Landschappelijke Inpassing Vredeweg 20 te Vredepeel
Landschap
Het Beeldkwaliteitplan, horende bij het Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Venray
geeft als korte kenschets van dit jong ontginningenlandschap:
-rechtlijnig karakter en rationele verkaveling, grootschalig
-weids en open landschap achter de bebouwingslinten
-boomrijen of singels langs de wegen
Al deze karakteristieken zijn van toepassing op de Vredeweg 20 te Vredepeel. Dat het
landschap een jong ontginningenlandschap is, blijkt ook uit de historische kaart uit ca. 1850:
de locatie ligt temidden de Peel; dit waren de voormalige woeste gronden – leeg en
onbegaanbaar. De locatie ligt in de rode cirkel.

Bovenstaande topkaart toont de huidige situatie. De Vredeweg is voorzien van
singelbeplantingen, onderbroken ter plaatse van de agrarische bedrijven.

Landschappelijk Inpassingsplan
In de landschappelijke inpassing is het formele, rechtlijnige karakter uitgangspunt.
Doorzichten naar het open achterliggende landschap blijven gehandhaafd.
De bestaande essen aan de zandweg worden voortgezet tot een laan. De bomen zorgen voor
inpassing van de gebouwen zonder ze te verbergen. De laan krijgt onderbrekingen ter
hoogte van de kopse kanten van de sleufsilo’s. Dit heeft een praktische reden: het is voor
het vullen en het gebruik niet werkbaar als daar bomen staan. Om de aanblik verder te
verzachten is ook een gemengde struikenbeplanting (bosplantsoen) toegevoegd.
Aan de noordzijde komt een nieuwe rij van 11 stuks Es.
Aan de weg komt een hoogstamfruitboomgaard met een beukenhaag. In verband met
onderhoud worden de fruitbomen afgewisseld met noten en kastanjes. Deze soorten zijn
passend in de hoogstamfruitboomgaard, maar hoeven niet zo intensief gesnoeid te worden.

Beplanting
Bomen:
Maat 12-14
Es
(Fraxinus excelsior)
Paardekastanje
(Aesculus hippocastanum)
Tamme kastanje
(Castania sativa)
Noot
(Juglans regia)
Hoogstamfruitbomen, maat 10-12:
Kers (Early rivers, Sch. Späthe knorpelkirsche)
Peer (Zoete brederode, Clapp’s Conference)
Appel (Sterappel, Bellefleur)

22 st.
1 st.
1 st.
2 st.
2 st.
3 st.
2 st.

Haag:
Maat 60-80, tweejarig plantsoen (4 st. / m.)
Beuk
(Fagus sylvatica)

175 st.

Singel:
Maat 60-80, tweejarig plantsoen.
Eik
(Quercus robur)
Hazelaar
(Corylus avellana)
Vogelkers
(Prunus padus)
Vuilboom
(Rhamnus frangula)
Krent
(Amelanchier lamarckii)

300 st.
100 st.
50 st.
50 st.
50 st.
50 st.

Afbeelding: plantverband driehoeksverband 1.00 m. x 1.50 m.

Onderhoud
Opkronen van de bomen in de jeugdfase is nodig om de bomen een mooie toekomstvorm te
geven.
De bomen in de wei dienen bij begrazing een boomkorf te krijgen. De boomkorf “zwevend”
boven het maaiveld plaatsen.
De haag één à twee maal per jaar knippen.
Om de gemengde beplanting gevarieerd te houden en niet te hoog laten worden dient het
bosplantsoen elke zes jaar tot vlak boven de grond afgezet te worden.
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