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Groen in de kern Braamt!
 hoge en lage dorpsranden, plekken met bomen en het plein 

Werkboek voor de gemeente Montferland bij het GroenStructuurplan voor de kern Braamt
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zicht op de kerk van de parochie van onze lieve vrouwe van altijddurende bijstand waar het landschap vanaf de lage kant tot in het hart 
van het dorp komt

de dorpsrand van Braamt ligt in het westen en zuiden tegen de uitlopers van de helling van de Montferlandse berg, 
ook de nieuwe rand in het zuiden dient een transparante dorpsrandbeplanting te krijgen

veldje aan de Graaf Hendrikstraat met twee beeldbepalende bomen
het is een voorbeeld van de karakteristieke beeldbepalende bomen om en in het dorphart 

de rotonde in het oosten is nu nog geen representatieve entree van Braamt, maar kan een voorportaal van het dorp worden
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1.1 | Braamt in het Groenstructuurplan

De gemeente Montferland ligt op de overgang van het rivierengebied 
van Rijn en IJssel naar het zandgebied van Oost-Nederland. In de loop 
der eeuwen zijn, op hogere delen rond de berg, langs de IJssel en op 
het dekzand, nederzettingen gesticht die zijn uitgegroeid tot heden-
daagse dorpen. 
In het Groenstructuurplan voor de kernen in Gemeente Montferland 
zijn de kernen ingedeeld naar aanleiding van hun ligging in één van de 
drie landschapsensembles die het landschapsontwikkelingsplan in de 
gemeente onderscheidt:
1. de Montferlandse Berg met krans van dorpen;
2. de historische rivierterrassen van de oeroude IJssel
3. het zandgebied rondom Didam;
Braamt is één van de kernen die om de Montferlandse berg liggen op 
de overgang tussen de berg en een krans van broekontginningen.

1.2 | Elke kern zijn eigen werkboek

Als brug tussen de groenstructuurvisie en de uitwerking ervan in pro-
jecten bevat dit GSP voor elke kern een apart werkboek. Deze zijn be-
doeld voor degenen in de gemeenten die beroepsmatig betrokken zijn 
bij ruimtelijke ontwikkelingen in brede zin in het buitengebied. Maar ook 
initiatiefnemers van projecten in de kernen kunnen er hun voordeel mee 
doen en er inspiratie uithalen. Het boek biedt handreikingen voor het 
ontwikkelen en begeleiden van dergelijke ontwikkelingen en projecten. 

1.3 | Opzet en werkwijzer

Volgens de visie van het GSP wordt in iedere kern gewerkt volgens drie 
motto’s. In dit werkboek wordt aangegeven hoe ze in Braamt kunnen 
worden uitgewerkt.
In twee hoofdstukken van dit werkboek is in twee maal vier lagen de 
groenstructuur van Braamt uiteengelegd. Daaruit kan worden afgeleid 
waar en hoe de groenstructuur versterkt en aangevuld kan worden.
In het laatste hoofdstuk wordt voor een aantal gebieden een voorzet 
gedaan voor de wijze waarop de groenstructuur in verschillende 
projecten zou kunnen worden versterkt en tegelijk bij kan dragen aan 
draagvlak voor zo’n project door aan te sluiten bij de wensen en proble-
men van inwoners van Braamt.

Achter in dit werkboek is een kaart opgenomen met de elementen in 
de huidige groenstructuur die volgens dit GSP behouden dienen te 
blijven. Daarmee koestert de gemeente de eigenheid van iedere kern. 
Dat karakter en de aantrekkelijkheid van de kern als woon- en werkplek 
dient evenwel constant een punt van creatieve zorg te blijven. Het 
dorp ontwikkelt zich voortdurend en dat maakt dat de groenstructuur 
steeds onder druk staat. Daarom biedt het GSP allerlei kansen om de 
eigenheid en aantrekkelijkheid van de kern te versterken. Deze zijn op 
een transparante kaart opgenomen. Daardoorheen is de kaart met te 
behouden elementen te zien. Samen vormen ze de visie van dit GSP op 
de groenstructuur van Braamt die is samengevat op één visie-kaart.

