
, 

Bijlage 1 bij de regels: 

Staat van bedrijfsactiviteiten - Bedrijf 

SBl-code SBl-code OMSCHRIJVING cat. 
2008 

15 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 
151 101 Vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. <200 m2 B 
1552 1052 Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m2 B 
1581 1071 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, chargeovens, 

v.c. < 7.500 kg meel/week B 
1584 10821 Cacao- en chocoladefabrieken - vervaardigen van chocoladewerken

met p.o. < 200 m2 B 
1584 10821 Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m2 B 
1584 10821 Vervaardiging van wijn, cider e.d. B 

17 13 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 
174,175 139 Vervaardiging van textielwaren B 
176,177 139,143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen B 

18 14 VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN 
BONT 

181 141 Vervaardiging kleding van leer B 
182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) C 

20 16 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN VAN 
203, 
204,205 162 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, 

p.o. <200 m2 B 
205 162,902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken B 

22 58 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN 
OPGENOMEN MEDIA 

2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen B 
2223 1814 Grafische afwerking A 
2223 1814 Binderijen B 
2224 1813 Grafische reproduktie en zetten B 
2225 1814 Overige grafische activiteiten B 
223 182 Reproductiebedrijven opgenomen media A 

24 20 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN 
2442 2120 Farmaceutische productenfabrieken: verbandmiddelenfabriek C 

26 23 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 
2615 231 Glasbewerkingsbedrijven B 
262, 263 232,234 Aardewerkfabrieken: 

-vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW B 
267 237 Natuursteen bewerkingsbedrijven:

- zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m2 B 
2681 2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken B 

28 25 VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL 
281 251,331 - gesloten gebouw, p.o.< 200 m2 B 
284 255,331 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 B 
2852 2562,3311 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m2 B 
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287 259,331 Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. < 200 m2 B 

30 26,28,33 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS 
30 26,28,33 Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie B 

33 26,32,33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN 
33 26,32,33 Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 

36 31 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. 
361 9524 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 A 
362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. B 
363 322 Muziekinstrumentenfabrieken B 
3663.1 32991 Sociale werkvoorziening B 

45 41,42,43 BOUWNIJVERHEID 
45 41,42,43 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1.000 m2 B 

50 45,47 HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN; 
501,502, 451,452 
504 454 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven B 
5020.4 45204 Autobeklederijen A 
5020.5 45205 Autowasserijen B 
503,504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires B 

51 46 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING 
5134 4634 Grth in dranken C 
5135 4635 Grth in tabaksproducten C 
5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk C 
5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen C 
514 464,46733 Grth in overige consumentenartikelen C 
5154 4674,5154 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur C 
5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen C 
518 466 Grth in machines en apparaten, exclusief machines voor de 

bouwnijverheid C 
519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.) C 

55 55 LOGIES-, MAAL TIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING 
5552 562 Cateringbedrijven B 

60 49 VERVOER OVER LAND 
6022 493 Taxibedrijven B 

64 53 POST EN TELECOMMUNICATIE 
641 531, 532 Post- en koeriersdiensten C 
642 61 Telecommunicatiebedrijven A 
642 61 Zendinstallaties; FM en TV B 

71 77 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES EN AN-DERE 
711 7711 personen autoverhuurbedrijven B 
712 7712,7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) C 
713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen C 
714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. C 

72 62 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE 
72 62 Computerservice- en informatietechnologie- bureau's e.d. A 

72 58, 63 Datacentra B 

74 63,69t/m71, 
73,74,77,78, 
80t/m82 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 
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7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 
7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 

93 96 OVERIGE DIENSTVERLENING 
9301.3 96013 Wasverzendinrichtingen 
9301.3 96013 Wasserettes, wassalons 
9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 
9303 9603 Begrafenisondernemingen: uitvaartcentra 
9304 9313,9604 Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 
9305 9609 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 

