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Overzicht gebied
 
Het bedrijf van de familie  ligt in de 
voormalige laagveenontginning ten noord-
oosten van Scharmer. Dit gebied is in de 
jaren tachtig in de ruilverkaveling geweest en 
kent een zeer weids en open karakter.
 
Boerderijen in dit gebied zijn omgeven door 
ruilverkavelingsbeplanting of resten van een 
wat oudere vegetatie. De erven zijn intern 
georganiseerd en kennen weinig verband 
met de kavelstructuur of richting. Deze 
verkaveling is blokvormig en grootschalig.
 
Opvallend is de bocht even ten zuidoosten 
van het onderhavige bedrijf. De Goldbergweg 
is aangelegd in de ruilverkaveling van de 
jaren 80 van de vorige eeuw en volgt 
enerzijds de oude opstrekkende  
verkavelingsstructuur die voor die 
ruilverkaveling aanwezig was maar onttrekt 
zich juist door die bocht weer aan de 
verkavelingsrichting. 
 
Gezien de geschiedenis van het gebied en 
de ontwikkeling daarin kan gesteld worden 
dat het bedrijf en de ontwikkelingen op het 
erf een geheel eiegen dynamiek en richting 
hebben en dat het dus van belang is om 
toekomstige ontwikkelingen vooralsnog te 
laten aansluiten op het erf zelf en autonoom 
van het omringende landschap.
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Bedrijfsontwikkeling
 
Het bedrijf van de familie  is een 
maatschap waarbij de melkveehouderij op 
een ander erf gerealiseerd is. Nu biedt dit 
bedrijf plaats aan zo’n 150 melkkoeien.
 
De stal is daartoe toereikend maar de 
huidige werktuigberging en opslagloods dient 
te worden vervangen.
 
Daartoe wordt een nieuwe loods geplanned 
op de zuidoosthoek van het bedrijf. Deze 
plek valt echter buiten de reeds bestaand 
singel. Hierdoor komt de nieuwe loods in lijn 
met de reeds buiten de singel aangebrachte 
mestopslag.
 
Een dergelijke constellatie biedt de 
mogelijkheid voor het bedrijf om verdere 
groei binnen de nieuwe erfgrenzen te laten 
plaatsvinden en te komen tot een zeer 
compact erf.
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Landschappelijke inpassing
 
De landschappelijke inpassing is gericht op 
het herstellen van de erfcontour binnne een 
beplantoingssingel. Hiertoe zal een nieuwe 
singel aan de buitenzijde worden aangelegd. 
De huidige singel zal moeten worden 
afgewardeerd en kan in belangrijke mate 
worden gedund. De oude singel zal dus een 
tgransparante groenstructuur worden op het 
nieuwe erf.
 
Als extra aandachtspunt dient er extra zorg 
te worden besteed aan de voorzijde van het 
erf. Door het dunnen van de bestaande 
singel en de veranderingen op het erf is het 
van belang dater naar de weg toe een 
duidelijk en groen aanzicht wordt gecreeerd.
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Beplantingsplan
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singels met Noorse Esdoorn, Schietwilg (winterstek)
plantafstand hoh 7m 
met ondergroei van Vlier, Krent en Meidoorn 
(4,4,1) driehoeksverband, 3m

dunning in eerdere singel:
selecteren op eik en duurzame soorten
verwijderen ondergroei en heesteropschot

voorzijde: 
2 treurberken
optioneel heggen (esdoorn)
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Kamperfoelie
Lonicera periclymenum

 Boerenjasmijn
 Philadelphus coronarius

Appel
Malus domestica

Beuk
Fagus sylvatica

Es
Fraxinus excelsior

Gele Treurwilg
Salix x sepulcralis

Haagbeuk
Carpinus betulus

Paardekastanje
Aesculus hippocastanum

Knotwilg
Salix alba (knot)

Linde
Tilia vulgaris

Peer
Pyrus communis

Pruim
Prunus domestica

Rode beuk
Fagus sylvatica ‘Purpurea’

Tamme kastanje
Castanea sativa

Valse Christusdoorn
Gleditsia triacanthos

Walnoot
Juglans regia

Wintereik
Quercus petraea

Grauwe abeel
Populus x canescens

Ruwe berk
Betula pendula

Zwarte els
Alnus glutinosa

Veldesdoorn
Acer campestre

Goudes
Fraxinus excelsior ‘Jaspidae’

Iep
Ulmus xresista

Kers
Prunus avium

Leilinde
Tilia vulgaris (lei)

Meidoorn
Crateagus monogyna

Populier
Populus xcanadensis

Robinia
Robinia pseudoacacia

Treurberk
Betula pendula ‘Tristis’

Vogelkers
Prunus padus

Schietwilg
Salix alba

Zomereik
Quercus robur

Späth els
Alnus xspeathii

 Beukenhaag
 Fagus sylvatica (haag)

Plataan
Platanus hispanica

 Bruidssluier
 Fallopia baldschuanica

 Braam
 Rubus fruticosus

 Gelderse roos
 Viburnum opulus

 Forsythia
 Forsythia  x intermedia

Gouden regen
Laburnum anagyroides

Gele Kornoelje
Cornus mas 

 Haagbeukenhaag
 Carpinus betulus

Grauwe wilg
Salix cinerea

Hondsroos
Rosa canina

Hazelaar
Corylus avellana

Kardinaalsmuts
Euonymus europaeus

Katwilg
Salix viminalis

Lijsterbes
Sorbus aucuparia

Krent
Amelanchier lamarckii

Ribes
Ribes sanguineum

Meidoorn
Crateagus monogyna

Sering
Syringa vulgaris

Rode kornoelje
Cornus alba

Toverhazelaar
Hamamelis x intermedia

Sleedoorn
Prunus spinosa

Vlinderstruik
Buddleja davidi

Vlier
Sambucus nigra

Weigelia
Weigela florida

Vogelkers
Prunus padus

Hortensia
Hydrangea aspera

Hulst
Ilex aquifolium

Italiaanse populier
Populus nigra ‘Italica’

Sneeuwbes
Symphoricarpos albus

Noorse esdoorn
Acer platanoides

Gewone esdoorn
Acer pseudoplatanus

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fraxinus_excelsior
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http://en.wikipedia.org/wiki/Ulmus_%27New_Horizon%27
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