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Uitbreiding SRBT De Rietdijk, Giessen
Inrichtingsschets EVZ en landschappelijke inpassing

SAB adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling
11 april 2022 beschutte oversteek 

fauna

mogelijk dam
met duiker benodigd

EVZ bereikbaar voor  
kleine prooidieren uit  
omliggend landbouwgebied

EVZ bereikbaar voor  
kleine prooidieren uit  
omliggend landbouwgebied

advies:
bomenrij doorzetten  

langs bestaande terrein

advies:
flauwe en begroeide oever

t.b.v. hermelijn

duiker Paralleweg voorzien 
van faunaplank t.b.v.  

o.a. bunzing

dam voor zoogdieren 
richting duiker Parallelweg
en bereikbaarheid onderhoud

richting Pompveld

begroeiing lager
i.v.m. zichtlocatie

dam v.v. zanderige toplaag,
schraal kruidenrijk grasland 
t.b.v. bruinblauwtje

beschutte oversteek 
fauna
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Bebouwing

Bedrijfskavels

Grens representatieve zone

Representatieve gevels

Beeldbepalende zij- en achtergevels

Grens beeldbepalende zijkanten / achterkanten

Rijweg

Berm, haag, groene kavelinrichting vóór rooilijn

Berm met bomen en voetpad

Groene kavelinrichting, aansluitend bij EVZ en landschappelijke inpassing

Groenstrook landschappelijke inpassing: ca. 8.500 m2 grasland en ca. 40 bomen 

Plasdras-zone EVZ: ca. 1.100 m2

Natuurvriendelijke oever variabel 1:3 tot 1:10 EVZ: ca. 2.800 m2

Ruig grasland in EVZ: ca. 30.400 m2

Bomen EVZ en landschappelijke inpassing: ca. 50 bomen

Bomen op dam t.b.v. landschappelijke inpassing: ca. 40 bomen (+ ca. 40 buiten plangrens)

Bebouwing hellend dak

Struweelhaag EVZ en landschappelijke inpassing: ca. 8.700 m2

Water

Faunaverbinding EVZ (2x)
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veldesdoorn

haagbeuk haagbeuk

spierstruik

els

krentenboompje (amelanchier lamarckii)

els

appel

vrouwenmantel

hazelaar

sleedoorn (prunus spinosa)

zwarte populier

hazelaar

gelderse roos (viburnum opulus)

veldesdoorn

longkruid

hertshooi

es

zuurbes (berberis vulgaris)

berk

kers

zonnehoed

meidoorn

hondsroos (rosa canina)

es

meidoorn

meidoorn (crataegus monogyna)

boomhortensia

veldesdoorn

hazelaar (corylus avvelana)

schietwilg

gele kornoelje

NB:  
af te stemmen op bestaande 
bomen op de dam, verder 
naar het noorden

vlier (sambucus nigra)

gewone esdoorn

zenegroen

Soortkeuzes

Haag achter erfgrens

Bedrijfstuinen langs EVZ

Bomen groenzone buitenrand bedrijventerrein

Struweelhaag EVZ en landschappelijke inpassing

Bomen in EVZ

Bomen dam zuidzijde
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Bomen in bermen bedrijventerrein

advies:
raster langs provincialeweg  

doorzetten tot faunaoversteek

richting Struikwaard

richting Struikwaard
volgens Omgevingsverordening

gewone vogelkers (prunus padus)


