
Inpassing Geldereschweg 33-35 

 
Er is voor een nieuw woonerf en naastgelegen erf aan de Geldereschweg 33-35 en 39 een 

(eenvoudig) erfinpassingsplan opgesteld. In onderstaande afbeelding wordt dit plan weergegeven.  

 

 
Erfinpassingsplan 

 

In onderstaande alinea wordt kort ingegaan op de voorgestelde maatregelen. 

 

Scheerhaag 

De scheerhaag bestaat uit liguster, beuk, haagbeuk, veldesdoorn of meidoorn. De haag bestaat uit 4 

stuks plantsoen per meter haag. Er wordt driejarig bosplantsoen geplant.  

 

Schutting met hedera  

Dit zijn een soort akoestische panelen (om de geluidsuitstraling naar de woningen te beperken) met 

een kokosvezel erop. Hier tegenaan wordt Hedera aangeplant. Dat ziet er dan uit als volgt 



 
Schutting met hedera 

 

Solitaire boom 

Er worden solitaire bomen geplant. De keuze bestaat uit hoogstam fruitbomen, bij voorkeur een oud 

Hollands ras, of een solitaire loofboom. Als solitaire loofboom kan een keuze worden gemaakt uit 

paardenkastanje, zomer-, winter- of Hollandse linde, iep, veldesdoorn of zomereik. Als solitaire boom 

wordt een boom geplant met een omtrek van 14-16 cm op 1,5 m hoogte boven wortelvoet. De 

bomen worden in een ruim plantgat geplant en voorzien van 2 boompalen en boomband.  

 

 

Medegebruik dieren op het erf 

 

huismus 

Door voorzieningen te aan te leggen, kunnen bepaalde dieren geholpen worden. Geadviseerd wordt 

om vogelschroot in de nieuwe woning niet onder de onderste rij pannen te plaatsen, maar onder de 

2e rij dakpannen. Hierdoor kunnen huismussen onder de onderste rij dakpannen nestelen.  

 

Vleermuizen  

Vleermuizen benutten de luchtspouw van gebouwen als vaste rust- en voortplantingsplaats. Of 

vleermuizen daadwerkelijk een gebouw benutten hangt van veel factoren af. Niet alle in potentie 

geschikte gebouwen worden daadwerkelijk benut.  Geadviseerd wordt minstens twee platte 

vleermuiskasten op de gevel te plaatsen of in te metselen. Eén verblijfplaats op een zonbeschenen 

gevel en één op een oostgevel.  Geadviseerd wordt een kast van houtbeton te plaatsen, géén 

volledig houten kast  ( zie https://www.vivara.nl/vleermuizenkast-beaumaris-midi ). Deze kasten 

mogen ergens op het erf geplaatst worden.  

 

https://www.vivara.nl/vleermuizenkast-beaumaris-midi


 
Voorbeeld van een vleermuiskast aan de gevel.  

 

 

 

 

 


