) meer open. Waarbij de meest intensief gebruikte
delen van het erf uit het zicht worden geplant. Alleen bij minicamping volledig
omsluitende beplanting toepassen. Minicamping benaderen als boomgaard met
rondom wind kerende beplanting van bijvoorbeeld els, populier of gemengde
Zeeuwse haag. Bij overige ingrepen de relatie tussen open en besloten duidelijk
afstemmen op de kavelrichting, erfinrichting, gebruik en omgeving.

reliëf : geen behoudens sloot
Handreikingen en aanbevelingen:

materiaalgebruik: van eenvoudig en robuust tot rijk en verfijnd

Leidraad landschappelijke inpassinggemeente Veere
Leidraad Landschappelijke inpassing; Samenwerken aan een mooier landschap

eindconcept d.d. 5 november 2012

Pagina 16 van 16
Pagina 27 van 30

5. Aanbevelingen

De gemeente Veere wil serieus werk maken van een goede landschappelijke inpassing van diverse functies in het
buitengebied. Niet in de laatste plaats omdat het landschap voor Veere een belangrijke inkomstenbron is. Met deze
leidraad en de bijbehorende folder toont de gemeente Veere haar ambitie op het gebied van landschappelijke inpassing.

5.1

Communicatie

5.2

Implementatie van de leidraad

Voor een succesvolle uitvoering van beleid is een goede communicatie van belang.
Allereerst dient intern in de gemeentelijke organisatie bekendheid te worden gegeven aan de folder. Vooral die medewerkers
waar initiatiefnemers als eerste contact mee hebben, zowel frontoffice als backoffice. Dus behalve de baliemedewerkers
dienen ook de medewerkers op de afdeling ruimtelijke ordening bekend te zijn met de folder.
De introductie van de folder is een goed moment om met een krantenartikel en een item op de gemeentelijke website extra
aandacht te vragen voor landschappelijke inpassing. Zo wordt de folder en het thema landschappelijke inpassing extra
onder de aandacht gebracht van burgers.

Het opstellen van deze leidraad is niet het eindstation van het proces. De volgende stap in het proces is de implementatie
van de leidraad binnen de gemeente Veere. De implementatie begint bij het informeren van de betrokken ambtenaren.
Informeren over de inhoud van de leidraad en de folder leidt tot meer aandacht en meer draagvlak voor het thema
landschappelijke inpassing. Daarnaast dienen de betrokken ambtenaren te worden geïnformeerd over hoe de gemeente
Veere die taken binnen haar ambtelijke organisatie wil verdelen.
Naast een informatieronde voor een bredere groep betrokken ambtenaren is een concrete instructie gewenst voor die
ambtenaren die met de leidraad gaan werken. Dit kan bijvoorbeeld door onder begeleiding van een landschapsarchitect
aan de hand van voorbeelden de leidraad toe te passen. De laatste stap voor een succesvolle implementatie bestaat
evalueren en het eventueel bijstellen van de leidraad aan de hand van de ervaringen in de praktijk. Pas als deze drie
stappen volledig zijn doorlopen kan men spreken van een succesvolle implementatie van de leidraad landschappelijke
inpassing. Daarnaast is het mogelijk de leidraad zoals opgenomen in dit rapport te vertalen naar een digitale leidraad. Dit
kan helpen om de toetsing van vraagstukken en het toepassen van hulpmiddelen eenduidig te laten verlopen.
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