1. Inleiding

Deelgebieden in het landschapsensemble van de 
Montferlandse Berg:
1) het bosgebied op de berg, 
2) de flank met akkers, 
3) de kring van dorpen, 
4) de ring van broekgebieden

1

2

3
4

C  Braamt In vergelijking met de andere kleine kernen is Braamt bijzonder door zijn plekken met oude bomen, zoals rond de school en bij de Graaf Hendrikstraat. 
Ook de transparante groene dorpsranden naar de hellingen en de open dorpsrand bij het Plein zijn karakteristiek voor Braamt.

A  ‘Montferland, groen in de kern’

1. Sluit aan bij het landschap!

2. Versterk de karakteristiek van het dorp!

3. Draagvlak in projecten!

B kleine kernen - grote kernen

1. In de kleine kernen zorgt het landschap steeds 
op een andere manier voor de groenstructuur. 

2. De grotere kernen, Didam en ‘s-Heerenberg, 
sluiten met hun hoofdstructuur aan op het landschap 
terwijl daarbinnen de groenstructuur van de wijken 
wordt gebaseerd op hun eigen interne karakteristiek.
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2.1 | Landschap tot in het dorp

Het dorp Braamt ligt in een driehoekig bekken in de oos-
telijke helling van de Montferlandse berg. Aan twee kanten 
van die driehoek, het zuiden en westen liggen vanouds de 
akkers op de hellingen van de berg.       In het noordoosten 
begint de overgang naar de broek-ontginningen. 
Door de Mariastraat liep vroeger midden door het driehoe-
kige dorp de afwatering naar de lagere broekgronden van 
het Stroombroek en de Braamtse Slagen.
Voor de broekontginningen zijn wilgen, elzen-essen-singels 
en ruige meidoornhagen karakteristiek. Voor de helling van 
de berg zijn (zand-)paden met af en toe een berk en hagen 
van beuk, eik en meidoorn typerend. 
Laat die landschapselementen tot in de kern Braamt door-
lopen. 

2. Sluit aan bij het landschap! 

2.2  | Uit- en doorzichten over es en broek

Wees zuinig op de uit -en doorzichten naar de berg vanaf 
de Korenmaat en de Ban, maar ook vanaf de Pastoor Te 
Rielestraat, de Mariastraat en de Langestraat. 
Uit- en doorzichten naar de broekontginningen, bijvoor-
beeld vanaf het Plein dienen ook behouden te blijven. 

Zichtlijnen dreigen door nieuwe bebouwing (ook inbreiding 
in de toekomst) steeds meer te verdwijnen. Grijp daarom 
ook kansen aan om nieuwe lange zichtlijnen te creëren - in 
die nieuwbouwprojecten, maar ook daarbuiten.
Zichtlijnen kunnen ook goed onder bomen doorlopen, zoals 
onder de bomen op het Plein.

het landschap is voelbaar tot aan het eind van de Hiedenbrink-
straat

doorzicht naast de kerk in de Gildeweg
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2.3. | Groene entrees

Braamt heeft drie entrees. De drie entrees geven nu niet 
de indruk dat men een dorp binnenrijdt.
Er zijn twee kleine landelijke entrees: de Langestraat vanaf 
de Hooglandseweg en de Gildeweg vanaf het vakantiepark 
Stroombroek. Behoud en versterk de boombeplanting bij 
die entrees zodat het poorten naar het dorp worden.
De derde entree is vanaf de rotonde op de N316. Deze 
heeft nu een onduidelijke uitstraling. Hoort hij bij het dorp 
en moet je daar inhouden, of is het een doorgaande weg 
waar je flink op door kan rijden? Kies voor het eerste 
en versterk de beplanting met bomen aan de noord- en 
noordoostkant van de rotonde. Dan wordt het een voor-
portaal van Braamt. 
De andere rotonde ligt buiten het dorp.

