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LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN BOSSEWEG 4 WIJK EN AALBURG

LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN
De landschappelijke inpassing van het beoogd 
initiatief aan de Bosseweg 4 te Wijk en Aalburg 
wordt afgestemd op de kwaliteiten en kenmer-
ken van het ter plaatse aanwezige landschap. 
Hierbij is aangesloten bij de Structuurvisie Plus 
Land van Heusden en Altena.

Huidige situatie
Onderhavige locatie is gelegen ter plaatse van 
de voedselrijke en vochtig tot natte rivierklei-
gronden. Het gebied kenmerkt zich door de 
relatief grootschalige open akkergebieden met 
rechtlijnige sloten en linten, welke voorzien zijn 
van boomsingels en sporadisch (agrarische) 
erven. Deze kenmerken komen tevens terug op 
de locatie ter plaatse. Het boerenerf aan de 
Bosseweg 4 is gelegen aan de rand van het 
open gebied, tegen de Bosseweg welke 
voorzien is van een boomsingel. Aan de oost- 
en zuidzijde van het perceel zijn een tweetal 
sloten gelegen welke de waterafvoer van het 
gebied verzorgen. Tevens is aan de zuidzijde 
reeds beplanting aanwezig ten behoeve van 
de inpassing van het bedrijf.

Landschappelijke inpassing
De beoogde landschappelijke inpassing van 
het bedrijf aan de Bosseweg 4 te Wijk en 
Aalburg richt zich met name op de openheid 
van het landschap ter plaatse. Zoals reeds 
aangegeven is de zuidzijde voorzien van 
beplanting, te weten solitaire bomen en 
hagen. Met name de noordzijde van het 
bedrijf, daar waar de nieuw te bouwen stal 
wordt gerealiseerd, vergt aandacht voor 
nieuwe landschappelijke inpassing. Uitgangs-
punten zijn om de openheid te behouden, de 
beluchting van de rundveestal optimaal te 
houden en het zicht op de te beweiden koeien 
te waarborgen. Voorgaande uitgangspunten 
hebben geleid tot een boomsingel van essen 
welke parallel komt te liggen aan de nieuw te 
realiseren stal. De es is een kenmerkende en 
inheemse soort van het rivierkleigebied en zorgt 
voor een fraai aanzicht van het bedrijf. De 
achterzijde van het bedrijf zal vrij blijven van 
beplanting om de openheid naar het achter-
liggende open landschap optimaal te houden.

Naast de inpassing aan de noordzijde zal 
tevens het weiland aan de voorzijde van het 
bedrijf gebruikt worden ten behoeve van de 
opvang van het hemelwater, hiertoe zal de 
bodem ter plaatse beperkt worden verlaagd. 
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