Afkortingen: 

v .c. verwerkingscapaciteit 
< kleiner dan 
p.o. productieoppervlak 
b.o. bedrijfsoppervlak 
e.d. en dergelijke 
n.e.g. niet elders genoemd 
excl. exclusief 
incl. inclusief 
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H+N+S 
Landschapsarchitecten

I N P A S S I N G S P L A N  V A U P U T S D A L  –  B E E L D K W A L I T E I T S P L A N

Deze plantoelichting met kaarten en profielen vormt tegelijkertijd de inhoudelijke basis 

voor juridische documenten die hierop worden gebaseerd. Zo wordt de plantoelichting be-

schouwd als beeldkwaliteitsplan dat te zijner tijd vertaald zal worden in het bestemmings-

plan buitengebied, Hierom wordt dit beeldkwaliteitsplan ondertekend door de betrokken 

partijen:

- Provincie Limburg

- Gemeente Kerkrade 

- Waterschap Roer en Overmaas

- Maatschap Habets

I N H O U D  

1 Aanleiding 3

2 Proces 3

3 Opgaven 4

4 Maaiveldontwerp 5

5 Inrichtingsplan 5

6 Erfinrichting 8

7 Aanleg beplanting 9

8 Recreatief medegebruik 10
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A Plankaart 11

B Profielen 12



1  A A N L E I D I N G

Op 11 maart 2015 heeft de Raad van State haar goedkeuring uitgesproken over de aanleg van de 26 kilo-

meter lange rondweg ‘Buitenring Parkstad Limburg’. H+N+S Landschapsarchitecten is van meet af aan 

betrokken geweest bij de landschappelijke inpassing van de Buitenring Parkstad Limburg (BPL). In 2013 

is H+N+S Landschapsarchitecten door de Provincie Limburg ook gevraagd om voor het

Vauputsdal een integrale deeluitwerking te maken, teneinde de landschappelijke situatie hier te opti-

maliseren en het draagvlak voor de buitenring te vergroten. 

Het Programma van Eisen Ruimtelijke Kwaliteit van het aanbestedingsdocument voor de realisatie en 

uitvoering van de BPL gaf daarbij de volgende aandachtspunten mee: 

- Er is nog geen sprake van een integraal maaiveldontwerp

- De continuïteit van het ‘miljoenenlijntje’ komt in het gedrang

- De voorgestelde keerwand bij de waterzuivering wijkt af van de gehanteerde principes

- Er is teveel variatie in geluidwerende voorzieningen

- De veelheid aan maatregelen en de kwaliteit van het landschap vragen om een integraal 

 ontwerp voor het Vauputsdal

2  P R O C E S

Op basis van bovengenoemde aandachtspunten is in 2013 een ontwerpproces doorlopen waarbij via drie 

modellen tot een landschappelijke inpassing van de BPL ter hoogte van het Vauputsdal is gekomen. 

In het uiteindelijke ontwerp (zie plankaart) is een oplossing gevonden voor de inpassing van het talud 

van de over de BPL kruisende Vauputsweg, is het erf van dhr. Habets verplaatst en is voor de huidige 

vuilwaterberging een ondergrondse oplossing gevonden, aangevuld met een groene buffer. Ondanks 

instemming met het ontwerp vanuit opdrachtgever, begeleidingsgroep en welstand is het plan destijds 

niet uitgevoerd. Redenen hiervoor waren de uitvoeringskosten en het feit dat verplaatsing van het erf 

door dhr. Habets niet werd ondersteund.

Eind 2014 bood de grondbalans van de BPL echter uitkomst: door in het Vauputsdal grond van nabij te 

bergen worden de aanlegkosten van de BPL dermate gedrukt dat de inrichting van het Vauputsdal mo-

gelijk uit deze ‘meevaller’ gefinancierd zou kunnen worden. 

Er is daarom in januari 2015 een nieuwe ontwerpronde gestart waarbij gezocht is naar een kosten-

gunstige variant waarbij dhr. Habets zijn bedrijfsvoering op zijn huidige erf zou kunnen voortzetten. 

