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Legenda
kap binnen gemeente Leiden ten behoeve
van de RijnlandRoute (A44-N434-A4)
herplant volgens het Landschapsplan RLR
bestaande boomstructuur Leiden
(Groene Kaart Leiden 2012)
plangrens Hoofdcontract RijnlandRoute
(A44-stroomweg-A4, zonder Europaweg en Tjalmaweg)

gemeentegrens Leiden

vogelvluchtaanzicht van kap (oranje) en herplant (donkergroen) binnen Gemeente Leiden
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aanleiding bomencompensaƟe

uitgangspunten vanuit de Inpassingsvisie RijnlandRoute

Voor de realisa e van de RijnlandRoute worden binnen de gemeente Leiden houtopstanden langs de A44 en A4, bomenrijen en solitaire bomen gekapt. Vanuit de APV
kan de gemeente (bevoegd gezag) een herplantplicht opleggen bij de vergunningsvoorschri en. Voorbereidende onderzoeken voor het compensa eplan bestaan uit
de inventarisa e van de compensa eplich ge bestanden door bureau Tauw en onderzoek naar verplan ngsmogelijkheden en waardebepaling van de boombestanden
door het bureau Boomontzorging. De als verplantbaar beoordeelde bomen zullen
daadwerkelijk verplant worden. Dit betre 37 bomen.

Vanuit de Inpassingsvisie RijnlandRoute, onderdeel van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het Tracébesluit, zijn er aantal richtlijnen voor herplant van houtopstand en bomen.

Vanuit het Landschapsplan RijnlandRoute wordt een deel van de compensa e gerealiseerd als herplant van houtopstanden langs de A44, wegbegeleidende beplan ng
en strategisch geplaatste solitairen of kleine groepen bomen. Het deel van de compensa e dat niet binnen het plangebied kan worden terug geplant in verband met
landschappelijke en ecologische waarden zoals weidevogelgebied wordt in overleg
met gemeente Leiden elders gecompenseerd. Gemeente Leiden dient hierbij aan te
geven welke loca es geschikt zijn voor compensa e. Indien geen volledige compensa e kan plaatsvinden omdat onvoldoende compensa eloca es aangewezen kunnen
worden, stort de provincie Zuid-Holland een gelijkwaardig bedrag in het bomenfonds
van de gemeente Leiden. Deze werkwijze is conform de Bomenverordening en de
nadere regels van de gemeente Leiden.

zicht vanuit Stevenshof op de open polder met her en der een hakhoutbosje

Landschap tot in de bermen
‘De RijnlandRoute is ondergeschikt aan het landschap’. Dit wordt in het ontwerp
duidelijk door onder andere het doorze en van lokale gebiedskenmerken tot in de
bermen. Bijvoorbeeld bij de A44 door het con nueren van de hoge hagen aansluitend op het landgoederenkarakter van deze route. Daar waar de RijnlandRoute door
weidevogelgebied loopt, wordt de weg ingepast met een kade en rietkragen in plaats
van bijvoorbeeld doorgaande opgaande beplan ng.
De RijnlandRoute hee geen voor- of achterkant
Elementen die op de grens van de berm en de omgeving een plek krijgen, zoals geluidsschermen, beplan ngen en watergangen, hebben een weg- en een bewonerszijde, welke beide hoogwaardig ingericht zijn. Het groeninrich ngsplan dient rekening te houden met een aantrekkelijke route voor de weggebruiker en een lee are
omgeving voor omwonenden en andere gebruikers van het gebied.

zicht vanuit de volkstuinen in de Oostvlietpolder rich ng recrea egebied Vlietland
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overzicht aantallen en oppervlaktes herplant
in de gemeente Leiden
binnen het plangebied Hoofdcontract RijnlandRoute ‘A44 - N434 - A4’
stuks:

