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Landschappelijke inpassing ‘Hindert 2”
Hindert 2, 5721 WK Asten - PNR 5721WK2-161012/170113/310713
LIGGING
Het plangebied is gesitueerd nabij het
Laagbroek, ten zuiden van de A67 en ten
noordwesten van de kern Asten. Zie de
markering in de topografische kaart hieronder
en de luchtfoto rechts.

plangebied

plangebied in het veld
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HISTORIE & CONTEXT

smallere percelen akkerland en bomenrijen

Het plangebied bevindt zich nabij de overgang
van hoger gelegen drogere zandgronden naar
lager gelegen nattere zandgronden (het
Laarbroek). De context is te kenschetsen als
een kleinschalige oudere ontginning. In 1906
was het plangebied reeds voor een groot deel in
gebruik als akkerland. Een klein gedeelte aan de
oostkant was nog in gebruik als gras- en
hooiland. Aan de noordkant bevonden zich
destijds meerdere smallere en langgerekte,
percelen. Deze werden begeleid door
bomenrijen. Waarschijnlijk betreft dit de
restanten van houtwallen die aanvankelijk van
belang waren om de verstuivingen tegen te
gaan. De ten westen van het plangebied
gelegen gronden waren in 1906 nog in gebruik
als bos en heide. Zie de uitsnede van de
topografische kaart uit 1906 hieronder en de
montage hiervan in de luchtfoto rechts.

uitsnede topkaart 1906

plangebied grotendeels in gebruik als akkerland

klein deel gras- en hooiland

Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt,
Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,
T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937

www.guidopaumen.nl info@guidopaumen.nl

Landschappelijke inpassing ‘Hindert 2”
Hindert 2, 5721 WK Asten - PNR 5721WK2-161012/170113/310713
HUIDIG RUIMTELIJK KADER

bebouwing en beplanting op buuerven

bossen en groensingels

bomenrij en groensingels

Het huidige ruimtelijk kader wordt gevormd
door;
de bebouwing en beplanting op de ten
noordwesten en westen gelegen
buurerven,
de ten noorden gelegen bossen en
groensingels,
ten oosten gesitueerde bomenrijen en
groensingels,
de bomenrijen bestaande uit Lindes langs
de wegen Laarbroek en Hindert,
de rand van het ten zuiden gelegen bos,
de bebouwing en beplanting op de ten
oosten en zuidoosten gesitueerde
buurerven.
Zie de markeringen in de luchtfoto rechts.

Lindes langs Laarbroek en Hindert

bosrand

bebouwing en beplanting op buurerven
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KADASTRALE CONTOUREN
Het plangebied omvat de kadastrale percelen
335 en 337 gelegen in de sectie M van de
kadastrale gemeente Asten: zie de uitsnede van
het kadastraal uittreksel hieronder en de
montage hiervan in de luchtfoto rechts.

plangebied kadastraal
ligging in het veld
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UITGANGSSITUATIE

Stallen voor intensieve veehouderij en een schuurtje

De aanwezige bebouwing in het plangebied is
gerangschikt rond een centrale weide en bestaat
uit;
drie stallen voor intensieve veehouderij en
een ten noorden hiervan gelegen
schuurtje,
een loods voor de opslag van machines en
materialen, met een aangrenzend gelegen
verharding,
de huidige bedrijfswoning met een
aansluitend gelegen garage en ten oosten
hiervan gelegen bergingen.
Ontsluiting
De woning wordt ontsloten via een oprit ten
zuiden van de centrale weide. De stallen en de
loods zijn bereikbaar via een ten noorden van
de weide en ten noorden van de stallen gelegen
inrit.

centrale weide

bedrijfswoning met garage en bergingen
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BODEMGEBRUIK

akkerland

weides

De noordkant van het plangebied is in gebruik
als akkerland. De zuidkant is in gebruik als
weiland. In de door hagen omgeven ruimte ten
noorden van de aanwezige stallen bevindt zich
een een als rijbak benutte weide en een
longeercirkel. Nabij de loods is een stapmolen
gesitueerd.

longeercirkel en buitenrijbak

stapmolen
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spontane opslag

AANWEZIG GROEN

een haag bestaande uit Chameocyparis

De in het plangebied aangetroffen groene
elementen zijn als volgt te kenschetsen:
Een strook met wat spontane opslag langs
de sloot, ten westen van de stallen,
Wat spontane opslag in de smalle ruimte
tussen de stallen,
Een haag bestaande uit ‘Chameocyparis
Leyandi’,
Een rij Paardenkastanjes langs de oprit
ten noorden van de centrale ruimte,
Het siergroen in de tuin,
Een haag bestaande uit Haagbeuk op de
overgang van de tuin naar de openbare
weg,
Een singel bestaande uit struweel en
bomen, ten zuiden van de woning, langs
de weg Laarbroek.
conditie
De spontane opslag is weinig waardevol, de
haag bestaande uit Chameocyparis sluit niet aan
bij het karakter van de landschappelijke
context. De Paardenkastanjes en de haag ter
hoogte van de tuin verkeren in goede conditie
en zijn te behouden. De singel verkeert in
redelijk conditie. De struiklaag is redelijk goed
ontwikkeld. De boomlaag bestaat overwegend
uit Populieren. Deze tonen her en der forsere
takbreuk; de bomen zullen gezien hun positie
nabij de weg over niet al te lange tijd moeten
worden gerooid.