Hiertoe is de begeleidingsgroep (in een licht gewijzigde samenstelling) op 6 en 27 februari 2015 weer bij 

elkaar geroepen. Tevens heeft een nieuw veldbezoek plaatsgevonden en is via diens adviseurs ook dhr. 

Habets bij het proces betrokken. Aan H+N+S Landschapsarchitecten is wederom gevraagd het ontwerp-

proces te begeleiden. Binnen de nieuwe kaders is in een aantal rondes een nieuw inpassingsplan voor 

het Vauputsdal gemaakt, dat in voorliggend document wordt toegelicht.
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3  O P G A V E N

Ten opzichte van het planproces uit 2013 is het ruimtelijke programma voor het Vauputsdal op een 

aantal punten gewijzigd. De voornaamste wijziging is dat dhr. Habets zijn agrarische bedrijfsvoering 

de komende decennia op de locatie van zijn huidige erf moet kunnen voortzetten. Daartoe dient op het 

erf een derde schuur (afmetingen: 50 bij 22 meter) te worden ingepast en dient op het erf voldoende 

manoeuvreerruimte geschapen te worden. Ook dient bij het vervallen van de oostelijke toegangsweg de 

westelijke toegangsweg verbeterd te worden. Vanuit ruimtelijke kwaliteit dient het erf helder begrenst 

te worden en dienen er beeldkwaliteitscriteria te worden geformuleerd voor de toekomstige erfinrich-

ting waarbij het uitgangspunt is dat nieuwe agrarische bedrijfsbebouwen zoveel mogelijk afstand tot de 

monumentale carréboerderij bewaren en het erf goed landschappelijk wordt ingepast.

Extra aandacht gaat ook uit naar de ecologische kwaliteit van de Vloedgraaf. De bovenloop van deze 

beek is nu zeer kunstmatig van aard, met de monding van een drainagebuis als voornaamste bron en 

een strak om de huiskavel van dhr. Habets heen getrokken beekloop. Opgave hier is om een beekloop te 

realiseren die zo dicht mogelijk bij de natuurlijke situatie ligt van een bronbos dat geleidelijk overgaat 

in een zoekende en zich vervolgens insnijdende en meanderende beek. Deze beekzone dient vervolgens 

een breedte te hebben waarin alle relevante ecologische processen zich goed kunnen manifesteren, 

zonder dat dit teveel ten koste gaat van de benutbare oppervlakte van Habets’ huisweide en niet tot een 

te hoge beheerinspanning leidt.

Ten behoeve van het recreatieve medegebruik van het gebied dienen de fiets- en wandelroutes doorge-

trokken te worden en worden deze aangesloten op het recreatieve netwerk in de omgeving. De fietsrou-

te volgt daarbij het omgelegde tracé van de Krichelbergsweg. De wandelroute start op de begraafplaats 

aan de Sportlaan en loopt vanaf de bron van de Vloedgraaf verder langs deze beek.

Voor de uitvoerbaarheid van het inpassingsplan zijn de kosten en de baten van groot belang. Een grote 

kostenpost is het in 2013 voorgestelde ondergrondse alternatief voor de huidige vuilwaterberging. De 

uitvoerbaarheid van het plan wordt aanzienlijk vergroot als deze berging gehandhaafd kan worden. De 

capaciteit dient dan echter wel worden uitgebreid met 3.650 m3, bij voorkeur in de vorm van een groe-

ne, landschappelijke buffer. De baten bestaan uit door berging in het gebied vermeden grondtransport. 

In het talud van de Vauputsweg en de uitbreiding van Habets’ erf kunnen reeds de nodige kuub’s gebor-

gen worden. Het ‘inpakken’ van het talud van de Vauputsweg in een in de topografie opgaand grond-

lichaam is in 2013 reeds meegenomen. 