AansluitingLeidenWest
bosplantsoenafschermingJanssen
zuilvormigebomenͲeilandindelus
laanbeplantingPlesmanlaan
bosplantsoenafschermingbegraafplaats
boomgroepenindelussen
A44
solitairemeerstammigebomenafritLeidenZuid
bosplantsoentaludVoorschoterweg
bosplantsoentaludlangsafritLeidenZuid
bosplantsoentaludOmmedijkseweg
bosplantsoengemeentewerf/Hadewychlaan
bomenrijOmmedijkseweg
KnooppuntOmmedijk
bosplantsoenafschermingDeGraaf
bosplantsoenHadewychlaan/afschermingscherm
boomgroepenindelus
hagenlangsdeA44
N434NoordͲPapenwegsePolder
boomgroepenlangsverdiepteligging
N434ZuidͲOostvlietpolder
bosplantsoenafschermingdienstgebouw
struweelafscherminggasstation
boomgroepengasstation
KnooppuntHofvliet
bosrandVlietland
hakhoutstruweeltaludafritA'damͲN434
boomgroepfietsbrugMeerburgerwatering
A4
parkbos'tVogelhoff
TOTAAL

hectare:

totaalinha:

0,486
35
6
36

0,075
0,175
0,030
0,026
0,180
1,565

12

17

0,060
0,150
0,400
0,200
0,670
0,085
0,820

6

0,070
0,320
0,030
0,400
0,095

19

0,095

13

0,320
0,470
0,065

0,855

0,891

3

0,800
0,076
0,015
0,960
0,960
5,672
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AansluiƟng Leiden West
Rond Leiden West is de inzet het versterken van de con nuïteit van de lijnen van de
A44 en van de Plesmanlaan. Tevens kan beplan ng de poor unc e van deze plek
naar het Bio Science Park en Leiden centrum benadrukken.
Uitgangspunten (nummering verwijst naar het Esthe sch Programma van Eisen):
3.6.2.10. Voortze ng van het beeld van de beplan ngsstructuur van de Plesmanlaan.
3.6.2.11. Noordzijde binnenlus aanslui ng: het toepassen van zuilvormige loo omen met een minimale hoogte van 8 meter.
3.6.2.12 Zuidzijde binnenlus aanslui ng: het toepassen van beplan ng van typische,
streekeigen boomsoort - afwijkend van de laanbeplan ng Plesmanlaan - met een
hoogte van minimaal 8 meter.
3.6.2.13. Noordelijk van de aanslui ng aan de oostzijde van de A44 dient de bestaande opgaande beplan ng zoveel mogelijk gehandhaafd te worden. Daar waar de
beplan ngsstructuur onderbroken wordt, wordt deze gecompenseerd buiten de TB
grens (in overleg met derden) ter ondersteuning van vliegroutes voor vleermuizen.
visualisa e aanslui ng Leiden West met zuilbomen als markering van het Biosciencepark
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A44
Bij de A44 gaat het om het versterken van de begeleiding van de weg met beplan ng
in de vorm van bomenrijen, bos en hagen, met daartussen zichtvensters op de open
gebieden.
De A44 wordt voorzien van hagen van gebiedseigen beplan ng, refererend aan de
landgoederenzone. Deze hagen staan aan de wegzijde van de geluidsschermen. In
sommige gevallen (rich ng Leiden West) is dat aan beide zijden van de schermen.
Ook staat er een haag in de middenberm. De haag sluit qua sor ment aan bij de
bestaande haag zuidelijker in de middenberm van de A44.
De geluidschermen aan de kant van de Stevenshof moeten aan de bewonerszijde
zorgvuldig worden ingepast met gelaagde gebiedseigen beplan ng.
Uitgangspunten (nummering verwijst naar het Esthe sch Programma van Eisen):
3.6.1.13. De A44 wordt voorzien van hagen in de middenberm tot aan de brug over
de Oude Rijn en hagen in de buitenbermen vanaf knooppunt Ommedijk tot aan de
brug over de Oude Rijn, als voortze ng van dit thema langs de weg.
3.6.1.14. Ter plaatse van geluidsschermen in de buitenberm wordt aan de bewonerszijde struweelbeplan ng toegepast van gebiedseigen sor ment aangevuld met
gebiedseigen wintergroen.
3.6.1.15. Ter plaatse van geluidsschermen aan de wegzijde wordt een haag