2.4 | Herstel verdwenen historische routes

Vanuit het oude dorp Braamt liepen paden naar belangrijke 
plekken in de omgeving. Zo was er een pad naar het Hof 
te Braamt dat ten zuid-oosten van het dorp lag. Belangrijk 
waren zeker de paden vanuit het dorp naar de Oswaldus-
kerk in Zeddam.
Deze paden zijn in de vorige eeuw verdwenen, opgeruimd 
in een moderne verkaveling. Tegenwoordig is er bij de 
dorpelingen echter weer veel behoefte aan ommetjes over 
dergelijke paden. Kunnen die paden in overleg met de 
boeren weer hersteld worden? 
De cultuurhistorie wordt zo speels beleefbaar en ze worden 
onderdeel van leuke ommetjes vanuit het dorp. 

de rotonde; een belangrijke entree van het dorp voorheen liep de Mariastraat over in een zandpad over de es 
dat leidde naar het Hof van Braamt en de kerk van Zeddam
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3.2 | Buideltje met bomen 

De Pastoor Te Rielestraat, Mariastraat en Graaf Hendrik-
straat zijn de oudste straten van Braamt. Ze vormen de 
historische ruggengraat van het dorp. 
Vroeger was de Mariastraat niet meer dan een kavelrand-
paadje, misschien zelfs met een waterloop. Laat deze straat 
open en laat het hoogteverschil spreken.
De andere twee straten liggen hoger en verbonden vroeger 
de verschillende boerderijen met elkaar. Van erf naar erf, 
van plek naar plek. De grote beeldbepalende bomen die nu 
her en der in deze straat staan zijn daar een uitdrukking van. 
Voorgesteld wordt om aansluitend op de bestaande bomen 
(Acacia, Beuk, Linde, Tulpenboom) ook in de toekomst op 
sommige plaatsen een of meerdere van die soorten bomen 
te planten.  

3. Versterk de karakteristiek van het
    dorp Braamt! 
3.1 | Een multifunctioneel veilig groen hart

De historisch gegroeide opbouw van Braamt in een deuk 
in de helling van de berg leide tot een buidelvormig dorp. 
De bovenkant van de buidel - aan de lage noordkant - is het 
dorpshart. Hier komt iedereen uit Braamt om naar de kerk, 
school, het dorpshuis, de Spar of de horecagelegenheden 
te gaan. Of voor de kermis op het Plein. Zeker vanwege de 
school moet dit ook een veilige ruimte zijn, waar de auto te 
gast is. Dit is dé gemeenschappelijke ruimte van het dorp.
De nieuwe inrichting van het plein is een vooruitgang, maar 
de groenstructuur is nog niet robuust genoeg om het plein 
de samenbindende ruimte in het dorpshart te laten zijn. Die 
is te versnipperd. Deze dient met een stevig ruimtelijk ge-
baar met grote bomen te worden versterkt. Ook de groene 
velden om de kerk en achter de horeca zijn belangrijke 
onderdelen van de groenstructuur. 

het hart van de kern 2 prachtige linden en een beuk aan het begin van de Graaf 
Hendrikstraat
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3.3 | Dorpsrand in het groen

In de straten van het dorp Braamt is vaak weinig ruimte voor 
groen. Door de groenstructuur in de dorpsranden transpa-
rant te versterken zal de sfeer in de wijken ook ‘groener’ 
worden. Zeker als je vanuit die straten zicht op die dorps-
rand hebt, met doorzichten onder bomen door naar het 
omliggende landschap en mogelijkheden om langs en vanuit 
de dorpsranden een ommetje te kunnen maken.
Sluit aan op bestaande structuren en zoek naar mogelijkhe-
den om deze uit te breiden.

3.4 | Versterk de wijken 

a | op en rond het plein: bomen van de eerste grootte;
b | in het noorden rond kerk en school: grote bomen en 
beplantingen met sierwaarde;
c | in de ‘buidel’: pleksgewijs solitairen en groepjes bomen in 
gras met op enkele plekken sierplantsoen;
d | in het zuiden en westen op de es: ‘fruitbomen’ en om de 
erven hagen van meidoorn, beuk en eventueel liguster;
e | in het noord-oosten op de overgang naar de Braamtse 
Slagen: bestaande beplanting + wilgen, elzen of essen bij de 
doorzichten vanuit de wijk.

aan de oostrand straks een eiken- of lindenweide: transparant 
genoeg om de berg voor de bewoners zichtbaar te houden

haagjes en fruit aan de Hiedenbrinkstraat

a
b

c

d

e
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aandachtsgebieden en projecten
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4. Zorg voor draagvlak in projecten! 

