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Opdrachtgever: 
Verschee Compressoren  

Provincialeweg Zuid 47 
4286 LJ Almkerk 
 

Ten behoeve van de beoogde bedrijfsuitbreiding van Verschee Compressoren gevestigd aan de 
Provincialeweg Zuid 47 te Almkerk is onderstaande inrichtingsschets opgesteld. Voorliggende notitie 

betreft een toelichting op het ontwerp voorzien van impressie en beplantingslijst.  
 

 
 
Conform de provinciale ‘Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 1-3-2020)’ en 
gemeentelijke ‘Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap Altena 2019’ dient een ruimtelijke 

ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied gepaard te gaan met een fysieke verbetering van de 
landschappelijke kwaliteit van het gebied of de omgeving. De investering in verbetering van de 
landschappelijke kwaliteit is gericht op landschappelijke inpassing en het toevoegen, versterken of 

herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan de versterking van de 
landschapsstructuur.  

 
Op planlocatie neemt in het kader van de beoogde ontwikkeling het oppervlakte ‘Bedrijf’ en ‘Groen’ toe. 
Ter plaatse is in bestaande situatie ‘Agrarisch’ bestemde grond gelegen. Ten behoeve van deze 

bestemmingswijziging is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het bedrijf breidt uit met 1650 m2.  
Het oppervlakte groen groeit met 3825 m2. De gemeente Altena heeft aangegeven dat beoogde 
ontwikkeling behoort tot type categorie 3. Hierbij moet de ontwikkeling voldoen aan een 

kwaliteitsverbetering van het landschap van 20% van de bestemmingswinst of een compensatie die 
dezelfde waarde vertegenwoordigt. Benodigde investering in het landschap betreft € 28.560,-.  
Zie bijlage 1, berekening LIR. 
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Impressie inrichting 
Met de ontwikkeling van het landschappelijke inpassing kan een forse verhoging van de diversiteit aan 
planten- en dierenleven tot stand komen. Middels een verschralingsbeheer wordt het huidige regulier 
agrarisch, soortenarme grasland omgevormd tot botanisch waardevolle fauna en kruidenrijkgrasland, 

rijk aan soorten. Er worden diverse landschapselementen aangeplant ter omzooming en ter versterking 
van de aanwezige lijnen in het landschap. Ten slotte wordt een hoogstam fruitboomgaard en een 
amfibieënpoel gerealiseerd.  

 
Naast deze verrijking van het aantal  kruiden en bloemsoorten is juist de combinatie van het 

kruidenrijkgrasland, het struweel, de poel en robuuste groenstrook van grote waarde voor diverse 
diersoorten. Diverse vogels vinden hier hun broedgelegenheid, en veel kleine zoogdieren gedijen goed 
in een combinatie van genoemde biotopen. Het kleinschalige gebied zal een trekpleister vormen voor 

insecten, vogels en amfibieën. De nieuwe aanplant en inrichting sluit aan op bestaande groenelementen 
ter plaatse van de, in bestaande situatie, hobbymatig in gebruik zijnde landbouwgronden. Het nieuwe 
‘Groen’ is onder te verdelen in 3 deelgebieden. 

 
Deel A  

Gelegen in noordoost hoek van het perceel tussen bedrijfsbebouwing en het open agrarische landschap. 

Dit deel wordt ingericht als Kruiden- & bloemrijk grasland met inheemse besdragende struiken. Een 
voor (weide)vogels aantrekkelijk gebied. Het grasland wordt ingezaaid met een grasmengsel met 
bloemen en kruiden. Extensief beheer middels begrazing en 1-2x per jaar maaien en afvoeren, gericht 

op het verarmen van de bodem. Er vindt geen bemesting plaats. 
 
Uitgangspunt is ter plaatste open houden van het landschap. Aan de rand, tegen nieuwe 

bedrijfsbestemming aan en in overgang naar het hogere struweel vindt aanplant van enkele inheemse 
struiken plaats en mag een kruidenrijke zoom ontstaan. De struiken zorgen voor schaduw en windluwte. 
Dit zorgt voor variatie in plantengroei en insecten. Gemiddelde breedte van 3 tot 6 meter.  