toegepast van gebiedseigen sor ment aangevuld met gebiedseigen wintergroen.
3.6.5.17. Hagen zijn 1,5m bij aanplant en voorbereid op eindbeeld van 4m. Bosschages zijn 1 tot 4m bij aanplant. Bomen zijn minimaal 8m bij aanplant.
3.6.5.18. Plantverband hagen driehoeksverband of verschoven verband, rijen verspringen ten opzicht van elkaar.
3.6.5.19. Grondverbetering en voldoende drainage toepassen vóór aanplant hagen.
3.6.5.20. Grondverbetering tenminste 0,8m3/m1.
3.6.5.21. Aanplant in grondpakket van tenminste 0,8 meter dikte.
3.6.5.22. Beplan ng dient één jaar na aanplant 90%, twee jaar na aanplant 95% en
na 3 jaar 100% te zijn aangeslagen, waarbij niet aangeslagen beplan ng in het eerstvolgende plantseizoen ingeboet dient te zijn.
3.6.5.23. Snoeien van hagen gebeurt tenminste eens per jaar.
3.6.5.24. Uitdunnen van beplan ngen achter geluidsschermen tenminste eens per 2
jaar gedurende de eerste 6 jaar.
3.6.5.25. Toegankelijkheid beplan ngen ten behoeve van onderhoud in afstemming
met de beheerder.
Op verzoek van gemeente Leiden wordt op dit moment nog onderzocht of door
verlegging van de Ommedijkseweg een extra strook bosplantsoen kan worden
aangeplant tussen de Ommedijkseweg en de A44. Omdat deze aanpassing nog niet
defin ef is, is deze extra aanplant niet meegenomen in dit plan.

schets extra bosplantsoen tussen Ommedijkseweg en A44, bron: gemeente Leiden
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Knooppunt Ommedijk
Omgevingseigenschappen die hierbij in acht genomen moeten worden, zijn zichtrela es vanaf de A44 op de polders aan weerszijden (Ommedijkse Polder en de
Stevenho es Polder), het realiseren van aanplant in de faunapassage onder de A44,
zorgvuldig inpassen van de parallelwegen en het niet meer dan nodig verdichten van
de molenbiotoop rondom de Stevensho esmolen.
Uitgangspunten (nummering verwijst naar het Esthe sch Programma van Eisen):
3.6.1.16. Tussen de A44 en de Ommedijkseweg wordt een lage haag van 1 meter
aangeplant van gebiedseigen beplan ng tegen strooilicht.
3.6.3.13. Er dienen een aantal strategisch geplaatste solitaire bomen geplant te worden en andere beplan ngen bij ecologisch waardevolle verbindingen, aansluitend op
het landschapsplan en in afstemming met de ecologie.
3.6.3.14 De solitaire bomen zijn een streekeigen boomsoort typisch voor de landgoederenzone, aansluitend op het plan ‘Ecoverbinding Horst en Voorde’.
3.6.3.15. Overige beplan ng is gebiedseigen sor ment aangevuld met gebiedseigen
wintergroen.

3.6.4.7. Geleidende structuren in de faunapassage worden uitgevoerd als beplan ng.
3.6.5.15. Aan de bewonerszijde van het scherm langs de Stevenshof wordt struweel
toegepast met direct bij aanplant gelaagdheid in hoogte van de beplan ng (1 tot 4
m), zodat het zicht op het scherm ontnomen wordt. Gebiedseigen sor ment wordt
aangevuld met gebiedseigen wintergroen. Ter hoogte van de wijk Stevenshof, daar
waar de ruimte achter het scherm het toelaat, aanplant van bomen met een hoogte
van minimaal 8 meter bij aanplant. Daar waar geluidschermen zichtbaar zijn vanaf
de openbare ruimte en de geluidschermen niet kunnen worden ingeplant aan de
bewonerskant dient deze met een ‘voorkant’-kwaliteit te worden uitgewerkt (bijvoorbeeld klimplanten tegen het scherm).
Bij Maaldri aan de zuidzijde van de knoop vindt extra boscompensa e plaats in
het kader van de realisa e van de ecologische verbinding Horst en Voorde. Dit is op
grondgebied van gemeente Wassenaar.
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extra boscompensa e langs de A44 binnen de ecoverbinding Horst en Voorde (Wassenaar)
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N434 Noord - Papenwegse Polder
Vanuit de Inpassingsvisie - en diverse beleidsstukken - is het van belang de Papenwegse Polder te behouden als agrarisch gebied met natuurwaarden, voornamelijk
voor de weidevogels. Er wordt daarom enkel op zeer overwogen plekken gebruik
gemaakt van opgaande beplan ng. Rondom het tunneldienstgebouw wordt geen
beplan ng aangebracht op een enkele kleine boom, struik of rietkraag na die strategisch geplaatst wordt t.b.v. het maskeren van een opstel¬plaats, mast, of bewegwijzering.
Uitgangspunten (nummering verwijst naar het Esthe sch Programma van Eisen):
4.7.1.78. Op strategische plekken langs de tunnelbak worden streekeigen bomen of
boomgroepen aangeplant (bijv. elzen, géén populieren) ter versterking van het coulissenlandschap en voor de beleving van het landschap voor de automobilist.
zicht vanuit Stevenshof over het toekoms g boortunneltraject
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N434 Zuid - Oostvlietpolder
Het open karakter van de Oostvlietpolder dient zoveel mogelijk te worden gehandhaafd, omdat ook deze polder in trek is bij weidevogels en een fraai panorama biedt
voor zowel weggebruikers als recreanten in het gebied. Daarnaast wordt rekening
gehouden met het open houden van de molenbiotoop van molen Zelden van Passe.
Het Dienstgebouw Oost wordt wel in een stevige beplan ng van gebiedseigen
struweel gezet. Dit is enerzijds een landschappelijke inpassing met een verwijzing
naar de boerenerven langs de Vliet. Anderzijds is het een visuele afscherming voor
bewoners langs de Vlietweg. Deze afscherming van gebouw en parkeervoorzieningen
voorziet tegelijker jd in een afscherming van nachtelijk gebruik van de Hofvlietweg.
Uitgangspunten (nummering verwijst naar het Esthe sch Programma van Eisen):
zicht over de Oostvlietpolder rich ng A4 en Vlietland