Paardenkastanjes

Haag

siergroen in de tuin
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3D BELEVING
Het plangebied is momenteel zeer verscholen
gesitueerd; de singel aan de zuidwestkant van
het plangebied beperkt het zicht op het
plangebied en het aangrenzend gelegen open
veld in hoge mate. Het plangebied is zichtbaar
vanaf:
1) Laarbroek, komend uit het westen; de
aanwezige Lindes langs de openbare weg
Hindert en de te behouden Paardenkastanjes
schermen het plangebied af.
2) Laarbroek komend uit het oosten; de singel
schermt het plangebied maar ook het
aangrenzend gelegen open veld een groot deel
van het jaar af.
3) Hindert, komend uit het Noorden; het
plangebied wordt grotendeels aan het zicht
onttrokken door het aanwezige groen op de
buurerven en de bomenrijen langs de weg
Hindert.
4) De veldweg ten oosten van het plangebied;
vanaf deze weg bestaat een open zicht op de
bebouwing in het plangebied. De weg wordt
wordt (in beperkte mate) benut door fietsers en
wandelaars.
Zie de foto’s rechts en de markering in de
luchtfoto hieronder.

1) Vanaf Laarbroek, komend uit het Westen; aanwezige Paardekastanjes en Lindes schermen het plangebied af

2) Vanaf Laarbroek komend uit het Oosten; de singel beperkt het zicht

3) Vanaf Hindert, komend uit het Noorden; de aanwezige beplanting schermt het plangebied af
3

4

1
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4) Inzoem vanaf de ten oosten gelegen veldweg; een open zicht op de aanwezige bebouwing
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SLOPEN
De aanwezige stallen, het schuurtje en de
bergingen ten oosten van de bedrijfswoning
zullen worden gesloopt. De bedrijfswoning met
de aangrenzend gelegen garage en de loods
worden behouden. Zie de luchtfoto rechts, voor
een impressie van de situatie, na sloop.
doorkijk
Voorgesteld wordt om de singel aan de zuidkant
van het plangebied in het kader van de totale
sloopwerkzaamheden mee te rooien; hierdoor
ontstaat een doorkijk vanaf de weg Laarbroek
naar het ten oosten van het plangebied gelegen
open veld. Dit komt de ruimtelijke beleving
vanaf de weg Laarbroek, ten goede.

singel mee rooien

nieuwe doorkijk richting open veld
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buitenrijbak en oefenweide

BOUWPLAN
Het bouwplan omvat de realisatie van;
een buitenrijbak en een oefenweide in het
centrum van het plangebied,
een paardenstal met de bijbehorende
stapmolen, longeercirkel en een
voeropslag ten noorden van de te
behouden loods,
twee ruimte voor ruimtewoningen langs
de weg Laarbroek.
Verder is op termijn een bedrijfswoning ten
noordwesten van de geplande paardenstallen te
realiseren. Zie de uitsnede van het door Roba
Advies opgestelde bouwplan hieronder en de
markeringen in de luchtfoto rechts.

uitsnede bouwplan Roba Advies
bedrijfswoning

ruimte voor ruimte woningen paardenstal

longeercirkel en stapmolen
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wandelpad

INPASSING

Eiken en Berken

singel

Boomgaard en poel

Het plangebied bevindt zich nabij de overgang
van hoger gelegen naar lager gelegen
zandgronden; aan de west- en zuidkant is de
landschappelijke context te kenschetsen als een
matig tot sterk verdicht ontginningslandschap
waar bos, singels, bomenrijen en hagen het
beeld bepalen. Aan de noord- en oostkant
bevindt zich een tamelijk open gebied met
boeiende doorkijken, het Laarbroek. Het
plangebied tekent de overgang van de verdichte
hogere gronden naar het opener Laarbroek. Op
grond hiervan wordt voorgesteld;
de overgang naar de context aan de westen zuidkant vorm te geven met bij deze
context aansluitende hagen, bomenrijen
en een boomgaard,
de overgang naar het Laarbroek aan de
noord- en oostkant vorm te geven met bij
de sfeer van het Laarbroek aansluitende
bomenrijen,
de rand van de rijbak en de oefenweide
aan de noordkant te definiëren met een
groensingel,
te voorzien in een wandelpad aan de
veldkant (waardoor de overgang van
verdichte hogere naar open lagere
gronden, expliciet tijdens ‘een rondje met
het hondje’ kan worden ervaren).
Infiltratie
Het van daken en verhardingen vrijkomende
hemelwater kan worden opgevangen in een
poel; deze is voorzien in het van oorsprong
laagste deel, aan de oostkant van het
plangebied.
soortkeuze
Met betrekking tot de soortkeuze is aansluiting
gezocht bij de aanwezige soorten in de context.
Op grond hiervan is gekozen voor de toepassing
van Beukenhagen en Lindes nabij de openbare
wegen, Essen nabij de bebouwing en Eiken met
een bijmenging van Berken aan de rand van het
plangebied. Betreffende de boomgaard is
gekozen uit een lijst van oudere rassen.