Teneinde de grondbalans verder te optimaliseren is in de voorliggende studie met name naar de opho-

ging van de huisweide van Habets en het aangrenzende BPL talud gekeken. Het is ook Habets’ wens om 

middels ophoging de ontwatering van de huiskavel te optimaliseren. De huidige asymmetrie van het 

dal (met een steile zuidhelling en een flauwe noordhelling) dient daarbij duidelijk overeind te blijven.
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4  M A A I V E L D O N T W E R P

De grondvorm van het inrichtingsplan is gebaseerd op het feit dat een flinke hoeveelheid grond moet 

worden opgebracht. Zeker nabij de Vauputsweg waar het volledige wegtalud zal worden ‘ingepakt’. Be-

halve dat op deze manier de landschappelijke structuur wordt hersteld maakt het ook agrarisch gebruik 

tot aan de weg mogelijk. Ook de weide tegenover het erf wordt flink opgehoogd. Hiermee wordt ook de 

drooglegging verbeterd en wordt de overgang naar de privétuinen aan de John Erkensstraat verbeterd. 

Beide ophogingen zijn dus zowel vanuit landbouwkundig als vanuit landschappelijk perspectief wen-

selijk. Wel zal rekening gehouden moeten worden met het feit dat deze gronden in de eerste jaren door 

onder andere zettingsverschijnselen minder productief zullen zijn voor de landbouw. Ook zal bij deze 

werkzaamheden zorgvuldig omgegaan moeten worden met de kwaliteit van de opgebrachte grond. De 

huidige bouwvoor wordt daarvoor apart gelegd en later weer teruggebracht.

Teneinde de nieuwe loop van de Vloedgraaf inclusief doorwaadbare plaats bij aanleg duidelijk te de-

finiëren is een meanderende loop met bijbehorend profiel ontworpen die reageert op de vorm van de 

beekzone. De beekloop stekt hierbij steeds over van de ‘oksel’ in de ene oever naar de ‘oksel’ in de an-

dere over. Ter plaatse van de doorwaadbare plaats is de beek bewust breed en dus ondiep gehouden. Het 

profiel is verder zo ontworpen dat ook bij lage waterstanden nog een duidelijke waterstroom zichtbaar 

blijft. Dit wordt bereikt door (vergelijkbaar met een natuurlijke situatie) de flauwe binnenbocht onder-

aan wat steiler te maken waardoor tezamen met de steile buitenbocht een soort ‘bakje’ ontstaat waarin 

de stroming zich concentreert. In de loop van de tijd zal de beek zijn loop (zeer) langzaam gaan verleg-

gen, maar de natuurlijke processen zullen naar verwachting steeds tot een vergelijkbare vormentaal 

leiden.

5  I N R I C H T I N G S P L A N

De inrichting van dit deel van het Vauputsdal wordt op de plankaart en de bijbehorende profielen 

nauwkeurig weergegeven. Het inpassingsplan streeft ernaar om de natuurlijke topografie en het daarop 

geprojecteerde cultuurlandschap zoveel mogelijk te herstellen en artificiële elementen zoals het talud 

van de BPL en het vergrootte erf van Habets duidelijk tegen dit karakteristieke cultuurlandschap te 

laten afsteken. Naast de inpassing van het erf (zie erfinrichting) speelt het herstel van het (verlegde) 

brongebied van de Vloedgraaf een belangrijke rol. De drainagebuis waar de Vloedgraaf nu ‘ontspringt’ 

wordt ingepakt door de steilrand hier te verflauwen, waardoor een meer natuurlijke uitloop ontstaat. 