4.7.3.21. Voor een goede inpassing van het dienstgebouw dient beplan ng geplant
te worden met gebiedseigen sor ment aansluitend op het landschap.
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Knooppunt Hofvliet
Het knooppunt ligt in het open veenweidelandschap en is daarom vrij van hoge
beplan ng buitenom en in het knooppunt. Leidend is het open houden van het zicht
vanaf de A4 op het Groene Hart en op de Oostvliet- en Hofpolder. De molen Zelden
van Passe is daarbij een beelddrager van het Groene Hart.
Aan de oostzijde van de A4 staat een boomgroep ter oriënta e waar de brug over de
Meerburgerwatering zich bevindt.
Langs de A4 en in de bocht naar de N434 vanuit Amsterdam worden een drietal lage
langgerekte hakhoutstruweelbosjes aangeplant. Dit vormt een vliegbegeleiding voor
weidevogels en vleermuizen dat het (laag) oversteken van de A4 of de knoop dient te
voorkomen.
Langs de rand van het recrea egebied Vlietland wordt de langgerekte populierenakker vervangen door een mantelzoombeplan ng. Dit is een natuurlijke bosrand
bestaande uit achtereenvolgend een kruidlaag, lage struiken, hoger struweel en ten
slo e de boomlaag. Deze beplan ng is zowel landschappelijk, ecologisch als recrea ef aantrekkelijk. De dichte zoom beperkt het zicht vanuit Vlietland op de tunnelmond.

zicht op de molen Zelden van Passe vanaf de A4

huidige overgang Oostvlietpolder - recrea egebied Vlietland

toekoms ge overgang Oostvlietpolder - recrea egebied Vlietland
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A4
Het zicht vanaf de A4 op de Westeindse Polder en de Oostvlietpolder dient gehandhaafd te blijven.
Het terrein van de voormalig verzorgingsplaats wordt terug gegeven aan de Oostvlietpolder door een inrich ng aansluitend op de omgeving en het plan ’t Vogelhoﬀ.
Uitgangspunten (nummering verwijst naar het Esthe sch Programma van Eisen):
5.4.1.15. Alle taluds en bermen worden voorzien van (bloemrijk) grasland.
5.4.1.16. Het voormalige tanksta on herinrichten aansluitend op het naastgelegen
Vogelhoﬀ / parkbos.
5.4.1.17. In de bocht van A4 naar de RijnlandRoute aan de zijde van de Oostvlietpolder op het talud tussen de Hofvlietweg en de A4 wordt hakhoutstruweel aangeplant
tot circa 4 meter hoog met onderbrekingen voor doorzicht. Dit dient ter geleiding
van de vliegroute voor vleermuizen parallel aan de A4 en de Hofvlietweg.
5.4.1.18. Bij de fietstunnel een solitaire boom, meerstammige Els (Alnus glu nosa),
plaatsen ter oriënta e van de fietsroute.
5.4.1.19. Het knooppunt Hofvliet ligt in het open veenweidelandschap dus dient vrij
te worden gehouden van hoge beplan ng buitenom en in het knooppunt.
5.4.1.20. Beplan ng gebiedseigen sor ment aangevuld met gebiedseigen wintergroen.

