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Landschapsplan Dussen Dorpsstraat
Schaal 1:1.000              29 april 2022

1.  Kruidenrijke faunabeplanting / bloemrijk grasland

2.  Knotwilgenrijen

3.  Natuurlijkvriendelijke oever met oeverbeplanting

4.  Erf met boomgroep

5.  Erf met solitaire boom 

6.  Solitair langs de dijk (bij entree) 

7.  Boomgaard met hoogstam fruitbomen

8.  Parkeerkoffers omzoomd met gemengde hagen
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Onderdelen beplan3ngsplan 
De nieuwe woning aan de Broeksestraat 59 wordt zorgvuldig landschappelijk ingepast. Het beplan-
Dngsplan bestaat uit een aantal onderdelen: 

- Het ontwikkelen van natuurlijke oevers met lage beplanDng aan weerszijden van het kavel 
langs de bestaande sloten 

- Het aanplanten van een wilgenrij, ter begeleiding van de sloot aan westelijke zijde 
- Het planten van enkele solitairen op het voorerf- en achtererfgebied van de woning 
- Bloemrijk grasland ten oosten van de woning, met een blijvend doorzicht naar het open  
- landschap erachter 
-

Natuurvriendelijke oevers 
Om bij te dragen aan de ecologische kwaliteit van de watergang wordt voor de natuurvriendelijke 
oever uitgegaan van een breedte van tenminste 3 meter.  De oever moet bereikbaar zijn voor dieren 
en planten die in de watergang leven.  
Uitwisseling van water tussen watergang en oever is daarbij van groot belang. Dit zorgt enerzijds 
voor de bereikbaar van de oever voor dieren en planten en anderzijds voor verversing van het water 
in de oever. Ophoping van organisch materiaal en slib op de oever wordt hierdoor verminderd. Dit 
draagt weer bij aan een betere waterkwaliteit in het oevermilieu. 
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Moerasrolklaver -  Lotus uliginosus

Oeverzegge -  Carex riparia 

Moerasvergeetmijnietje - Myosotis scorpioides

Pijlkruid - SagiYaria sagiZfolia

Totaal 3915 stuks
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1. Kruidenrijke faunabeplanting - bloemrijk grasland
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Bloemrijk grasland 
Ten oosten en ten noorden van het perceel wordt het bloemenmengsel G2 voor voedselrijke en 
kleigronden ingezaaid. Dit mengsel hee_ een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, 
vlinders en vogels. Door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetaDe 
ontwikkelen. 
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2. Knotwilgenrijen
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Wilgenrij 
Langs de sloot worden circa 20 wilgen (salix alba) aangeplant op een onderlinge afstand van onge-
veer 3,5 meter. De geknoYe wilgenrij begeleidt de sloot aan westelijke zijde. De salix alba groeit op 
vochDge plaatsen en kan Djdelijk onder water staan.  
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Salix alba- knotwilg

3.  Natuurvriendelijke oever met oeverbeplanting

Watermunt (Mentha aquatica) Knikkend tandzaad (Bidens cernua)

Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) 

Moerasrolklaver (Lotus uliginosus) 

Oeverzegge (Carex riparia)

Moerasvergeetmijnietje (Myosotis scorpioides)

Knotwilg (Salix alba)



4. Erf met boomgroep 6. Solitaire boom langs de dijk

Gewonehaagbeuk (carpinus betulus)Berken (Betula Utils)

5. Erf met solitair

Iep (Zelkova carpinifolia ‘Verschaffeltii’)



7. Boomgaard met hoogstam fruitbomen 8. Parkeerkoffers omzoomd met gemengde haag

Hoogstam fruitboomgaard

Zoete appel ‘Elstar’ Peer ‘Conference’

Pruimen ‘Opal’ Grote handappel ‘Jonagold’

Meidoorn, veldesdoorn, gewone vlier, wilde lijsterbes

Meidoornhaag Veldesdoorn


