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Presentatie Landschappelijke 
inpassing  



Kwaliteitskader  
 
- Landschapsplan Rijnlandroute (12 november 2014) 
- EPVE (Esthetisch Programma van Eisen; 22 januari 2016)  
- Masterplan Vormgeving en Inpassing (21 augustus 2017) 
- Deeluitwerkingen t.b.v. aanvragen vergunningen  

 
Het EPVE is het uitgangspunt en richtinggevend voor het Masterplan en de Deeluitwerkingen. De 

beslissingen die gemaakt zijn in het EPVE zijn vertaald in het Masterplan en de Deeluitwerkingen.   
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A44 
- De begeleiding van de weg wordt versterkt met beplanting in de vorm van 

bomenrijen, bos en hagen. De A44 wordt voorzien van hagen van gebiedseigen 
beplanting. De hagen staan aan de wegzijde van de geluidsschermen en soms aan 
beide zijden van het scherm. De geluidsschermen moeten aan de bewonerszijde 
zorgvuldig worden ingepast met gelaagde gebiedseigen beplanting.  
 

Papenwegse Polder 
- De polder wordt behouden als agrarisch gebied met natuurwaarden. Er wordt op 

een aantal zeer overwogen plekken gebruik gemaakt van opgaande beplanting. 
Rondom het dienstgebouw wordt geen beplanting aangebracht op een enkele kleien 
boom, struik of rietkraag op een strategisch plek na. Rondom de tunnelbak wordt 
riet geplaatst.   

Uitgangspunten op 
hoofdlijnen (EPVE)  







  

  



Uitwerking  
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Staalkaart 
• Bosplantsoen 
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Bedankt voor uw aandacht  