Ontwerpschets voor de groenstructuur van Braamt
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4.1 | Een robuuste groenstructuur in het dorpshart

Braamt heeft onlangs het plein tussen kerk en kroeg heringericht. On-
danks dat hierdoor het plein geschikt is geworden voor de jaarlijkse 
kermis, heeft het de rest van het jaar niet de intimiteit en geborgen-
heid van een dorpsplein. Ook komt het nu te weinig over als een veilig 
gebied, bijvoorbeeld voor de schoolgaande jeugd.
Voorgesteld wordt om het Plein duidelijker deel te laten worden van 
één openbaar gebied waar de voetganger voorrang heeft en de auto 
te gast is. Dit gebied zal behalve het Plein ook de aangrenzende 
ruimtes voor het dorpshuis (inclusief het kruispunt), de kerk, de Spar 
en de ruimte om de horeca omvatten. Ook de Langestraat voor de 
school tot aan de de Graaf Hendrik hoort bij deze verblijfsruimte.

Dit gebied is door de uitzichten op het landschap een belangrijke 
ruimte voor de groenstructuur van Braamt. De grote schaal van het 
landschap is voelbaar vanuit de Gildeweg, de Langestraat en over het 
weiland naast de kerk. Hier schakelt het hart van Braamt aan het land-
schap van Braamt. Bij de verdere ontwikkelingen in dit gebied dient 
dit een belangrijk uitgangspunt te zijn. 
De inrichting van het gebied mist op dit moment echter een robuuste 
groenstructuur die de schaal van het landschap en die van het 
dorpshart aan elkaar schakelt. Deze kan gecreeërd worden door de 
bestaande beplantingen op een aantal plaatsen aan te vullen.

4.1.1 | Het Plein [1]
Het Plein is nu nog vooral een stenige open ruimte. Dat is te wijten 
aan het feit dat de gekozen beplanting van o.a. leilinden te kleinscha-
lig is voor de maat en schaal van het Plein en de activiteiten erom-
heen. Om de sfeer van een dorpsplein op te roepen mist een samen-
bindend architectonisch gebaar met bomen van de eerste grootte. 
Daarvoor dient een aantal gewone grote linden te worden geplant op 
het Plein vanaf de school tot de Pastoor Te Rielestraat. Die kunnen 
op den duur o.a. samen met de beuken om kerk, school en dorpshuis 
het benodigde architectonische gebaar vormgeven. 

ook met blad aan de leilindes blijft het plein een 
stenige verblijfsruimte in “los zand”, 
een robuust ruimtelijk gebaar met een aantal gewone 
lindes geeft het plein eenheid en intieme dorpse 
uitstraling

schetsvoorstel voor een robuuste groenstructuur van 
het dorpshart
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4.1.2 | De poort aan de Gildeweg [2]
De ‘groene poort’ bij de entree van het dorp aan de Gildeweg moet 
ook deel worden van dit landschapsarchitectonisch gebaar. Naast 
het dorpshuis en zo mogelijk aan de overkant bij het weiland naast de 
kerk kunnen enkele bomen van de eerste grootte (linde of rode beuk) 
deze rol vervullen.

een stevige landschapsarchitectonische omarming van het dorpshart door 
de aanplant van een groene poort aan de Gildeweg net ten noorden van ‘De 
Braemt”

