Elementen

Heeft u nog vragen?

0,25m

Geschoren haag
meidoorn
veldesdoorn
liguster
haagbeuk
beuk
onderhoud: 1x per jaar snoeien

0,30m

Deze folder dient ter inspiratie om uw schuur,
loods, woning of minicamping op een passende
manier in ons landschap in te passen.

0,8-1m

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen
met de gemeente Veere

1m

Zeeuwse haag
10-16m

meidoorn
sleedoorn
hondsroos
gewone liguster
gelderse roos
veldesdoorn

Handreiking landschappelijke inpassing

3-4m
3-5m

Gemeente Veere
Traverse 1
4357 ET Domburg
Tel: (0118) 555 444
Fax: (0118) 555 443
gemeente@veere.nl
www.veere.nl

Samen werken aan een mooier landschap in de
gemeente Veere!
Deze handreiking heeft tot doel u te inspireren
en te enthousiasmeren bij het realiseren van een
goede landschappelijke inpassing van uw gebouw
of erf. Afhankelijk van wat u wilt realiseren en in
welk deelgebied, geven wij u enkele suggesties
voor een goede landschappelijke inpassing op
pagina 2 en 3 van deze folder. Deze suggesties
kunnen natuurlijk nooit uitputtend zijn en alle
mogelijkheden behandelen. Met deze folder
willen we u vooral ideeën geven. Op pagina 4
staat een overzicht van de beplantingselementen
die kunnen worden toegepast met suggesties
voor soorten en aanbevelingen voor onderhoud.

met boomvormers

onderhoud: na aanplant 50cm terugsnoeien
voor behoud gesloten beeld om de 5-10jaar terugsnoeien op 1m

Houtsingel
struiken:
zwart els
zachte berk
meidoorn
wilde liguster
vogelkers,
sleedoorn
hondsroos

boomvormers:
es
eik
veldesdoorn
haag
beuk
els
populier

10-16m

Wat wilt u gaan doen?
3-4m
10m

onderhoud: 1x per 5-10 jaar terugsnoeien

Solitaire boom
okkernoot
eik
linde
esdoorn
beuk
kastanje

minicamping

schuur inrichten als
woning of appartementen

schuur of loods

schuur vervangen door woning

10-20m

onderhoud: 1x per 6 jaar snoeien

Bomenrij
es
eik
linde
esdoorn
beuk
populier
iep

Waar wilt u ontwikkelen?

Kustzone
Vrouwenpolder

8-12m

Ieder deelgebied heeft een eigen
karakter. Het landschap in de
kustzone is wezelijk anders dan
het landschap in oudland. Maar
ook binnen een deelgebied kan
het landschap heel veschillend
zijn. Dit heeft gevolgen voor de
landschappelijke inpassing. Wat
voor een schuur op de kreekrug
een
goede
landschappelijke
inpassing kan betekenen is op de
open poelgronden niet gewenst.
Landschappelijke inpassing is altijd
maatwerk!

onderhoud: 1x per 6 jaar snoeien

(Knot)bomenrij
eik
linde
es
wilg
els

DEELGEBIEDEN

ca.5m

ca.5m

onderhoud: 1x per 2 jaar op ca. 2m hoogte knotten

Boomgaard
kers
peer
appel

Serooskerke

Aagtekerke

Gapinge

Veere
Zanddijk

Grijpskerke

Westkapelle

Nieuwland
Kleiplaatgronden

invloedsfeer zeewind

Meliskerke
Zoutelande
Biggekerke

Middelburg

Koudekerke

12m
12m

onderhoud: per jaar snoeien, plukken en
tussentijds controleren op aantastingen.

