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A: Bestaande (woon)boerderij.

B: Bestaande fruitboomgaard en route handhaven.

C: Bestaande beeldbepalende bomen waaronder 

 notenbomen en beuken.

D: Bestaande gedeelte van het erf: Zuiderzeestraat 46.

E: Nieuw te bouwen woning, onderdeel uitmakend van 

 nieuw te ontwikkelen erf. Betreft hoogwaardige 

 schuurwoning.

F/G: Nieuw te bouwen woningen, onderdeel uitmakend van 

 nieuw te ontwikkelen erf. Betreft schuurwoningen. 

 F en G zijn duideli jk ondergeschikt ten opzichte van E.

H: Nieuw aan te planten (solitaire) bomen op het nieuw te 

 ontwikkelen erf. Soort l inde (Til ia), walnoot (Juglans) 

 of beuk (Fagus). Tenminste aan te planten in de maat 

 16-18 (stamomtrek in centimeters) en elk voorzien van  

 minimaal twee boompalen. Aan oostzijde betreft 

 aanplant bomen verlengen van de bestaande 

 groenstructuur langs het erf. Totaal 12 stuks.

I: Toegang naar nieuwe erf. Materialisatie informeel zoals 

 bestaand, hoogstens met een halfverharding.

J: Verharding centraal op het erf. In tegenstell ing tot de 

 toegang is hier een elementverharding toegestaan.

K: Gras/gazon/tuin.

L: Nieuw aan te planten haag van l iguster (Ligustrum 

 ovalifolium) of beuk (Fagus sylvatica). Aanplant in de 

 maat 80-100 (hoogte in centimeters) met 5 stuks per 

 m1. De totale lengte bedraagt circa 63 meter. De 

 hagen zijn indicatief ingetekend en deels afhankeli jk 

 van de uiteindeli jke architectuur van de woning(en).

M: Weiland(en).

N: Bestaande houtopstanden langs weilanden 

 (kenmerkende randbeplanting enk).

O: Te verleggen wandelpad langs houtsingels. Door aanleg 

 wandelpad worden houtsingels tevens (beter) 

 beschermd tegen weidend vee.

P: Onderkomen voor paarden.

Q: Kavelstructuur.

R: Vrij zicht / overgang naar open gebied.

S: Vrijstaand bijgebouw.

Fragment uit 1955 (topotijdreis.nl). 

Met geel de voorgenomen bouw-

locatie, met rood de landschap-

peli jke structuur.