4.1.3 | Het veldje en de parkeerplaatsen om de horeca [3]
De robuuste groenstructuur dient verder voortgezet te worden met 
een rij bomen van de eerste grootte langs het veldje en de parkeer-
plaats aan de Pastoor Te Rielestraat. 
Het graslandje aan de Pastoor Te Rielestraat achter de horeca aan het 
Plein werd voorheen gebruikt als kermisterrein. Dit evenement is nu 
naar het Plein verhuisd. 
Het is belangrijk voor de groenstructuur van het dorp dat de landelijke 
openbare sfeer die door het veldje in het hart van het dorp voelbaar 
is op één of andere manier behouden blijft.  Dit is het gebied voor 
openbare gemeenschappelijke voorzieningen en voor landelijke open 
ruimte in het dorp. Door de rij bomen langs de Pastoor Te Rielestraat 
en het veldje wordt het veldje aan het dorpshart gekoppeld. Het veldje 
is belangrijk voor de groenstructuur van het dorp.

beplanting langs het veldje achter d’olde boerderi-je 
zorgt voor een robuuste samenhang van de groen-
structuur in het hart van het dorp
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4.1.4 | De groene zoom om kerk en school [4]
Achter de school en om de kerk staan reeds bijzonder waardevolle 
bomen die een stevige bijdrage aan de robuuste groenstructuur van 
het dorpshart leveren. De rij rode beuken achter de school bijvoor-
beeld. Verzorg deze bomen goed en vul deze zonodig aan met nieuwe 
beplantingen om hier voor de lange termijn de groenstructuur veilig te 
stellen.

4.2 |  Bomen om de buidel!

Op verschillende plekken in de Pastoor Te Rielestraat en Graaf 
Hendrikstraat staan solitaire waardevolle en beeldbepalende bomen. 
Soms is het een groepje van die bomen. Deze plekken met hun 
bomen zijn hier essentieel voor de groenstructuur.

4.2.1 | Pastoor Te Rielestraat [5]
De veldjes aan het begin en eind van deze straat zijn essentieel voor 
de  groenstructuur. De bestaande en de bij 4.2. voorgestelde bomen 
dient men duurzaam uit te laten groeien. 
Het is beter om de plantvakken van de struiken te vervangen door 
gewoon gras. Dat geeft een dorpsere uitstraling. 

4.2.2 |  Mariastraat [6]
De Mariastraat is te krap voor beplantingen in de openbare ruimte. 
Alleen aan de rand van het veldje achter het Plein aan de Mariastraat 
kunnen enkele elzen verwijzen naar de waterloop die eeuwen terug hier 
door de lage straat midden door het buideltje liep.
Verder geven de voortuinen deze straat haar uitstraling. 

de rode beuken op het schoolplein

het veldje aan de Graaf Hendrikstraat/Pastoor Te 
Rielestraat. Vervang de heesters door gras

de Graaf Hendrikstraat naar het westen vanaf de 
Mariastraat

de Mariastraat met rechtsvoor een puntje van het 
veldje waar enkele nieuwe elzen verwijzen naar de 
verdwenen waterloop in de Mariastraat
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4.3 | Transparante groene randen om het dorp 

Delen van de randen om het dorp zijn nu transparant beplant en open-
baar toegankelijk. De toegankelijkheid en die beplanting zijn essentieel 
voor de groenstructuur van Braamt. De doorzichten vanuit de wijken 
dienen te worden opengehouden. Een solitaire boom kan daar een 
baken zijn tussen landschap en dorp.

4.3.1 | Dorpsaanzicht vanaf de Hooglandseweg [7]
De nieuwbouwwijk aan de westkant ligt nog ‘bloot’ in het landschap. 
Om deze wijk landschappelijk in te passen zonder de nieuwe bewoners 
het zicht op de Montferlandse berg te ontnemen, wordt een transpa-
rante boomweide van eiken of linden voorgesteld. Het noordelijk deel 
van deze rand is tevens zoeklocatie voor een speelplek. 

4.3.2 | Het veld ten zuiden van de Hiedenbrinkweg [8]
De St.Jorisstraat en Mariastraat lopen hier ‘door’ tot aan de dorps-
rand. Langs de achtertuinen is hier wellicht een pad te realiseren en 
een lage meidoornhaag.