luch oto beplan ng rond de vm. verzorgingsplaats t.t.v. reconstruc e A4 Leiderdorp

schets Parkbos Vogelhoﬀ dat uitgebreid zal worden op de voormalig verzorgingsplaats
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LEGENDA
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SPECIFICATIE VAN DE LEGENDA-EENHEDEN

Staalkaart Bomenrij
soort
Bomenrij *
Ulmus x hollandica (Iep) (alterna ef Zomereik)

maat

kwaliteit

relaƟe met funcƟe

30-35

Draadkluit Ø 80, 4x verplant Direct hoog beeld bij aanplant

eenh.

hoeveelheid

st.

6 per 36 m1

* Bij aanplant 8 meter hoog. Plantafstand 6 meter. Jaarlijkse controle en regulier onderhoud een in de 5 jaar. Omtrekmaat in cen meters.
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Staalkaart solitairen

Staalkaart hakhout

soort
maat
Meerstammige solitaire bomen *
Alnus glu nosa (Els)
30-35

kwaliteit

relaƟe met funcƟe

Draadkluit Ø 80, 4x verplant Direct hoog beeld bij aanplant

Solitaire laagvertakte bomen *
Salix alba (Schietwilg)
30-35

Draadkluit Ø 80, 4x verplant Direct hoog beeld bij aanplant

* Bij aanplant 8 meter hoog. Aanplanten in willekeurig verband.
Jaarlijkse controle en regulier onderhoud eens in de 5 jaar. Omtrekmaat in cen meters.

soort
Hakhoutstruweel*
Alnus glu nosa (Zwarte els)
Fraxinus excelsior (Es)
Salix alba (Schietwilg)
Crataegus monogyna
(Eens jlige meidoorn)
Alnus glu nosa (Zwarte els)
Fraxinus excelsior (Es)
Salix alba (Schietwilg)
Crataegus monogyna
(Eens jlige meidoorn)

maat

kwaliteit

relaƟe met funcƟe

spil
spil
spil
spil

Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd

Begeleiding vleermuizen
Begeleiding vleermuizen
Begeleiding vleermuizen
Begeleiding vleermuizen

eenh.
st.
st.
st.
st.

hoeveelheid
50 per 100m2
20 per 100m2
20 per 100m2
10 per 100m2
100 totaal

* Eens per 8 jaar afze en.
Eerste 8 jaar toevoegen dood hout (rechtopstaand) ten behoeven van vleermuizen.
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Staalkaart bosplantsoen
soort
Boomlaag op specifieke plekken *
Quercus robur (Zomer eik)
Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn)
Carpinus betulus (haagbeuk)
Salix alba (Schietwilg)
Boomlaag **
Quercus robur (Zomer eik)
Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn)
Carpinus betulus (haagbeuk)
Salix alba (Schietwilg)
Boomvormers ***
Salix cinerea (Grauwe wilg)
Alnus glu nosa (Zwarte els)
Betula pubescens (Zachte berk)
Fraxinus excelsior (Es)
Struweellaag ***
Corylus avellana (Hazelaar)
Amelanchier lamarckii
(Amerikaans krentenboompje)
Crataegus monogyna (Eens jlige meidoorn)
Ilex aquifolium (Hulst)
Sambucus nigra (vlier)
Taxus baccata (Taxus)

maat

kwaliteit

relaƟe met funcƟe

eenh.

hoeveelheid

30-35
30-35
30-35
30-35

Draadkluit Ø 80, 4x verplant
Draadkluit Ø 80, 4x verplant
Draadkluit Ø 80, 4x verplant
Draadkluit Ø 80, 4x verplant

Direct hoog beeld bij aanplant
Direct hoog beeld bij aanplant
Direct hoog beeld bij aanplant
Direct hoog beeld bij aanplant

st.
st.
st.
st.