Omdat de helling hier evengoed nog vrij steil is, wordt de beek hier ingebed in een slingerende bedding 

van keien. Onderaan de helling krijgt de beek binnen een zone van 20 tot 30 meter de ruimte om (van-

uit een aangelegd initieel profiel) zijn eigen weg te zoeken. In deze hele zone wordt door zeer terughou-

dend beheer het ontstaan van een broekbos gestimuleerd. Voor incidenteel beheer wordt in een onder-

houdspad voorzien. Ter plekke van het viaduct van de BPL snijdt de Vloedgraaf zich meer in en wordt de 

bestaande loop verder opgepakt. De beek wordt geflankeerd door een doorlopend wandelpad.
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Referentiebeeld ontspringen Vloedgraaf

 Referentiebeeld broekbos

De Krichelbergsweg wordt onder dit viaduct door geleid en wordt ‘afgewaardeerd’ tot fietspad. Onder 

dit fietspad wordt tevens de omgelegde riolering naar de vuilwaterberging ondergebracht. Het fietspad 

snijdt zich in de helling in waardoor een karakteristieke holle weg wordt gevormd. Tussen deze hol-

le weg en de PBL is als landschappelijke buffer een boomweide gesitueerd. Een dergelijke boomweide 

wordt ook toegepast tussen de BPL en het erf van Habets (met uitloopmogelijkheid voor koeien) en 

tussen de BPL en de holle weg naar Habets’ veetunnel.

Door een zoveel mogelijk gebundelde en sober gehouden infrastructuur wordt het karakteristieke 

kleinschalige agrarische landschap zoveel mogelijk intact gehouden. Waar mogelijk worden agrarische 

wegen en onderhoudspaden uitgevoerd als halfverhard karrespoor. Ook fiets- en wandelpad worden 

niet breder aangelegd dan strikt noodzakelijk is.
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 Dimensionering paden en wegen

Teneinde een goede afwatering van de BPL te realiseren en daarbij te voorkomen dat deze direct op de 

Vloedgraaf afwatert, is tussen de Krichelbergsweg en de Vloedgraaf een bufferbekken voorzien. Dit 

bekken krijgt hetzelfde asymmetrische profiel als het dal zelf, met een steile (1:1,5) zuidrand en een 

variabele noordrand. Door de zuidrand ook te beplanten (50% els, 50% es) wordt deze onderdeel van de 

zuidhelling van het Vauputsdal, waar de Krichelbergsweg doorheen loopt. Denoordrand van het bek-

ken blijft vrij van vegetatie, hier wordt tevens een 2,5 meter breed maaipad voorzien. Het bufferbekken 

wordt aangetakt op de BPL middels een stelsel van 1,5 meter brede holle bermen en (waar wegen en 

karrespoor gekruist worden) duikers.
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6  E R F I N R I C H T I N G

Het uitgangspunt bij de inrichting van het erf van Habets is een goed gedimensioneerde en praktische 

bedrijfsruimte waarmee ook het gebruik voor de komende generaties gewaarborgd blijft. Daarnaast is 

de uitstraling naar de omgeving van belang. Het erf dient duidelijk begrenst te zijn en goed ingepast 

in de omgeving. Ook de historische carré-boerderij dient zich goed op het erf te manifesteren. Door 

toepassing van een helder vormgegeven talud met oprit aan de noordzijde van het erf wordt duidelijk 

gemaakt dat het erf een culturele toevoeging is aan de (semi-) natuurlijke vormen van het dal. Ook de 

grootte en positie van de agrarische gebouwen op het erf spelen een belangrijke rol bij de landschap-

pelijke inpassing. Deze gebouwen zijn immers vanaf met name de verhoogde Vauputsweg goed te zien. 

Teneinde het erf duidelijk in te kaderen wordt rond het erf een schanskorfmuurtje voorgesteld, gevuld 

met hetzelfde stenenmengsel dat ook elders langs de BPL wordt toegepast. De schanskorven worden zó 

aangelegd dat deze geen belemmering vormen voor de afwatering en dat zij geen krachten van taluds 

(zuidoostelijke zijde van het erf) hoeven op te vangen.

