
 

 

 

VERSLAG VERKOOIJEN OMGEVING 

13 februari 2020 

Aanwezig: 15 omwonenden, zie presentielijst. 

Jan, Ankie en Arnoud Verkooijen, namens Verkooijen Fruit: 

Jan de Groot en Anne van Rossum, DLV Advies 

Rick Westerlaken, Agriteam Makelaars 

 

Opening Dhr. Jan Verkooijen. 

Historisch fruitteeltbedrijf. 

Reden van het plan: wens boomgaarden aansluitend bij elkaar te krijgen, schaalvergroting op deze 

locatie, afstoten boomgaarden op andere locaties. 

 Efficiëntie 

 Robotisering 

 Inrichting percelen groot uniform blok met relatief zo min mogelijk sloten en kavelranden 

 Laagstam aanplant 

 Geen windsingel, deze is niet noodzakelijk. Alleen langs de wegen (Kornpad, Noordeveldseweg) 

komt een lage windsingel van 1,5 m hoog als afscherming 

 Driftarme spuittechniek.  

 

Toelichting Dhr. Van Rossum, DLV Advies 

 Beschrijving gebieden overleg met gemeente 

 Reden voor de vergunningaanvraag is het aspect ‘openheid’ in het bestemmingsplan. 

 Toelichting landschapsadvies 

 Toelichting op openheid 

 Roept omgeving op reactie te geven op plan 

 

Vragen van aanwezige omwonenden 

 V: Is er een plaatje beschikbaar over het aanzicht? A: Is inzichtelijk gemaakt, zie afb. 1 en 2 

 V: Kunnen de percelen T632 en in de percelen ten oosten daarvan ingeplant worden? A: Deze 

maken nu geen deel uit van de aanvraag. Verkooijen is ook niet van plan deze in te planten. Als 

daar evt. in de toekomst sprake van zou zijn is een nieuwe aanvraag nodig.  

 V: hoe is hoogte van de windschermen. A: Windschermen komen alleen langs de wegen en 

worden 1,5 meter hoog, vergelijkbaar met de windsingel bij de woning, zie afb. 3.  Verkooijen 

geeft een toelichting op spuittechniek en regels t.a.v. windsingels.  

 V: Welke boomsoort wordt voor de windsingel toegepast: A: Zwarte Els 

 V: Bewoner geeft aan perceel grond ingericht te hebben voor bio cultuur. Zorgen en weidevogels 

monocultuur. Mist diversiteit en vindt het jammer dat er een grote boomgaard komt i.p.v. weiland. 

A: In de boomgaard is juist sprake van een grote mate van biodiversiteit doordat ziektebestrijding 

in de moderne fruitteelt voor een belangrijk deel wordt uitgevoerd met nuttige insecten 

(roofwantsen, roofmijten, oorwormen, etc.). Ook hebben kuikentjes in een boomgaard vaak veel  

meer overlevingskansen dan in een weiland. De aanplant van deze boomgaard gaat gepaard met 

een afname van boomgaard op een andere locatie (17 ha aan de Midgraaf – Almkerk).  

T.a.v. emissie van gewasbeschermingsmiddelen wordt door DLV Advies een toelichting gegeven 

op grote afname van veldemissie (emissie tijdens het spuiten).  

 V: Wat is de plantrichting van de bomen? A: Deze worden Noord-Zuid geplant. Vanaf de 

bebouwing aan de Muilkerk geeft dus zicht tot in de boomgaard: er komt aan die zijde geen 

windsingel en bij een plantafstand van 0,80 x 3,25 m is er steeds ong. 2 m rijpad zichtbaar t.o.v. 

1,25 m boombreedte. 

 V: Hoe zit het met de jacht? A: Jagen is nodig als er teveel hazen in de boomgaard zitten. Er zal 

sprake zijn van een evenwichtig jachtbeheer.  



 

 

 

 V: wat wordt de hoogte van de fruitbomen: A: ± 2 meter 

 V: Heeft Verkooijen overwogen om biologisch fruit te gaan telen. A: T.a.v. hoeveelheid middelen 

(kg/ha) is biologisch minder duurzaam. “Omdat chemische middelen niet mogen worden gebruikt, 

worden ziekten en plagen bestreden met koper en zwavel. Biodiversiteit en bodemleven is bij 

biologische fruitteelt veel minder dan bij gangbare fruitteelt“ 

 V: Is er een mogelijkheid voor een wandelpad door de boomgaard. A: Past vooralsnog niet in de 

bedrijfsvoering. Het is voor Verkooijen niet mogelijk om bij teelt- en verzorgingswerkzaamheden 

steeds bedacht te zijn op wandelaars in boomgaard waardoor gevaarlijke situaties kunnen 

ontstaan. Bijv. een hondenuitlaatpad of een klompenpad zijn daardoor lastig inpasbaar in de 

huidige bedrijfsvoering.  

 

Afspraken:  

Locatie van singel op tekening zetten.  

Visualisering van de boomgaard in de omgeving 

Visualisering mailen via buurtvereniging.  

 

Algemeen werd door de omwonenden aangegeven deze avond zeer op prijs te stellen.  



 

 

 

 

 

 
Afb. 1. Streetview vanaf Muilkerk ten westen van nr. 32/34. Links is de bestaande boomgaard, rechts het weiland wat vanaf de rode pijl wordt 

ingeplant met fruitbomen. Het zicht De Noordeveldse molen lijkt daarmee weinig belemmering op te lopen.    

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 2. Zichtlijn vanaf de Muilkerk over de aan te planten boomgaard naar de Noordeveldse molen 

           Zichtlijn ligt ter plaatse van de molen op 3,2 m boven maaiveld, de top van de wieken van de  

           molen is 27,2 m (Bron: Wikipedia).   



 

 

 

 
Afb. 3. Windsingel ter plaatse van de woning Muilkerk 36B, Dussen.  