 
Keuze uit aan te planten soorten besdragende struiken, gemixte samenstelling. Driehoeksverband, 

plantafstand 1,5 x 1,5 meter   
• Bosroos  Rosa arvensis 

• Egelantier  Rosa rubiginosa 

• Gelderse Roos  Viburnum opulus 
• Wilde liguster  Ligustrum vulgare 

• Gewone Vlier  Sambucus nigra 
• Hazelaar  Corylus avellana 

• Inheemse vogelkers Prunus padus 

• Kardinaalsmuts  Euonymus europaeus 
• Lijsterbes  Sorbus aucuparia 

• Sleedoorn  Prunus spinosa 
 
Het te zaaien bloemrijk grasmengsel op voedselrijke zeekleigrond heeft een zaaihoeveelheid van 400 

gram per 100m2. Meerjarig mengsel met algemene, overblijvende soorten. Mengsel o.a. bestaande uit  

• Beemdlangbloem Festuca pratensis 
• Engels Raaigras  Lolium perenne 

• Kamgras   Cynosurus cristatus 
• Rietzwenkgras   Festuca arundinacea 

• Duizendblad  Achillea millefolium 
• Kleine Pimpernel Sanguisorba minor 

• Knoopkruid  Centarea jacea 

• Margriet  Leucanthemum vulgare 
• Rode en witte Klaver Trifolium pratense - repens 

• Wilde Peen  Daucus carota 
 

Rondom aanleg van een veeraster over lengte van 120 m  



 
Deel B 
Gelegen op west en zuidgrens van uitbreiding bedrijfskavel. Aanleg van een gemiddeld 1,5m hoge 

grondwal met hoogopgaande afschermende dichte beplanting in de vorm van een bossingel. Groene 
omzoming van het bedrijf en tevens versterking van diens uitstraling op de directe omgeving. Betreft 
een aaneengesloten lijnvormig landschapselement, met een opgaande begroeiing van inheemse bomen 

en struiken met een bedekking van minimaal 90%. 
 
Aanplant van bomenrij met 12 stuks laanbomen (Els, Populier) plantafstand h.o.h. 7,5 meter en struiken 

in plantverband van minimaal 1,5 m x 1,5 meter. Keuze uit aanplant met 2- of 3 jarig gemixt 
bosplantsoen van inheemse soorten. 

 
• Zwarte els   Alnus glutinosa  

• Populier  Populus nigra 

• Rode kornoelje   Cornus sanguinea  
• Hazelaar   Corylus avellana  

• Eenstijlige meidoorn  Crateagus monogyna  
• Kardinaalsmuts  Euonymus europaeus  

• Gewone es   Fraxinus excelsior  

• Gewone vogelkers  Prunus padus  
• Sleedoorn   Prunus spinosa  

• Veldesdoorn   Acer campestre     
• Sporkehout   Rhamnus cathartica  

• Hondsroos   Rosa canina  

• Boswilg   Salix caprea  
• Katwilg   Salix viminalis  

• Gewone vlierbes  Sambucus nigra  
• Winterlinde   Tilia cordata  

• Fladderiep   Ulmus leavis  

• Gelderse roos   Viburnum opulus  
 
Bij beheer snoeien en dunnen van beplanting. Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen m.u.v. 
pleksgewijze bestrijding van ongewenste houtsoorten zoals amerikaanse eik / vogelkers en Japanse 

duizendknoop. Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 
november en 15 maart. De bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 
15 maart plaats vinden. Versnipperd takhout wordt niet in het element verwerkt. 

 
Deel C  
Gelegen aan voorzijde, zuidwest hoek van het perceel tussen de bestaande bedrijfsbebouwing en 

kruispunt van wegen Provincialeweg Zuid & Midgraaf. Die gronden zijn in bestaande situatie als 
hobbymatig grasland in gebruik. Aanleg van een volwaardige hoogstam fruitboomgaart van in totaal 
40stuks fruitbomen van diverse soorten voorzien van boomkorven. Rondom een afschermende lage 

haagbeplanting (Haagbeuk - Carpinus betula)  voorzien van schapenraster inclusief gaas. Aan voorzijde 
van het perceel, nabij de kruising wordt een houten landschapspoort en zitbank geplaatst. De haag 

rondom betreft aanplant van 2 of 3 jarig bosplantsoen, 4 stuks per meter. Over totale lengte van 205 
meter.  
 

De grasstroken tussen en rondom de fruitbomen betreft kruidenrijk grasland. Ingezaaid met het zelfde 
grasmengsel als gebruikt in deel A.  
 

In de noordoost hoek van het perceel, het lagere gedeelte, wordt een gem. 1,5 meter diepe 
amfibieënpoel gerealiseerd. Dit is een geïsoleerd gelegen poel gevoed door grond- en/of regenwater. 
In de winterperiode bestaat het natte oppervlakte voor tenminste 80% bestaat uit open water. 

Oppervlakte van ca 250 m2. In het element mag geen vis uitgezet worden en er mogen geen 
eenden/ganzen in gehouden of gelokt worden. De oever van de poel is begroeid met inheemse 
plantensoorten met een bedekking van minimaal 75%. Schoningswerkzaamheden worden verricht in 

de periode tussen 1 september en 15 oktober. 