 Referentie schanskorven

Vanuit de gemeenschappelijke welstandscommissie zijn een aantal ruimtelijke randvoorwaarden en 

toetsingscriteria geformuleerd. Ten aanzien van de nieuwe bebouwing geldt dat deze gesitueerd dient te 

worden conform de opgeleverde plankaart. De materialisering en kleurstelling dient daarbij zeer te-

rughoudend te zijn. Alle nieuwe schuren (alle bebouwing exclusief carréboerderij en woonhuis) dienen 

bovendien architectonisch een eenheid te vormen. De reeds gebouwde nieuwe schuur zet in dezen dus 

de toon. De nieuwe bebouwing mag ook niet concurreren met de monumentale carréboerderij en dient 

hieraan dus ruimtelijk ongeschikt gemaakt te worden. 
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Referentie moderne stal (technische uitstraling)

Voor wat betreft de erfinrichting dient een goede verhouding tussen hard (verhardingen) en zacht 

(groen) gerealiseerd te worden. De basisverharding van het erf dient te bestaan uit menggranulaat. Na 

zetting dient zoveel mogelijk halfverharding te worden toegepast. Verhardingen dienen te worden uit-

gevoerd als bestrating en dit dient samen met de groenvoorziening de monumentale uitstraling van de 

carréboerderij te versterken. De bestaande boom nabij de carréboerderij dient gehandhaafd te worden 

en nieuw aan te planten bomen of boomgroepen versterken de ruimtelijkheid van het erf.

7  A A N L E G  B E P L A N T I N G

De aan te leggen beplanting is uitgewerkt voor drie ruimtelijke eenheden: bron- en broekbos, steil-

randbeplanting (erftaluds, rand privétuinen en holle wegen) en randbeplanting vuilwaterberging. Waar 

relevant wordt hierbij aangesloten bij het betreffende natuurdoeltype.

Voor het bron- en broekbos is dit het half-natuurlijke natuurdoeltype hl-3.11. Dit betreft een elzenbos 

en essenbronbos, waarbij wij uitgaan van een 50-50% verhouding tussen beide boomsoorten. Het be-

heer is vervolgens gericht op de ontwikkeling van een soortenrijke kruidlaag. Betreding dient vermeden 

te worden en het bos moet worden gebufferd tegen verdroging en bemesting. 

Voor de steilrandbeplanting wordt uitgegaan van het eveneens half-natuurlijke natuurdoeltype hl-3.8: 

struweel, mantel en zoombegroeiing. Deze taluds dienen integraal te worden ingeplant met bosplant-

soen bestaande uit boswilg (35%), meidoorn (20%) eik (15%, in groepen), kornoelje (10%), sleedoorn 

(10%) en braam (10%). In de steilrand tussen weide en privétuinen worden bovendien enkele wilde ker-

sen ingeplant.
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Referentiebeeld steilrandbeplanting (graft)

De randbeplanting van de vuilwaterbuffer wordt ingeplant met bosplantsoen bestaande uit es (40%), 

eik (30%) en berk (30%). Voor de drie boomweiden langs de BPL wordt ingezet op de ontwikkeling van 

solitaire bomen waarbij de Linde dominant aanwezig dient te zijn. De dichtheid (aantallen en kroon-

projectie) dient uiteindelijk volgens de plankaart te zijn. Voor de weide tegenover het erf wordt voorge-

steld om groepen hoogstam fruitbomen aan te planten.

8  R E C R E A T I E F  M E D E G E B R U I K

De recreatieve toegankelijkheid van het Vauputsdal is een belangrijk aspect van dit inrichtingsplan. Het 

recreatief medegebruik dient zich daarbij te conformeren aan de eisen die natuur en agrarisch gebruik 

stellen. Zo dient de routing door het bron- en broekbos een duidelijk gemarkeerd pad (ondersteund 

door aanwijzingen op borden) te volgen waardoor betreding buiten de route wordt vermeden. Met oog 

op het agrarisch gebruik dient vooral de interactie tussen koeien en (loslopende) honden vermeden te 

worden. Het is daarom van belang dat wandelaars en vee zoveel mogelijk van elkaar gescheiden wor-

den. Waar steilranden en andere ‘natuurlijke’ hindernissen deze scheiding niet voldoende kunnen 

waarborgen dienen derhalve afrasteringen geplaatst te worden. De plankaart geeft aan waar dit het 

geval is.