Oudland

Oostkapelle
Domburg

Vlissingen

Een uitgave van
gemeente Veere
december 2012
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Kustzone
Gebiedskenmerken
☐
☐

Gebiedskenmerken

duinen, dijken en strand
binnenduinrand en manteling

achterland

☐
☐

mantelingen

binnenduinrand

laan

Nieuwland

Oudland

Kleiplaatgronden

Gebiedskenmerken

Gebiedskenmerken
☐
☐

open poelgrond
besloten kreekrug

open poelgrond
besloten kreekrug

open, lager
gelegen poelgrond

beplante wegen
lanen, Zeeuwse hagen,
houtsingels

☐
hoger gelegen kreekruggen
beplant, wegbeplanting
Zeeuwse haag

vroongronden
struweelbeplanting
bos

duinen met helmgras en
duindoornstruweel

landbouwgronden

stelsel van gegraven
watergangen (sprinken)

onregelmatige blok- en
strokenverkaveling

concentratie bebouwing
op kreekrug langs
ontsluitingsweg

landschap met dijken
landschap met relatief
open en agrarisch karakter

beplante binnendijken

regelmatige
rationele verkaveling
boomgaarden

verspreide bebouwing en
boerderijen langs dijk

houtsingels, struweel,
Zeeuwse hagen langs
erfgrenzen

Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen

beplantingsvormen

beplantingsvormen

beplantingsvormen

beplantingsvormen

duinen aan landzijde:
- natuurlijke vormen van duindoorn/braamstruweel, helmgras en
reliëf elementen, vermijd lange rechte lijnen en strakke vormen

kreekrug:
- besloten tot halfopen landschap met kenmerkende
Zeeuwse haag als wegbeplanting en erfbeplanting met
(geschoren)haag, Zeeuwse haag, boomgaard en solitaire boom,
randbeplanting met houtsingel, (knot)bomenrij

kreekrug:
- besloten tot halfopen landschap met kenmerkende Zeeuwse haag
als wegbeplanting en erfbeplanting met (geschoren)haag, Zeeuwse
haag, boomgaard en solitaire boom, randbeplanting met houtsingel,
(knot)bomenrij

- erfbeplanting, bomenrijen (op dijken)
- randbeplanting (zeeuwse haag, houtsingels en slootranden)

achterland/polder:
- halfopen landschap, met bomenrijen, erfbeplanting,
houtsingels en Zeeuwse hagen rond weilanden en akkers

poelgrond:
- weinig opgaande beplanting
erfbeplanting: enkele agrarische knotbomen, solitaire boom
randbeplanting: korte rij (knot)bomen, slootrand/natuurvriendelijke
oever met rietkragen, kleine groep struiken op strategische plaats,
geen lange lijnvormige elementen

Aanbevelingen

Aanbevelingen

Aanbevelingen

Aanbevelingen

inpassing schuur, loods of woning in binnenduinrand

inpassing schuur, loods of woning op kreekrug

inpassing schuur, loods of woning op poelgrond

inpassing schuur, loods of woning

binnenduinen en mantelingen:
- overheersend besloten met duindoorn/braamstruweel, bos,
bomenrijen en houtsingels afgewisseld door weides
achterland/polder:
- halfopen landschap, met erfbeplanting, houtsingels en
Zeeuwse hagen rond weilanden en akkers

zeeuwse haag
struweel

knotbomen

bos
zeeuwse haag

houtsingel

oeverbeplanting

houtsingel
opslag

rietkraag

solitaire boom

geschoren haag

inpassing minicamping in binnenduinrand

houtsingel

zeeuwse haag

boomgaard
solitaire boom

solitaire boom

knotbomen

solitaire boom

inpassing minicamping op kreekrug

intensief gebruikt
deel erf uit
het zicht planten

inpassing schuur, loods of woning op kreekrug:

geschoren haag

inpassing minicamping
zeeuwse haag

knotbomen

bos
houtsingel
reliëf

zeeuwse haag

struweel

* spaarzaam omgaan met de aanplant van lanen en bomen
binnen invloedsfeer zeewind
* voor inrichtingsuggestie voor achterland/polder zie nieuwland

zeeuwse haag
solitaire boom

houtsingel
opslag

solitaire boom

boomgaard

zeeuwse haag

houtsingel

solitaire boom

geschoren haag

boomgaard
geschoren haag

houtsingel

* voor inrichtingsuggestie minicamping op kreekrug
zie kleiplaatgronden

* spaarzaam omgaan met de aanplant van lanen en bomen
binnen invloedsfeer zeewind
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