
aan te planten elzensingel (14 st. h.o.h. 10 m)
op ondergrond van bloem- en kruidenrijk grasland (140 x 10 m = 1.400 m²)
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LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN
De landschappelijke inpassing van het beoogd 
initiatief aan de Kruislandsedijk 1a te Steenber-
gen wordt afgestemd op de kwaliteiten en 
kenmerken van het ter plaatse aanwezige 
landschap. Hierbij is aangesloten bij ‘Structuur-
visie Steenbergen’.

Huidige situatie
Onderhavige locatie is gelegen in het over-
gangsgebied tussen de open zeekleipolders en 
het hoger gelegen zandlandschap. In de 
structuurvisie wordt dit gebied aangeduid als 
‘kreken tegen het zand’. Dit gebied is opge-
deeld in het open poldergebied en het klein-
schalige coulissenlandschap. 

De locatie aan de Kruislandsedijk 1a is binnen 
het overgangsgebied gelegen in het open 
poldergebied. Kenmerken van dit gebied zijn 
de grootschalige open polders met vergezich-
ten het landschap in. Er is nauwelijks opgaan-
de beplanting aanwezig, enkel ter plaatse van 
de dijken zijn boomsingels aanwezig. Ook is er 
sporadisch beplanting aanwezig ter plaatse 
van de boerenerven die in het landschap zijn 
gelegen.

Het streven in dit laagdynamisch gebied is 
gericht op het behouden en versterken van de 
openheid van het landschap. 

Landschappelijke inpassing
Gesteld kan worden dat het perceel ter plaat-
se reeds voorzien is van een gebiedseigen 
inpassing; er is slechts in beperkte mate 
beplanting aanwezig, welke deels het huidige 
bouwperceel in steekt (ter hoogte van de 
woning). Dit zorgt reeds voor vergroening van 
het bebouwde perceel. De nieuwe bebou-
wing zal worden voorzien van een bloem- en 
kruidenrijke berm met hierin een rij van zwarte 
elzen, zodat de overgang van het bouwper-
ceel naar het omliggende landschap wordt 
verzacht. De openheid en de vergezichten het 
landschap in blijven hierbij behouden.Verdere 
opgaande beplanting aansluitend aan het 
bouwvlak is niet gewenst, gezien de uitgangs-
punten van het open polderlandschap. 

Middels onderhavig landschappelijk inpassings-
plan is een goede en gebiedseigen land-
schappelijke inpassing van het beoogd initia-
tief verzekerd en wordt voldaan aan de vereis-
te kwaliteitsverbetering van het landschap.
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