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N0 Zonnepark.
N1 Hoogstamfruitboomgaard met daarin een bijenkast. 3050m2
N2 Oprijlaan onverhard met daarnaast haagje bosbes. 145*3.5 m1(enkele rij)
N3 Kruidenrijk grasland. 3050 m2
N4 Struweelhaag (voedselhaag)2.5 * 375 m1. Minimaal 2.10 hoog.
N5 Pleisterplaats met picknick bank met infobord.
N6 Knip- en scheerhaag 160 m1 en bijenhotel. Bestaande bomenrij aanvullen.
N7 Landschapshek met toegangspoortje.
N8 Bestaand bosje.
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Specificatie:
N0: Het perceel rondom en tussen de panelen, wordt ingezaaid met een graslandflora- en
faunamengsel. Dit wordt minimaal 1 keer per 5 jaar en maximaal 1 maal per jaar gemaaid.
N1:
22 stuks Hoogstamfruitbomen met door de plaatselijke bijenvereniging geplaatste
bijenkast(en) voor honingbijen en bijenhotel voor solitaire bijen en insecten.

Bestaand

N2:

Erftoegang onverhard met enkele rij bosbes naast de laan.(zie blz. 13)
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N3:

Kruidenrijk grasland

N4:
Struweelhaag met diverse soorten eetbare bessen voor zowel de mens als voor onze vogels.
Door de toepassing van een variatie aan toegepaste soorten, wordt de biodiversiteit optimaal
ingezet.
Lengte 2.5 * 375 m1, 2 rijen.
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N5:

Pleisterplaats met infobord.

Infobord

N6:

Knip- en scheerhaag en bestaande bomenrij aanvullen. Bomen op 15 m1

N7:

Landschapshek met toegangspoortje.

N8:
Bestaand bosje onderhouden.
Bestaat nu voor 90% uit naaldbomen welke nodig onderhouden dienen te worden. Dit bosje gaat
uitgedund worden om loofbomen de kans te geven om zich te ontwikkelen. Hierdoor creëer je een
forse winst op de biodiversiteit.
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Bestaand
bosje

Bijlage 1

Beheersplan:
N1:
Hoogstamboomgaard met bijenkast.
Belangrijk is het om hoogstamfruitbomen jaarlijks te onderhouden. Zeker de eerste jaren is het van
belang dat een fruitboom op een vakkundige manier gesnoeid wordt. In de gemeente Someren
hebben we een groep vrijwilligers die van het snoeien van fruitbomen hun hobby gemaakt hebben.
Deze zullen dan ook worden ingezet bij het onderhoud. Contact is gezocht met de plaatselijke
bijenhouders. Zij gaan er voor zorgen dat in de boomgaard bijenkasten geplaatst worden. Bijen
zorgen niet alleen voor de bevruchting van de fruitbomen maar ook voor de (voedsel)struweelhaag.
N2:
Erftoegang onverhard met rij bosbes naast de laan.
Dat de erftoegang onverhard blijft heeft een gunstige uitwerking op de biodiversiteit. Allerlei kevers
maar ook vogels maken graag gebruik van deze zandpaden. Evenwijdig aan het zandpad, worden
bosbessen aangeplant. Door de toegankelijkheid van deze locatie, kan eenieder de vruchten plukken
van de fruitbomen en bessenstruiken.
N3:
Kruidenrijk grasland
Dit perceel wordt ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. Het perceel dient minimaal 1x per jaar
gemaaid en afgevoerd te worden. Voor insecten en vogels vormt dit een prima voedselbron en
schuilmogelijkheid.
N4:
Struweelhaag(voedselhaag). Deze dient maximaal 1 x per 6 jaar op 1 meter terug gesnoeid
te worden. Soorten als framboos, dient elk jaar terug gesnoeid te worden. Dit dient te gebeuren
tussen 1 november en 15 maart. Het is dan ook van belang dat deze soorten in groepen worden
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aangeplant. Eetbare soorten als Rozenbottels, Framboos, Pruim en Vlier kunnen en mogen door
eenieder geplukt worden. Giftige soorten of soorten die overlast bezorgen, worden niet geplant.
Voor de Meidoorn is een bufferzone ingesteld i.v.m. bacterievuur. Lungendonk ligt buiten deze
bufferzone.
N5 Pleisterplaats met picknickbank met infobord. Daarvoor dient een duiker aangelegd te worden.
Er wordt geen vuilnisbak geplaatst omdat we er vanuit gaan dat recreërende bezoekers zelf hun
eventuele afval meenemen.
N6 Knip- en scheerhaag aanleggen en bestaande bomenrij aanvullen. Bomen op 15 m1
De haag dient minimaal 1 x per 2 jaar en maximaal 1 x per jaar gesnoeid te worden. Gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen is in het element niet toegestaan. Snoeiwerkzaamheden worden
alleen verricht in de periode tussen 1 juli en 15 maart. Het insectenhotel dient alleen regelmatig
gecontroleerd te worden.
N7 Het landschapshek behoeft verder geen onderhoud.
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Bijlage 2
Plantsoenlijst:
N2 Oprijlaan 150 *4 m1 onverhard met daarnaast haagje bosbes.(1 stuks / m1 )


150 stuks Vaccinium corymbosum 'Goldtraube '
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