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1. Erfverharding
2. Geschoren haag
3. Leilinden voor voorgevel boerderij
4. Sier- en/of moestuin
5 Solitaire boom
6. Hoogstamboomgaard
7. Kruiden- en faunarijk grasland
8. Struweel/vogelbosje
9. Onderhoudspad watergang
10. Natuurvriendelijke oever langs watergang
11. Ondiepe laagte ten behoeve van hemelwateropvan 
12. Groenstrook
13. Bomenrij
14. Transparant hekwerk met agrarische uitstraling
15. Afvoer HWA onder/bovengrond n.t.b.
16. Sloot
17. Opgaande beplanting
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1. Erfverharding
Inrichting:
• Bestaande verharding beperken.
• Hergebruik dikformaat klinkers (circa 650m2), (gestort) beton 

(circa 140m2) en (traanplaat)metaal boven de openingen van 
de kelders.

2. Geschoren haag, max. 1,25 m hoog, circa 60 m lang
Inrichting: 
• Aanplant haag naar keuze (suggestie: Ligustrum vulare, 

gewone liguster i.v.m. wederopbouwarchitectuur).
Beheer:
• Snoeien 2x per jaar.

3. Leilinden voor voorgevel boerderij
Inrichting:
• Behoud 3 bestaande leilinden.
Beheer:
• Snoei op visuele beoordeling.

4. Sier- en/of moestuin, 1.665 m2

Inrichting:
• Inrichting naar keuze.
• Minimale verharding.
Beheer:
• Onderhoud op visuele beoordeling.

5. Solitaire boom/boomgroep
Inrichting:
• Aanplant solitaire boom, suggestie:  rode paardenkastanje, 

linde.
• Plaats daarna een boompaal van onbehandeld.
• Hout naast de boom (maat 250 cm lengte bij 8 cm 

doorsnede), op circa 15 cm van de boom, aan de kant van de 
heersende windrichting (zuidwesten).

• Bevestig de jonge boom met sisal boomtouw aan de 
boompaal. Knoop het touw aan de paal en draai.

• Boombeschermer om maai- en/of vraatschade te voorkomen.
• Onderbeplanting naar keuze.
Beheer:
• Geef de jonge aanplant, indien mogelijk, met name de eerste 

2 jaar na aanplant voldoende water in droge perioden.

Beheer:
• Terugzetten op visuele beoordeling
• Cyclisch beheer, gericht op het creëren van voldoende 

voortplantings- en schuilgelegenheid voor fauna. 

13. Bomenrij, max 7 bomen:
Inrichting:
• Suggesties: Wilde lijsterbes, vlier, berk, els of wilg
Beheer:
• Jaarlijks controle

14. Transparant hekwerk met agrarische uitstraling, circa 450 m
Inrichting:
• Suggestie: schapengaas met houten palen, kastanjehout

Beheer:
• Jaarlijks controle

15. Afvoer HWA onder/bovengrond n.t.b.
Mogelijkheden voor bovengronds afkoppelen hemelwaterafvoer.

16. Sloten
In beheer van Natuurmonumenten

17. Opgaande beplanting
Inrichting:
• Afwisselende beplanting bestaande uit (inheemse) vaste 

planten en heesters.
Beheer:
• beheer op visuele beoordeling
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• Vegetatie varieert tot max. 1 m hoogte.
• Geen zonbelemmerende groenelementen aan de zuidzijde.
• Geleidelijke overgang van droog naar nat.
• Geen beschoeiing
Beheer
• 1x per jaar maaien in het najaar en het maaisel afvoeren. 
• Gefaseerd onderhoud toepassen of 25% van de vegetatie 

laten staan voor het overwinteren van soorten. 
• Boomvormers handmatig verwijderen/eruit trekken. 
• Beheer en onderhoud afstemmen met naastgelegen (groen)

elementen t.b.v. ecologie. 

11. Ondiepe laagte ten behoeve van hemelwateropvang 400 m2

Inrichting:

• Het graven van een greppel/laagte tot max. 75 cm.
• Inheems bloemenmengsel handmatig inzaaien, bij voorkeur 

in nazomer.
Beheer:
• Jaarlijks maaien, bij voorkeur in het najaar. 

12. Groenstrook, circa 500 m
Inrichting:
• (Onder)beplanting van els, vlier, riet en braam

• Boomband 2x per jaar controleren en na 4 tot 5 jaar 
verwijderen.

• Snoei op visuele beoordeling

6. Hoogstamboomgaard, 7-15 stuks 
Inrichting:
• Aanplant hoogstamfruitbomen (bv. appel, peer, pruim, 

walnoot), bij voorkeur oud-hollandse rassen. 
• Indien nodig boombeschermers plaatsen rond fruitbomen om 

maai- en of vraatschade te voorkomen
• Onderbeplanting kruiden- en faunarijk grasland, zie punt 7)
Beheer:
• Snoei op visuele beoordeling

7. Kruiden- en faunarijk grasland circa 2.875 m2

Inrichting: 
• In- of bijzaaien met voorkeur bij- en vlindervriendelijk 

grasland
Beheer:
• Extensieve begrazing (voor kleinvee) of indien nodig 

gefaseerd maaibeheer

8. Struweel/vogelbosje, 230 m2

Inrichting:
• Bestaand assortiment aanvullen met inheemse soorten 

en jaarrond aantrekkelijk voor zowel honingbijen, solitaire 
bijen als hommels: hazelaar, boswilg, kornoelje, sleedoorn, 
Gelderse roos, meidoorn, wilde lijsterbes, gewone vlier, 
vuilboom, hondsroos

• Plantafstand driehoeksverband, 1 m
Beheer:
• Uit laten groeien totdat een dicht bladerdek is ontwikkelt.
• Cyclisch beheer, gericht op het creëren van voldoende 

voortplantings- en schuilgelegenheid voor fauna. 

9. Onderhoudspad watergang, 5m breed, circa 175 m2

Inrichting:
• Inzaaien inheems grasmengel.
Beheer:
• Maaien 1-2x per jaar, bij voorkeur na de bloeiperiode.

10. Natuurvriendelijke oever langs watergang, circa 1.360 m2

Inrichting: 
• Flauw talud: minimaal 1:4
• Begroeid met diverse soorten (oever)planten en inheemse 

bloemen en kruiden, zoals kattenstaart, gele lis en 
zwanenbloem.
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