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Ligging van het plangebied en huidige situatie.

Het plangebied De Roef vormt de groene afronding van het woongebied de Nieuwe Banne te 

Sleeuwijk. Het ligt ten noorden van de weg de Roef en wordt aan de noord-, oost en zuidzijde 

omgeven door akkerlanden met afwateringsloten. Het plangebied ligt op de overgang van 

stroomruggronden naar komgronden en heeft een natte bodem bestaande uit komklei. Langs 

het boerderijlint de Roef, aangelegd in de jaren ‘70, liggen enkele vrijliggende boerderijen met 

erfbeplantingen. 

Ten oosten van het plangebied ligt een nieuwe boerderij dat onderdeel uitmaakt van het nieuwe 

landgoed Kraaijveld. Het oorspronkelijk 18e eeuwse landgoed is op deze plek in ere hersteld. Bij 

het herstel zijn tevens elementen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie terugbracht. Een recreatief 

wandelpad loopt aan de zuidzijde van het plangebied en maakt verbinding met het Liniepad, 

die vanaf Fort Altena over de kade loopt richting Woudrichem. Bij het nieuwe landgoed zijn 

hakhoutbosjes en lanen aangebracht.

De openheid van de polder ten zuiden van De Roef biedt zicht op een tweetal oude molens; de 

Uppelse en Zandwijkse watermolen. 

Historische kaart 1890Plangebied op luchtfoto Het Liniepad - fietsroute (blauw) wandelroute 
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Maatregelen groene inpassing 

Met volgende maatregelen wordt het gehele woongebied van een passende inpassing 

voorzien:

• De opvang van hemelwater in een nieuwe waterpartij krijgt eenzelfde uitstraling als 

de bestaande waterpartij van Nieuwe Banne. De vijver krijgt zoveel mogelijk flauwe 

oevers van 1:5-1:7. Rondom wordt wilgenstruweel aangeplant. In het midden wordt 

een zichtlijn vanaf de woonstraat op het zuidelijk gelegen open landschap met molens 

opengehouden. Dit wordt benadrukt in de oeverlijn aan de noordzijde;

• Het terrein rondom de vijver en de oevers van de watergang wordt ingezaaid met een 

kruidenmengsel en extensief beheerd t.b.v. insecten, vlinders en vogels;

• De ontsluitingsweg wordt begeleidt door boomvormers, daarbij wordt rekening 

gehouden met zichtlijnen op het open landschap. De bomen staan in een groenstrook 

op eigen terrein (de eerste 3 m vanuit de erfgrens);

• De erfgrenzen worden voorzien van een haag: aan de voorzijde 0,80 m hoog, op de 

zijdelingse erfgrens 1,80 m hoog (0,60 m breed);

• Aan de oostzijde wordt de overgang naar het landschap vergroend met een 

transparante elzensingel. Deze soort past bij het polderlandschap en sluit aan 

bij de beplanting die in de directe omgeving voorkomt, o.a. het elzenhakhout bij 

naastgelegen boerderij. In de singel worden openingen gemaakt om de 6 woningen in 

de rand zicht op het landschap te bieden.

• De elzensingel wordt geplaatst in een brede gemengde haag op eigen terrein tegen 

de achterste erfgrens, de haag wordt 1,50 m hoog en breed.  

Zicht richting zuiden op de twee molens vanaf wandelpad langs de A-watergang tussen beide woongebieden

Waterplas Nieuwe Banne met op de achtergrond populierenbossage rond sportvelden Elzenhakhout op naastgelegen perceel
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* De getekende inrichting is indicatief op basis van kadastrale gegevens en luchtfoto.

Boomvormers langs de weg op de overgang naar het open 

landschap 

Een bomenrij van sierkersen begeleidt de weg. De bomen 

staan op eigen terrein in een groenstrook, die de eerste 

3 m van de kavels beslaat. Boomsoort: Prunus ‘Accolade’

Hagen op erfgrenzen rondom de kavels; 

• aan voorzijde 0,80 m hoogte en op zijdelingse 

erfgrenzen 1,80 m hoogte (haagbeuk); 

• gemengde brede haag aan de achterzijde;               

1,50 m breed en hoog (mix van haagbeuk, liguster 

(wintergroen), meidoorn en hondsroos)

