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1. Welkomstwoord 
 Aanwezige namens gemeente Venray; 

 Aanwezige namens adviesbureau Dolmans Landscaping 
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2. Aanleiding van het project (plangebied) 
 

 De gedateerde terreininrichting (beplantingen) grenzend aan de 
Zandbleek upgraden; 

 “Overlast” door overgroei van beplanting minimaliseren; 

 Toekomst bestendigheid bomen waarborgen; 

 Gewenst beeld middels regulier beheer niet haalbaar; 

 Klachten van bewoners betreffende huidige terreininrichting. 
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3. Randvoorwaarden/Doel herinrichting 
 

 Nieuwe inrichting dient aantrekkelijk te zijn voor burgers, vogels en 
insecten (verhogen biodiversiteit) met een “parkachtig” karakter dat 
onderhoudsvriendelijk is; 

 Duurzame groenstructuur realiseren wat ook op langere termijn 
beheerbaar is (toekomstbestendig). 

 Hierbij wordt gestreefd naar neutrale beheerkosten en waar mogelijk 
een daling ervan; 

 Nieuwe inrichting dient te leiden tot minder gerelateerde klachten en 
meldingen; 

 Het op te stellen inrichtingsplan dient in samenspraak met de 
bewoners (burgerparticipatie) opgesteld te worden; 

 Vergroten van de leefbaarheid met als resultaat een merkbare, 
functionele en visuele upgrading van de openbare ruimte. 
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4. Interactieve planvoorbereiding 
 

 Bewoners nauw betrekken bij de herinrichting middels 
informatieavonden en het formeren van een werkgroep; 

 Organiseren van informatieavonden; 

o Inventariseren ideeën en wensen omwonende; 

o Presenteren definitief ontwerp. 

 Werkgroep zal samen met de gemeente en het adviesbureau een 
definitief inrichtingsplan opstellen voor de herinrichting. 

o Bijeenkomst met werkgroep waarin wensen en eisen worden 
vertaald naar een ontwerp in nauwe samenwerking met de 
werkgroep; 

o Werkgroep is de “klankbord” voor de voltallige straat; 

o Doel: samen met werkgroep komen tot een definitief ontwerp 
met een eindpresentatie aan de bewoners. 
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5. Planning 
 

 Week 37 informatieavond; 

 Week 39 overleg werkgroep-gemeente-adviesbureau; 

 Week 43 presentatie definitief ontwerp; 

 Week 44 t/m 47 uitwerking  + prijsvorming; 

 Week 48 start aanvang werkzaamheden; 

 Week 4 oplevering 
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6. Huidige situatie 
 

 Bevindingen naar aanleiding van terreininventarisatie: 

o Waardevolle bomen aanwezig die potentie hebben om te 
groeien tot een volwassen boom. In veel gevallen staan deze in 
concurrentie van andere bomen; 

o Bosschages t.h.v. Zandbleek nr. 6-24 is een massale groenwand, 
veelal bladverliezende heesters met overhangende takken over 
de rijweg; 

o Beplantingszone t.h.v. Zandbleek nr. 26-30 veel kwaliteit door 
toepassing van groenblijvende heesters; 

o Park/speelzone tegenover Zandbleek nr. 32-50 ruimtelijk een 
goede laagopbouw. T.h.v. het sportveld is de boomintensiteit 
zeer hoog waardoor bomen elkaar onderling beconcurreren; 

o Bosschage die het zicht naar de Maasheseweg camoufleerde is 
nog maar voor 50% intact;  

o Veel groene massa met weinig kleurbeleving. 
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6. Huidige situatie 
 

Afb. Bomen staan in concurrentie met andere bomen. Boomkronen groeien in elkaar 
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6. Huidige situatie 
 

Afb. Massale groenwand tot aan de rijweg t.h.v. Zandbleek nr. 6-24 
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6. Huidige situatie 
 

Afb. Kwaliteit door toepassing groenblijvende heesters t.h.v. Zandbleek nr. 26-30 
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6. Huidige situatie 
 

Afb. Bestaande bosschage  naar de Maasheseweg nog voor circa 50% intact 
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6. Huidige situatie 
 

Afb. Conifeer groeit in de kroonprojectie van de Plataan 
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7. Aandachtspunten herinrichting 
 

 Selectie maken in het huidige bomenbestand van te handhaven versus 
te rooien met het oog op de toekomst; 

 Bestaande waardevolle groenblijvende heesters handhaven en exoten 
zoals coniferen rooien; 

 Waar beplanting grenst aan verharding dient een voorrand van gazon 
en/of lage heestersbeplanting aangebracht te worden; 

 Gelaagdheid aanbrengen in beplanting door toepassing van lage, 
middelhoge en hoge heesters; 

 Diversiteit in beplanting die o.a. een bijdrage levert aan de 
biodiversiteit. 

 

 

 

 



Herinrichting “groen in de straat” 

 

Venray 13.09.2018 

 

Pagina 15 

8. Concept 
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8. Concept 
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9. Sfeerbeelden 
Nieuwe situatie: 

 Sfeerbeelden groenblijvende heestersbeplanting 

Hulst Bostaxus Glansmispel 

Portugese laurierkers 
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Krentenboompje (bloesem) Krentenboompje (bladverkleuring naar herfst)  

9. Sfeerbeelden 
 

Nieuwe situatie: 

 Sfeerbeelden bladverliezende heestersbeplanting 

Meidoorn (bloesem) Meidoorn (besdracht)  
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Laurier Kornoelje (zomerbeeld) 

Pluimhortensia 

Kornoelje (Silhouette 
winterbeeld) 

9. Sfeerbeelden 
 

Nieuwe situatie: 

 Sfeerbeelden middelhoge heestersbeplanting 

Vlinderstruik 
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Cornus stolonifera ‘Kelsey’s Dwarf’  
(Canadese kornoelje) 

Taxus baccata ‘Repandens’ 
(Venijnboom, breedspreidend) 

Hedera helix ‘Arborescens 
(struikklimop) 

9. Sfeerbeelden 
 

Nieuwe situatie: 

 Sfeerbeelden lage heesters/bodembedekkers 
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Kardinaalshoed Bodembedekkende braam 

Cotoneaster dammeri ‘Mooncreeper’ 

(Dwergmispel) 

9. Sfeerbeelden 
 

Nieuwe situatie: 

 Sfeerbeelden lage heesters/bodembedekkers 
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Bloemenmengsel (educatief) Bloemenmengsel t.b.v. bijen/vlinders 

9. Sfeerbeelden 
 

Nieuwe situatie: 

 Sfeerbeelden bloemenmengsel 
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9. Sfeerbeelden 
 

Herinrichting openbaar groen vergelijkbare projecten 
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9. Sfeerbeelden 
 

Herinrichting openbaar groen vergelijkbare projecten 
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9. Sfeerbeelden 
 

Herinrichting openbaar groen vergelijkbare projecten 
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9. Sfeerbeelden 
 

Herinrichting openbaar groen vergelijkbare projecten 
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9. Sfeerbeelden 
 

Herinrichting openbaar groen vergelijkbare projecten 
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9. Sfeerbeelden 
 

Herinrichting openbaar groen vergelijkbare projecten 
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10. Formeren werkgroep 
 

 Voor de integrale aanpak over de afstemming van de inrichting zouden wij 
graag een werkgroep willen formeren; 

 Wie heeft er interesse? 
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11. Vragen/opmerkingen 
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12. Afsluiting 
 

 Bedankt voor jullie aanwezigheid en hopen u graag te mogen ontmoeten 
als het definitieve plan gepresenteerd wordt. 