Pad langs helling bij bron Vloedgraaf
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B I J L A G E  A  

Plankaart schaal 1 : 1.000

(1 cm = 10 meter) 
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B I J L A G E  B  

Profielen schaal 1 : 500

(1 cm = 5 meter) 



H+N+S 
Landschapsarchitecten

Bezoekadres
Soesterweg 300
3812 BH
Amersfoort

Postadres
Postbus 1603
3800 BP
Amersfoort



Bijlage bij de regels: Afwegingskader omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

 

Werk Betreft (Beoogde) effecten 

Mogelijke gevolgen voor natuur-, landschaps-, 
cultuurhistorische, ecologische en hydrologische 

waarden 
 

Bodembewerking 
 

   

Ontginnen, verlagen, 
afgraven 

Het verwijderen van de 
bovenste bodemlaag 

 Verandering bodemprofiel 

 Verkleining afstand tussen  maaiveld en 
grondwater 

 Verlies aan waarden in de bodem 
(archeologische waarden, bodemkundige 
waarden) 

 Verlies  ecologische  gradiënt  bij  slootkanten,  
poelen,  laagtes  en  overig microreliëf 

 Verlies  microreliëf  en  aardkundige  en/of 
cultuurhistorische vormen zoals steilranden en 
bolle akkers 

 Verlies vegetatiewaarden 

 Verlies bodemleven 

  

Egaliseren Het verwijderen van het 
microreliëf in de toplaag door 
plaatselijk af te graven en 
plaatselijk op te hogen, ter 
verkrijging van een egaal 
maaiveld 

 Wateroverlast en droogtegevoeligheid 
van agrarische percelen tegengaan; 

 Verbetering van de bewerkbaarheid van 
agrarische percelen; 

 Opheffen niveauverschillen als gevolg 
van inklinking 

 

 Verandering in de hydrologische situatie 

 Verlies aan waarden in de bodem 
(archeologische waarden, bodemkundige 
waarden) 

 Verlies microreliëf 

Ophogen Opbrengen van grond van 
elders op de bestaande 
bodemlagen 

 Opheffen maaivelddaling door inklinking 

 Verschraling 

 Bezanden van gronden tbv bollenteelt 

 Vergroten afstand tussen maaiveld en 
grondwater 

 Verdroging 

 Verschraling 

 Verlies microreliëf en aardkundige vormen zoals 
steilranden 

 Verlies vegetatiewaarden 

 Verlies aan bodemleven  
 

Diepploegen Het vermengen van lagen in 
het bodemprofiel, dieper dan 
60 cm 

 Verbeteren bodemprofiel voor agrarisch 
gebruik 

 Vergroten bewortelingsdiepte 

 Vergroten berijdbaarheid 

 Verschraling 

 Mengen klei- en zandlagen 

 Vernietiging bodemprofiel 

 Verandering waterhuidhouding 

 Vernietiging en blijvende aantasting 
groeicondities en leefomgeving bodemleven 

 Verschraling 

 Verandering hydrologische situatie, mogelijk 



  verdroging door doorbreken ondoorlatende lagen 

 Verlies aan waarden in de bodem 
(archeologische waarden, bodemkundige 
waarden) 

 Verlies  microreliëf 

 Verlies vegetatiewaarden 

 Verlies bodemleven 
 

Vergraven Verwijderen van bodemlagen 
en vervolgens weer opbrengen 
van  grond, bestaand uit de 
oorspronkelijke toplaag en/of 
grond van elders 

 Verandering bodemprofiel 

 Veranderen waterhuishouding 

 Verschraling 

 Verandering hydrologische situatie 

 Verlies aan waarden in de bodem 
(archeologische waarden, bodemkundige 
waarden)  