In de haag komen elzen als boomvormers, de zichtlijnen op 

het landschap worden hierbij opengehouden, in groepen 

van 3 op de kavels en in het verlengde bij de vijver in 

grotere groepen

Kruidenrijk grasland

Wilgenstruweel rondom waterpartij

Talud van de oevers 1:5 - 1:7, inzaaien met kruidenrijk 

oevermengsel, passend bij de bodemgesteldheid

Informeel wandelpad (gemaaid gras)0m   20m                         100m   
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Profiel B  |  overgang achterzijde kavel - landschapProfiel  A  |  openbare weg - voorzijde kavel

Profielen

Aan de voorzijde is een kleine boomsoort gekozen die in het voorjaar bloeit. Aan de 

achterzijde voor een wat grotere boomsoort, de els, die past bij het landschap.

De gemengde haag aan de achterzijde van de kavels is gekozen op bloei en vruchtdracht, 

daarmee heeft hij een meerwaarde voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Het beheer van groen dat op het kavel wordt aangeplant, hagen en bomen, ligt bij de 

toekomstige eigenaar van het kavel. De eigenaar zorgt ervoor dat de aanliggende openbare 

ruimte en de onderhoudsstrook ten behoeve van de watergang vrijblijven van overhangende 

takken.
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2. Gemengde haag op achterste erfgrenzen oostzijde

Streefhoogte: 150 cm, breedte voet: 150 cm

Soorten:

- 30% Carpinus betulus

- 30% Liguster vulgare

- 20% Crataegus monogyna

- 20% Rosa canina

Aanplant:

- plantmaat: 100/125, 

- dubelle rij in verschoven verband (7 stuks/m2)

- aantal: 150 m1

Beheer

- Door eigenaar kavel

- De haag kan zowel los uitgroeien alswel strak worden beheerd. Het voorstel is om aan de 

buitenzijde (landschapszijde) maximaal eenmaal per 1x jaar te snoeien en aan de binnenzijde 

ca. 2x per jaar te scheren vanwege functionaliteit van het erf. 

- Snoeiwerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 juni en 15 maart vanwege de 

  bloei en nestgelegenheid.

Beplantingslijst en beheersvoorschriften

1. Haagbeukenhaag op voorste en zijdelingse erfgrenzen

(en tussenliggende erfgrenzen in overleg met bewoners)

Soort Carpinus betulus

Streefhoogte: 80 cm resp. 180cm, breedte 60 cm

Aanplant

- plantmaat 60-80 cm en 160-180cm

- dubbele rij in verschoven verband (9 stuks/m1)

- aantal: 400 m1 voor 6 kavels oostzijde, 630 m1 6 kavels westzijde

Beheer

- Door eigenaar kavel

- Tweemaal per jaar scheren.

haagbeukenhaag 0,80 m/ 1,80 m.

gemengde haag ca. 1,50 m.
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5. Bomenrij voortuinen

Soort: Prunus ‘Accolade’ 

Aanplant

- Plantmaat min. 16-18 cm. 

- onderlinge afstand: 10 m  

- aantal: 17  stuks

Beheer

- Door eigenaar kavel

- Begeleidingssnoei 

6. Kruidenrijk grasland langs de oevers van de watergangen en rond de vijver

Aanplant:

Kruidenmengsel toepassen, die past bij de plek. De bodem en vochtigheid moet daarvoor nader 

onderzocht worden. De bovenste laag van het maaiveld dient ondergewerkt te worden. Mengsel 

van Cruydthoeck of PVM

Beheer

- Extensief maaibeheer (1-2x p jaar)

3. Elzensingel in gemengde haag

Soort: Alnus glutinosa.

Aanplant: 

-plantmaat: 18-20 cm

-onderlinge afstand:  5 a 6 m

-één kijkvenster per kavel zonder elzen (max. 10 m)

- aantal: 31 stuks (20 st op kavels en 11 st op grond van gemeente)

Beheer:

- Door eigenaar kavel cq door gemeente

- Begeleidingssnoei 

4. Struweel rond vijver

Soort: Salix alba

Aanplant

- Plantmaat 80-100 cm. 

- Plantafstand 1,50 - 3 m  in wildverband

- aantal: ca. 500 m2

Beheer

- De struweel kan vrij uitgroeien en wordt 1 maal per 2/3 jaar op tenminste 1 meter hoogte 

gesnoeid. 

- Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 

15 maart.


