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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 5 Restgroen / esdoornhaag.  

Kunt u ons op een situatieschets aangeven welke 

bewoners op welke plek een esdoorn haag wensen?  

 

Zie de bijlage “kaart verkocht restgroen”. 

De percelen waarbij een bedrag vermeld staat zullen aan 

de achterzijde van hun perceel een Esdoornhaag krijgen.  

2 RC 5 Restgroen / esdoornhaag. 

Staat de aanplant van de esdoornhaag langs de Klaas 

Hoogentoornlaan specifiek benoemd in de getekend 

koopovereenkomsten?   

 

Ja, dit is bij de verkoop overeengekomen en opgenomen in 

de koopovereenkomsten.  

3 RC 5 Restgroen / esdoornhaag. 

Kunt u uitleggen waarom die esdoornhaag nu gepland 

wordt onder het mom “werelderfgoed” terwijl Beemster die 

status al heeft zonder die haag? Met andere woorden: wat 

gebeurt er specifiek door de restgroen overdracht dat deze 

nieuwe esdoornhaag (kennelijk) nodig is in het kader van 

werelderfgoed? 

 

De esdoornhaag is niet wat de Beemster werelderfgoed 

‘maakt’. Echter, de Structuurvisie en de Omgevingsnota 

van de Beemster liggen aan de basis van de haag op deze 

locatie. Het is een interpretatie van het vigerende beleid 

omdat beide nota’s erg summier zijn met betrekking tot 

groen en bomen. 

De Structuurvisie wijst op het tegengaan van verstoring van 

het landschapsbeeld door o.a. bij dorpsranden 

verrommeling tegen te gaan. 

De Omgevingsnota benadert bebouwingsstructuren op 

macro-niveau vanuit het landschap naar de bebouwing; de 

dorpsranden zijn daarbij van groot belang. Voor deze 

buitenranden geldt een bijzonder regieniveau op basis van 

de Gouden regels. Hoewel er in hoofdstuk 7, Randen van 

de Omgevingsnota, niet concreet ingegaan wordt op 

bomen of beplanting, is de strekking duidelijk: randen 

hebben een lineaire ruimtebegrenzende werking met een 

hoge kwaliteit omdat ze de kwaliteit van de open ruimte 

beïnvloeden. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

Als de heesterbeplanting die achtertuinen onder de 

boomkronen door afschermt smaller wordt om restgroen te 

kunnen verkopen, worden de verschillende afscheidingen 

van de tuinen zichtbaar. Dergelijke verrommeling van het 

landschapsbeeld wordt tegengegaan door de aanplant van 

een doorgaande haag. Een haag is smaller dan een 

heesterstrook met dezelfde afschermende werking. 

 

 