Beukenhagen

Lindes

Essen
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BEPLANTINGSPLAN – 1:2000

B3 Eik en Berk

S1 singel

pad

V1 boomgaard

B1 Lindes

B2 Essen

Het beplantingsplan omvat op grond van het
voorafgaande de aanplant van navolgende
elementen;
H1 Beukenhagen,
B1 Lindes,
B2 Essen,
B3 bomenrijen bestaande uit Eik en Berk,
V1 een boomgaard,
S1 een groensingel.
Wandelpad
Aan de veldkant zal een 3 meter brede strook
worden vrijgehouden voor de aanleg van het
wandelpad. De ondergrond zal ten behoeve van
dit pad worden gestabiliseerd en geëgaliseerd.
De bermen zullen worden ingezaaid met een
akkerrandenmengsel. Bij de ingangen zullen
draaipoortjes en infoborden worden geplaatst.
bloemrijk grasland
De weide waarin de fruitbomen zijn
geprojecteerd zal worden ingezaaid met een
passend mengsel voor de ontwikkeling van
bloemrijk grasland op de overgang van drogere
naar vochtigere gronden. De weide zal 1x per
jaar na 1 juli worden gemaaid. Nadat de weide
is gemaaid, kan een extensieve begrazing
worden toegestaan. De poel is van betekenis
voor de opvang en infiltratie van hemelwater en
kan incidenteel uitstromen over de weide.

H1 Beukenhagen
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PLANTLIJST
Soorten en aantallen, de omvang bij aanplant,
plantverbanden etc. zijn vastgelegd in de lijst
rechts en de sublijst voor het fruit onder.
Beheer
De bomen zijn volgens goed gebruik op te
kronen en te snoeien. De singel mag 1x per 5
jaar voor 50% worden afgezet. De hagen zijn in
stand te houden op een hoogte van 90-110 cm.
Omvang bij aanplant
Code
HOOGSTAMAPPELS

Brabantse bellefleur
Dubbele bellefleur
Lemoenappel
Keuleman
Schone v. boskoop
Sterappel
HOOGSTAMPEREN
Beurre Alexandre Lucas
Clapp's favourite
Conference
Gieser wildeman
Nrd holl suikerpeer
Zoete brederode
HOOGSTAMKERSEN Bigareau Napoleon
Early rivers
Koningskers
Merton premier
Puther dikke
Sch. späthe knorpelkirsch
HOOGSTAMPRUIMEN Belle de Louvain
Hauszwetsche
Mirabelle de nancy
Monsieur hatif
Opal
Reine claude verte
Victoria
Totaal

10/12
V1
aantal
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
15

Code

H1

B1

B2

B3

S1

Omvang bij aanplant
Plantverband
Omvang van het element
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Alnus glutinosa
Alnus incana
Amelanchier lamarckii
Betula pendula
Betula pubescens
Carpinus betulus
Castanea sativa
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crateagus monogyna
Euonymus europaeus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Juglans regia
Ligustrum vulgare
Ilex aquifolium
Populus nigra
Populus tremula
Populus trichocarpa
Prunus avium hedelfinger"
Prunus padus
Prunus spinosa
Quercus petraea
Quercus robur
Rhamnus catharticus
Rhamnus frangula
Robinia pseudoacacia
Rosa canina
Rosa rubiginosa
Salix alba
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Salix fragilis
Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Viburnum opulus
Totaal

60/80
4 p/m
27 m

16/18
st
17 st

16/18
st
8 st

14/16
st
62

60/80
125x125
510 m2
25

veldesdoorn
esdoorn
paardekastanje
zwarte els
witte els
drents krenteboompje
ruwe berk
zachte berk
haagbeuk
tamme kastanje
kornoelje, gele
kornoelje, rode
hazelaar
meidoorn
kardinaalsmuts
gewone beuk
es
okkernoot
liguster
hulst
zwarte populier
ratepopulier
balsempopulier
zoete kers
vogelkers
sleedoorn
wintereik
zomereik
wegedoorn
vuilboom
acacia
hondsroos
egelantier roos
schietwilg
geoorde wilg
boswilg
grauwe wilg
kraakwilg
lijsterbes
winterlinde
zomerlinde
gelderse roos

25
50
12
10

25
50

2780
8
25
25

25
40
25

17
25
2780

17

8

62
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