1 per 100 m2
1 per 100 m2
1 per 100 m2
1 per 100 m2
4 per 100 m2

Totaal

1 per 100 m2
1 per 100 m2
1 per 100 m2
1 per 100 m2
4 per 100 m2

Totaal

4 per 100 m2
3 per 100 m2
3 per 100 m2
2 per 100 m2
12 per 100 m2

Totaal

18-20
18-20
18-20
18-20

Spil
Spil
Spil
Spil

Draadkluit Ø 60, 3x verplant
Draadkluit Ø 60, 4x verplant
Draadkluit Ø 60, 3x verplant
Draadkluit Ø 60, 4x verplant

Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd

Direct middelhoog beeld bij aanplant
Direct middelhoog beeld bij aanplant
Direct middelhoog beeld bij aanplant
Direct middelhoog beeld bij aanplant

Tussenbegroeiing
Tussenbegroeiing
Tussenbegroeiing
Tussenbegroeiing

st.
st.
st.
st.

st.
st.
st.
st.

40/60
40/60

Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd

Onderbegroeiing
Onderbegroeiing

st.
st.

40/60
40/60
40/60
40/60

Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd

Onderbegroeiing
Onderbegroeiing
Onderbegroeiing
Onderbegroeiing

st.
st.
st.
st.

2 per 100 m2
4 per 100 m2

3 per 100 m2
3 per 100 m2
1 per 100 m2
3 per 100 m2
16 per 100 m2
Totaal
* Bij aanplant 8 meter hoog op specifieke loca es waar hoge bomen gewenst zijn. Afstand tussen stam en scherm minimaal 4 meter. Omtrekmaat in cen meters.
** Afstand tussen stam en scherm minimaal 4 meter. Omtrekmaat in cen meters.
***Eens per 2 jaar uitdunnen in de eerste 6 jaar. Daarna iedere 6 jaar minimaal 30% terugze en. Afstand tussen plantloca e en scherm minimaal 4 meter t.b.v. onderhoudspad. Hoogtemaat in cen meters.
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Staalkaart Logo Island
soort
Zuilvormige bomen *
Quercus robur 'Fas giata' (Zomereik)

maat

kwaliteit

30-35

Draadkluit Ø 80, 4x verplant Direct hoog beeld bij aanplant st.

Onderbegroeiing **
"Bermgrasmengsel B3 met o.a.
Roodzwenkgras en gewoon struisgras"

2kg/are Zaad

* Bij aanplant 8 meter hoog. Afstand h.o.h. 6m. Omtrekmaat in cen meters.
** Machinaal inzaaien. 5x per jaar maaien.
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relaƟe met funcƟe

Groene onderbegroeiing

eenh.

m2

hoeveelheid
35

1250

Staalkaart struweellaag
soort
Corylus avellana (Hazelaar)
Amelanchier lamarckii
(Amerikaans krentenboompje)
Crataegus monogyna (Eens jlige meidoorn)
Ilex aquifolium (Hulst)
Sambucus nigra (vlier)
Taxus baccata (Taxus)

maat
40/60
40/60

kwaliteit
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd

relaƟe met funcƟe
Onderbegroeiing
Onderbegroeiing

eenh.
st.
st.

hoeveelheid
2 per 100 m2
4 per 100 m2

40/60
40/60
40/60
40/60

Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd

Onderbegroeiing
Onderbegroeiing
Onderbegroeiing
Onderbegroeiing

st.
st.
st.
st.

3 per 100 m2
3 per 100 m2
1 per 100 m2
3 per 100 m2
16 per 100 m2

Totaal

Eens per 2 jaar uitdunnen in de eerste 6 jaar. Daarna iedere 6 jaar minimaal 30% terugze en.
Afstand tussen plantloca e en scherm minimaal 4 meter t.b.v. onderhoudspad.
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Staalkaart haag

Staalkaart boomgroepen
soort
maat
Meerstammige solitaire bomen *
Alnus glu nosa (Els)
30-35

kwaliteit

relaƟe met funcƟe

eenh. hoeveelheid

Draadkluit Ø 80, 4x verplant Direct hoog beeld bij aanplant

st.

1

Solitaire laagvertakte bomen *
Salix alba (Schietwilg)
30-35

Draadkluit Ø 80, 4x verplant Direct hoog beeld bij aanplant

st.

