
Groenplan  
 

Groene entree 

De provincie en gemeente vinden het net als het dorp belangrijk dat er geen blijvende kaalslag 

plaatsvindt ter hoogte van de rotonde en dat de entree een groene aanblik houdt.  

Op 3 zijdes van de nieuwe rotonde zal gekapt moeten worden voor de realisatie van de rotonde. 

Aan de noordzijde ten behoeve van de entree naar de sportvelden. Aan de westkant van de 

kruising zal een deel van de bomen in ‘de kuil’ gekapt moeten worden en aan de zuidkant van de 

kruising dorpsstraat/ berkenlaan zal gekapt worden langs de weg omdat de weg iets verschoven 

wordt. 

Wanneer je minimaal kapt is er geen plaats op die locaties voor herplant van nieuwe bomen. Het 

voorstel is om niet meer te kappen dan nodig is voor de nieuwe rotonde en het nieuwe wegtracé. 

Daarmee blijft de nieuwe weg aan weerszijden omsloten door groen en bomen.  

De monumentale beuk en de andere bomen tussen de Berkenlaan en de N386 blijven behouden. 

Dat betekent wel dat er dan geen ruimte is voor nieuwe herplant van bomen. Omdat de bomen 

die er nu staan al volwassen zijn zorgt dat voor een blijvend groen beeld in de nieuwe inrichting. 

De groene entree blijft dus zoveel als mogelijk groen. 

 

 
 

Bomen behouden 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de bomen prominent aanwezig te laten zijn zal de onderbeplanting bestaan uit gras. Gras 

met bomen is passend in de omgeving. Omdat de beuken zo groot zijn en het groen volwassen is, 

doen struiken of planten afbreuk aan het geheel. Ze veranderen ook weinig in het beeld omdat 

het beeld bepaald wordt door de bomen. Ook is het aanplanten van struiken of andere 

beplanting niet wenselijk in verband met de verkeersveiligheid. De beplanting onder de huidige 

beuken wordt ook omgevormd naar gras. Het gebied rondom de rotonde zal dus bestaan uit gras 

met bomen. 

 

Lichtweringsmaatregel  

De provincie en gemeente staan positief tegenover de wens van de bewoners om een 

klimaatbestendige afscheiding met groen te realiseren ter hoogte van de rotonde om het 

inschijnen van koplampen in de omliggende woningen te voorkomen. De bewoners van de 

Dorpsstraat geven aan dat het wat hen betreft een groenblijvende afscheiding wordt, zodat ook 

in de winter het inschijnen van koplampen wordt voorkomen.  

Het voorstel is om een beukenhaag te planten langs de rotonde op de overgang naar de kuil die 

aan die zijde nog blijft bestaan. De haag kan geplant worden in een dubbele rij en de beuk is in de 

winter bladhoudend. De haag kan een hoogte van ca. 1.20 krijgen zodat deze inschijnen van 

koplampen voorkomt. 

De haag is een duurzame maatregel die ook past in de groene omgeving. 

 



Een deel van de beuken aan de zuidzijde van de Dorpsstraat zal moeten worden gekapt omdat de 

Dorpsstraat iets zal worden verschoven in zuidelijke richting. Inschijnen van koplampen wordt in 

de nieuwe situatie minder richting de woningen aan de zuidkant van de Dorpsstraat. Daarom 

wordt er geen haag geplant aan de zuidkant van de weg. 

 

winterbeeld beukenhaag 

 

 

 

  

 

 

 
 

Zomerbeeld beukenhaag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afspraak overleg werkgroep 22 april 2015 

Op verzoek van aanwonenden in de Dorpsstraat, heeft de gemeente gekeken naar een 

alternatieve lichtwerende maatregel langs de kuil tussen de rotonde en de kruising Dorpsstraat-

Berkenlaan. Naast een beukenhaag biedt de gemeente ook de optie aan om rododendrons te 

planten met daarachter gedurende de eerste 2 à 3 jaar een scherm van wilgentenen.  

Rododendrons blijven ook in de winter groen. Er wordt door de werkgroep een voorkeur 

uitgesproken voor rododendrons met een scherm van wilgentenen.  

 

In het definitieve ontwerp zijn als lichtwerende maatregel langs de kuil tussen de rotonde en de 

kruising Dorpsstraat – Berkenlaan rododendrons met een scherm van wilgentenen opgenomen. 

  



 

Het hart van de rotonde 

Het hart van de rotonde zal bestaan uit gras met daarin voorjaarsbollen. Het accentueert en geeft kleur aan de 

rotonde. Daarnaast past het in de omgeving met gras en bomen.  

 