 Verlies  microreliëf  en  aardkundige  en/of 
cultuurhistorische vormen zoals steilranden en 
bolle akkers 

 Verlies vegetatiewaarden 

 Verlies bodemleven 
 

Omzetten grasland in 
bouwland 

Verwijderen gras en 
aanplanten / inzaaien andere 
gewassen 

 Ingebruikname gronden voor teelt 
gewassen voor voedselproductie of 
voeding landbouwdieren 
 

 Verlies aan graslandvegetaties en biotoop voor 
fauna 

 Verlies foerageergebied 

 Verlies areaal weidevogels  
 

Waterhuishouding 
 

   

Aanleggen, verbreden, 
vergraven  of verbeteren 
van sloten en greppels 

Aanleggen, verbreden of 
verbeteren van sloten en 
greppels 

 Verbeteren ontwatering agrarische 
gronden 

 Drogere gronden 

 Verlies biotopen / vegetatie slootkanten door 
ontstaan steile oevers 

 Aantrekken kwelstromen in nieuwe of uitgediepte 
sloten en greppels, waardoor voor vegetatie 
waardevol kwelwater wordt afgevoerd 

 Verlies biotopen / vegetatie door verdroging en/of 
verzuring omgeving 

 Verlies aan waterplanten 

 Verbraseming 

 Verslechtering waterkwaliteit 

 Verandering verkaveling / percelering 
(landschappelijke / cultuurhistorische waarden) 

 Verandering karakter sloten en greppels 
(landschappelijke waarden) 

 



Dempen van 
oppervlaktewater 

Dichten van sloten of greppels  Verkleinen waterafvoer agrarische 
gronden 

 Wijzigen verkaveling / percelering 

 Vergroting areaal bruikbare agrarische 
grond 

 Natter worden van omliggende gebied 
 

 Verlies biotopen / natte natuur voor o.a. 
amfibieën 

 Verandering hydrologische situatie (natter)  

  

Houtgewas    

Vellen, rooien of 
beschadigen houtgewas 

Het verwijderen van bomen 
en/of struiken, solitair dan wel 
in de vorm van bos, 
houtsingels of houtwallen 

 Grotere openheid landschap 

 Vergroten areaal bruikbare agrarische  
grond 

 Wegnemen schaduw / beschutting 

 Onderhoud / dunning 

 Verwijderen dood hout 

 Verlies biotopen (houtwallen, struweel, etc) 

 Verlies aan oriëntatiepunten en verblijfplaatsen 
voor fauna (o.a. vleermuizen) 

 Verlies aan nestgelegenheid broedvogels 

 Verlies aan schuilgelegenheid / beschutting 
fauna 

 Verlies aan landschapselementen 
(landschappelijke / cultuurhistorische waarden)  

 Verlies schaduw en beschutting 
 

Aanplanten houtgewas Het planten van bomen en 
struiken 

 Vergroten natuurwaarden en/of 
landschappelijke kwaliteit 

 Houtproductie 

 Bescherming gewas tegen wind 

 Toename biotopen (houtwallen, struweel, etc) 

 Meer beschutting, schaduw 

 Nieuwe oriëntatiepunten en verblijfplaatsen voor 
fauna, incl nestgelegenheden broedvogels. 

 Verlies openheid en evt leefgebied weidevogels 
 

Verhardingen    

Aanbrengen van 
oppervlakteverhardingen 

Het bestraten of asfalteren van 
de bodem, waardoor een 
aaneengesloten 
(half)verharding ontstaat 

 Tegengaan vervuiling bodem en/of 
grondwater 

 Creëren ontsluiting percelen 

 Aanleggen recreatieve verbindingen 

 Verlies aan infiltratiemogelijkheid hemelwater 

 Verlies biotopen 

 Barrière kleine diersoorten 

 Verstening buitengebied 
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