 
 
De hoogstamfruitboomgaard bestaat uit soorten als appel, peer, pruim en kers, waarvan de kroon op 

een hoogte van minimaal 150 centimeter boven de stamvoet begint. Bomen geplant in rijen met 
onderlinge plantafstand van 8 tot 10 meter. Rond de bomen worden boomkorven geplaatst ivm 
beweiding door schapen, voorkomen van vraat. De aanplant fruitbomen hebben een potmaat 8-10.  

 
Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste éénmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere 
soorten enkel vormsnoei indien nodig. In beheer wordt geen gebruik gemaakt van chemische 

bestrijdingsmiddelen m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en 
Japanse duizendknoop en eventuele ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse 

eik en Robinia) middels een stobbebehandeling. De snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de 
periode tussen 1 augustus en 1 april.  
 

Rondom aanleg van een schapen veeraster over lengte van 205 m. 
 
Inrichtingsschets op A3 formaat is bijgevoegd als bijlage 2 

 



landschap conform Landschapsinvesteringsregeling (LIR)

Provincialeweg Zuid 47 te Almkerk 4-mrt-21

Oppervlakte per bestemming

Situatie bestaand m²
 - Agrarisch 5475 +

5475

Situatie nieuw m²
 - Bedrijf 1650
 - Groen 3825 +

5475

Waarde per bestemming
Situatie bestaand m² € 
 - Agrarisch 6,50€                5475  = 35.588€               +

5475 35.588€              

Situatie nieuw
 - Bedrijf 100,00€             x 1650  = 165.000€            
 - Groen 3,50€                 x 3825  = 13.388€              +

5475 178.388€            

Waardevermeerdering/ -daling
178.388€                          -/- 35.588€             = 142.800€           

Investering
Investering op basis van LIR 20%  x € 142.800,00  = € 28.560,00

Economische onderbouwing kwaliteitsverbetering van het 



INPUT
Investering benodigd op basis van LIR  = € 28.560,00
oppervlakte nieuw 'Groen' 3825 m2

Aanleg stuks eenheid € €
Deel A
 - Kruidenrijk Grasland 450 m2 x 0,18€               = 82,58€          
 - Bosplantsoen 62 stuks x 1,85€               = 114,70€        
 - Veeraster 120 m1 x 4,95€               = 594,00€        
Deel B
 - Grondwal 900 m3 x 5,51€               = 4.959,00€     
 - Laanbomen 12 stuks x 76,77€             = 921,24€        
 - Bosplantsoen op talud 267 stuks x 2,52€               = 672,84€        
Deel C
 - Hoogstam Fruitbomen 40 stuks x 76,77€             = 3.070,80€     
 - Boomkorf, type schaap 40 stuks x 24,37€             = 974,80€        
 - Kruidenrijk Grasland 2100 m2 x 0,18€               = 385,39€        
 - Poel 375 m3 x 5,51€               = 2.066,25€     
 - Landschapspoort 1 stuks x 400,00€          = 400,00€        
 - Zitbank 2m breed 1 stuks x 459,80€          = 459,80€        
 - 1m Haag rondom 205 m1 x 3,90€               = 799,50€        
 - Schapenraster incl. gaas 205 m1 x 12,18€             = 2.496,90€      +

17.997,80€  

Beheer per jaar
 - Bossingel 740 m2 x 0,18€               = 131,35€        
 - Bomenrij 20-60 cm 12 stuks x 5,06€               = 60,72€          
 - Hoogstamboomgaard 40 stuks x 7,15€               = 285,93€        
 - Kruidenrijk Grasland 2550 m2 x 0,18€               = 449,27€        
 - Knip- of scheerheg 205 m x 0,96€               = 196,80€        
 - Amfibiënpoel 1 stuks x 148,33€          = 148,33€         +

1.272,40€     

X factor 10 12.724,02€  

= 30.721,82€   Totale investering



Esri Nederland, Community Map Contributors

Dorpsstraat 54
Tel: (013) 303 1876
Fax: (013) 519 9727

5113 TE Ulicoten
www.verschelvandun.nl
info@verschelvandun.nl

A3

±

Esri Nederland, Community
Map Contributors

1:600

definitief
Datum:
Status:

4-3-2021

Formaat:
Auteur: D.H. Beekmans

Inrichtingsschets - LIR
Provincialeweg Zuid 47
Almkerk

Bedrijf
Kruidenrijk Grasland
Beukenhaag
Hoogstamfruitboomgaard
Poel
Bossingel - Hoog Struweel
Besdragende struiken - laag struweel
Laanboom
Landschapspoort

Deel A

Deel B

Deel C


