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Initiatiefnemers zijn voornemens om een aantal gebouwen te slopen en een 
nieuwe zorglocatie te bouwen aan de Zandoerleseweg 33-35 te Veldhoven. Het 
betreft een nieuw te bouwen zorgcomplex (20mx40m).

Voor oprichting van een nieuwe zorglocatie is het van belang een goede 
ruimtelijke inpassing uit te werken. In dit landschappelijk inpassingsplan wordt 
de huidige ruimtelijke situatie en de landschappelijke context beschreven 
en worden de mogelijkheden voor een goede landschappelijke inpassing 
uiteengezet in woord en beeld.
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RUIMTELIJKE CONTEXT
Omgeving Veldhoven
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- Kampenlandschap
- Plangebied bevindt zich tussen de bolstaande akkers
- Glooiende akkers ruimtelijk omsloten met dichte bosranden

- Openheid op de glooiende akkers, geen bebouwing en beplanting
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RUIMTELIJKE CONTEXT
Op erfniveau
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Wijds open zicht op glooiende open essen Voorerf met lage beplanting en enkele solitaire bomen, 
open zichtrelatie met achterliggend landschap

Bloemen- en kruidenrijke bermen, geen laanbomen
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KADERS STRUCTUURVISIE GEMEENTE EN BESTEMMINGSPLAN
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Ruimtelijke structuurvisie Veldhoven 2009
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Vigerend bestemmingsplan

- Gemeente zet in op groene vingers
- Locatie bestempeld als nieuwbouwlocatie
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Bestemmingsplan:

Zandoerleseweg 33-35 i\
Gemeente Veldhoven Å\
Opdrachtgever: AccentAdviseurs

NoordpijlStatus: ontwerp
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RUIMTELIJK CONCEPT
Versterken van de ruimtelijke kenmerken van het cultuurlandschap 

Erfgrens voortuin markeren met lage haag en berm met een bloemen- en kruidenrijk mengsel 
De zichtrelatie op het landschap behouden, parkeerplaatsen uit het zicht ontnemen

zicht op landschap

moestuin

_______

bomensolitaire

laagblijvend struweel Z gemengde haag 

met soitaire bomen
nieuwbouw

wadi

inrit

hoge haag

zicht op landschap
hoge haag tot rooilijn
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LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN
Versterken van de ruimtelijke kenmerken van het cultuurlandschap 

Erfgrens voortuin markeren met lage haag en berm met een bloemen- en kruidenrijk mengsel 
De zichtrelatie op het landschap behouden, parkeerplaatsen uit het zicht ontnemen
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Bebouwing naastgelegen perceel 
Bestaande akker 
Zandoerleseweg

2.1 Berm ingezaaid met bloemen- en kruicenmengsel, 
1,0m breed, extensief beheer
Gemengde haag geschoren, 1.2m hoog 1.0m breed 
Gemengde haag geschoren, 2.0m hoog, 1.0m breed 
Natuurlijke waterretentiezone 
Parkeerplaats 9st grasbeton, 13st trad tioneel
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1. BESTAAND

2. NIEUW
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BEPLANTING
Ondergrond lemig fijn zand
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Carpinus betulus - Haagbeuk Alnus incana - Witte els Tilia platyphyllos - Zomerlinde

grootte: 1e grootte
standsplaats: voor- en achtererf
beheer: jaar 1 t/m 3 begeleidingssnoei, daarna snoeien van

dode en gevaarlijke takken

grootte:
standsplaats:
beheer:

1e grootte 
voor- en achtererf
jaar 1 t/m 3 begeleidingssnoei, daarna snoeien van 
dode en gevaarlijke takken

grootte:
standsplaats:
beheer:

1e grootte 
voor- en achtererf
jaar 1 t/m 3 begeleidingssnoei, daarna snoeien van 
dode en gevaarlijke takken
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BEPLANTING
Ondergrond lemig fijn zand

Y 7;

j
7 f -

fĩĄ 1

Malus domestica ‘Elstar' - Elstar appelboom Prunus avium ‘Regina' - Kersenboom

grootte: 3e grootte (hoogstam)
standsplaats: Achtererf
beheer: jaar 1 t/m 3 begeleidingssnoei, daarna snoeien van

dode en gevaarlijke takken

grootte:
standsplaats:
beheer:

3e grootte (hoogstam)
Achtererf
jaar 1 t/m 3 begeleidingssnoei, daarna snoeien van 
dode en gevaarlijke takken
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BEPLANTING
Gemengde haag
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Gemengde haag
20T Ligustrum ovalifolium 
20X Crataegus laevigata 
20T Carpinus betulus 
20T Viburnum opulus 
20T Tilia platyphyllos

Dubbele rij driehoeksverband, onderlinge plantafstand van 0,5 x 0,5 meter. 
Plantmaat: wortelgoed 
Eindhoogte: 1 - 1,2 meter

Beheer
Om een dichte heg te krijgen verdient het aanbeveling om direct na het planten te snoeien, zowel de bovenkant als de zijkant. Dit stimuleert de vertakking 
waardoor een volle heg ontstaat. Laat de heg elk jaar iets hoger worden tot de gewenst hoogte is bereikt. Met het planten van hogere struiken om daarmee 
eerder de gewenste hoogte te krijgen wordt dus geen dichte heg verkregen! De eerste jaren na aanplant kan het beste tweemaal per jaar worden geknipt, 
waarvan de eerste keer vóór de langste dag (de heg heeft dan de kans om nog nieuwe loten te vormen) en de tweede keer rond 1 oktober. Zorg ervoor dat de 
bovenkant van de heg iets smaller is dan de onderkant, zodat het licht altijd goed bij de onderkant van de struiken kan komen. In plaats van jaarlijks knippen kan 
ook worden gekozen voor minder frequent onderhoud, bijvoorbeeld eens in de 2 á 3
jaar. Hiermee worden robuustere heggen verkregen die interessanter zijn voor o.a. insecten en zangvogels.
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