1

* Bij aanplant 8 meter hoog. Aanplanten in willekeurig verband. Jaarlijkse controle en regulier onderhoud eens in de 5 jaar.
Omtrekmaat in cen meters.

soort
Haag *
Acer campestre
(veldesdoorn)

maat

kwaliteit

soort
Acer campestre

relaƟe met funcƟe
Afschermen van geluidsscherm

150/175 Breed geveerd op afstand gekweekt, 2x verplant

eenh. hoeveelheid
st.
20 per 4 m1

* Aanplanten in potgrond en in driehoeksverband (zie detailuitwerking).
Direct hoog beeld bij aanplant. 2x per jaar scheren.
Hoogtemaat in cen meters

Staalkaart klimplanten langs geluidsscherm
soort
Klimplanten *
Hedera helix (Klimop)

maat

kwaliteit

20/40

P11

soort
relaƟe met funcƟe
eenh. hoeveelheid
Hedera helix (Klimop) Afscherming geluidsscherm st.
32 per 4 m1
* Aanplanten met Klimnet aan achterzijde scherm
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Staalkaart parkbos
soort
Boomlaag *
Quercus robur (Zomer eik)
Fraxinus excelsior (Es)
Boomvormers **
Betula pubescens (Zachte berk)
Alnus glu nosa (Zwarte els)
Salix cinerea (Grauwe wilg)
Prunus padus (Gewone vogelkers)
Sorbus aucuparia (Wilde lijsterbes)
Struweellaag **
Viburnum opulus (Gelderse roos)
Salix aurita (Geoorde wilg)
Rhamnus frangula (Sporkehout)
Myrica gale (Wilde gagel)
RIbes nigrum (Zwarte aalbes)
Salix repens (Kruipwilg)

maat

kwaliteit

30-35
30-35

Draadkluit Ø 80, 4x verplant Direct hoog beeld bij aanplant
Draadkluit Ø 80, 4x verplant Direct hoog beeld bij aanplant

Spil
Spil
Spil
Spil
Spil

40/60
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60

Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd

Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd

relaƟe met funcƟe

Tussenbegroeiing
Tussenbegroeiing
Tussenbegroeiing
Tussenbegroeiing
Tussenbegroeiing

Onderbegroeiing
Onderbegroeiing
Onderbegroeiing
Onderbegroeiing
Onderbegroeiing
Onderbegroeiing

eenh.

hoeveelheid

st.
st.

2 per 100 m2
2 per 100 m2
4 per 100 m2

Totaal

3 per 100 m2
3 per 100 m2
2 per 100 m2
4 per 100 m2
2 per 100 m2
14 per 100 m2

Totaal

2 per 100 m2
4 per 100 m2
3 per 100 m2
3 per 100 m2
1 per 100 m2
3 per 100 m2
16 per 100 m2

Totaal

st.
st.
st.
st.
st.

st.
st.
st.
st.
st.
st.

* Bij aanplant 8 meter hoog. Omtrekmaat in cen meters.
** Eens per 2 jaar uitdunnen in de eerste 6 jaar. Daarna iedere 6 jaar minimaal 30% terugze en. Hoogtemaat in cen meters.
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Staalkaart bosrand
soort
Boomlaag *
Alnus glu nosa (Zwarte els)
Fraxinus excelsior (Es)
Ulmus x hollandica
(Hollandse iep)
Struweellaag **
Viburnum opulus (Gelderse roos)
Cornus sanguineum (Rode kornoelje)
Prunus spinosa (Sleedoorn)
Salix cinerea (Grauwe wilg)
Crataegus monogyna
(Eens jlige meidoorn)

maat

kwaliteit

30-35
30-35
30-35

40/60
40/60
40/60
40/60
40/60

relaƟe met funcƟe

eenh.

hoeveelheid

Draadkluit Ø 80, 4x verplant Direct hoog beeld bij aanplant
Draadkluit Ø 80, 4x verplant Direct hoog beeld bij aanplant
Draadkluit Ø 80, 4x verplant Direct hoog beeld bij aanplant

st.
st.
st.

1 per 100 m2
1 per 100 m2
1 per 100 m2

Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd
Blote wortel, geveerd

st.
st.
st.
st.
st.

5 per 100 m2
7 per 100 m2
6 per 100 m2
9 per 100 m2
5 per 100 m2
32 per 100 m2

Onderbegroeiing
Onderbegroeiing
Onderbegroeiing
Onderbegroeiing
Onderbegroeiing

Totaal

* Bij aanplant 8 meter hoog, in een willekeurig plant verband. Omtrekmaat in cen meters.
** Eens per 2 jaar uitdunnen in de eerste 6 jaar. Daarna iedere 6 jaar minimaal 30% terugze en. Aanplanten in een driehoeksverband. Hoogtemaat in cen meters.
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