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LEGENDA

29 oktober 2020, schaal 1:2500,  A1

-0,25

t=10

instroompunt,  t=10 + 9,30 m en  t=50 + 9,62 m 
NAP (gem. eenmaal per 10 of 50 jaar)

dam

beweegbare stuw 

afvoer over maaiveld

hoogspanningsleiding

grondwaterstandsbuis monitoring

duiker

nieuwe duiker

bos/solitaire bomen/singelbeplanting/ struweel - 
nieuw

bossolitaire bomen/singelbeplanting/struweel - 

bestaand

toekomstig uitzichtpunt fietspad ‘Baronnenlijn’ 

bestaande natuur in omgeving

waterloop (B en C watergangen)

dempen watergangen

verlanden watergang

vochtig hooiland (N10.02)

kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

aantal centimeters maaiveldverlaging

waterberging bij t=10 
(gem.  eenmaal / 10 jaar) 

nat schraalland (N10.02)/ vochtige heide (N06.04) onderhoudspad waterschap (niet openbaar)

overslaglocatie maaisel

kade t=50, hoogte boven- en benedenstrooms, 
+ 9,75 en +9,70  m NAP (gem. eenmaal per 50 jaar)

Natura 2000- beek voor beekprikopgroeiplek beekprik

waterloop (A-watergang) 
bekenstelsel - Beek en bron (N03.01) 

kade t=10, hoogte boven- en benedenstrooms,
 +9,45 en +9,40 m NAP (gem. eenmaal per 10 jaar)

WATERSYSTEEM NA MAATREGEL

UITSNEDE KRUISING  LOCATIE FIETSPAD

BEPLANTINGSPLAN

Nummers staan op de kaart: 
1. Langs kavelgrenzen, pleksgewijs singels aanplanten van circa 10 meter breed en max 30  
 meter lang, met struiken zoals: grauwe wilg, meidoorn en hondroos.
2. Verwijderen opkomst van jonge populieren en realiseren van een onderhoudspad van   
 circa 5 meter breed langs de zuidelijke gelegen watergang (De Hegge). 
3. Realiseren van een bosrand tussen de 0–10 meter breed met groepsgewijs bloeiende   
 struiken zoals:  grauwe wilg, meidoorn, hondsroos, sporkehout etc.
4. Aanvullen beekbegeleidende beplanting met zwarte els.
5. Verlanden sloot vegetatie spontaan laten ontwikkelen.
6. Aanvullen singel.
7. Aanleg beekbegeleidend bos met onder andere: zwarte els, zwarte bes en grauwe wilg.  
 Het westelijk boselement wordt beheerd als hakhout.
8. Langs kavelgrenzen, pleksgewijs singels aanplanten van circa 10 meter breed met 
 struiken zoals: grauwe wilg, meidoorn en hondroos. 
9. Langs kavelgrenzen, pleksgewijs singels aanplanten van circa 10 meter breed met 
 struiken zoals: grauwe wilg, meidoorn en hondroos.
10. Aanvullen kavelgrensbeplanting met onder andere: zomereik, berk en lijsterbes
11. Verwijderen van amerikaanse vogelkers op de wallen van de opgeleide beek. Gaten in   
 beplanting op de wal opvullen met soorten als: zwarte els, zoete kers, zomereik. 
 De beplantingsstrook langs de wal mag uitsluitend bestaan uit struiken zoals: meidoorn,  
 vlier en hazelaar.
12. Realiseren plekken met doornstruweel verspreid over het perceel. De groepen variëren  
 in grote van circa 5-10 meter in doornsnede. Denk daar bij aan struiksoorten zoals:   
 sleedoorn, meidoorn en hondsroos.
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