4.3.3 | Achter de school [9]
Hier liggen verschillende mogelijkheden om binnen bestaande 
beplantingsstroken te kiezen voor enkele overstaande bomen. Daar 
onderdoor zou een pad met een meidoornhaag een goede overgang 
vormen tussen de wijk en de ruimte om de school en het kerkhof. 

de nieuwbouwwijk aan de Koornmaat krijgt een 
transparante dorpsrand

boven: doorkijk naar de es aan de zuidrand waar 
de Mariastraat nog niet ‘dóórloopt’  in het hofpad

onder: beplantingsstrook tussen schoolplein en De 
Wilgen: geschikt maken voor meidoornhaag en pad
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4.4 | Portaal voor het dorp vanaf de N316 [10]

In overleg met de Provincie als wegeigenaar is de rotonde ten oosten 
van het dorp ‘tuinachtig’ ingericht. Dat is een beetje vreemd omdat 
de rotonde nu visueel buiten het dorp en in het landelijk gebied ligt.
Voorstel is om de rotonde ruimtelijk bij het dorp te betrekken. Dat zal 
ook maken dat men wellicht met lagere snelheid het dorp inrijdt.
Daartoe is het nodig dat de stedelijk aandoende heesterbeplanting aan 
de oostkant van de rotonde vervangen wordt door een meidoornhaag. 
Daarnaast zullen enkele grote bomen (essen of eiken) aan de noord-
kant van de rotonde een poort moeten vormen. Dan zullen automobilis-
ten het gevoel hebben dat de rotonde al deel is van het dorp, als ware 
het een voorportaal van het dorp. 
De boombeplanting kan doorgezet worden in de richting van de vol-
gende rotonde, voorzover het molenbiotoop (zie bestemmingsplan) dat 
toelaat.

de rotonde wordt door de bomen bij het dorp betrokken: het landschap zichtbaar onder de Fraxinus (es) door, vanuit het voorportaal 
van Braamt 
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4.5 | Achterommetjes over kerkepad en hofpad [11]

‘Eigenlijk ligt Braamt heel mooi, maar niemand ziet er wat van,” werd 
er in de vergadering van de dorpsraad opgemerkt. Nieuwe ommetjes 
zouden erg gewaardeerd worden. Nu moet je daarvoor veelal over 
bestrating langs ‘de grote weg’ lopen.
Sommige straten in Braamt lopen recht op de dorpsrand af en stoppen 
daar. Er ligt daar geen pad langs de dorpsrand of het landschap in. 
Dat terwijl die paden er vroeger wel zijn geweest. Op de oude topogra-
fische kaarten van voor de ruilverkaveling zie je ze duidelijk. Er liep er 
bijvoorbeeld één naar het Hof te Braamt en er liepen er meerdere naar 
Zeddam. Dat waren kerkepaden naar de Oswalduskerk.
In overleg met de boeren zijn deze ommetjes wellicht te realiseren. In 
dorpen in de omgeving is het ook gelukt!
Voor de groenstructuur zou het een enorme winst zijn als langs deze 
‘achterommetjes’ ook een haag wordt geplant (beuk of meidoorn of 
gemengd) of dat ze langs bestaande hagen worden gelegd. 

4.6 | Wijken in het groen met uitzicht

Doordat veel straten in Braamt uitlopen op een dorpsrand - en doordat 
de kern van Braamt aan drie kanten omgeven wordt door de meters 
hoger gelegen glooiende flanken van de berg - straalt het landschap 
als het ware het dorp in. Dat maakt het mogelijk om terughoudend met 
groen in de straten om te gaan zonder dat de groene uitstraling van 
het dorp verloren gaat.
Dit bijzondere feit is enorm belangrijk voor de groenstructuur van het 
dorp en wordt tot uiting gebracht in het groensortiment van de verschil-
lende wijken. In de projecten die hiervoor beschreven zijn kwamen het 
hart van het dorp en de straten in de ‘buidel’ al aan de orde.

4.6.1 |  Op de es [12]
In het zuiden en westen van het dorp liggen de straten op de hogere 
gronden die vroeger als akker in gebruik waren. Voorstel is om de stra-
ten hier veelal onbeplant te laten op een enkele boom van de tweede 
grootte na. Het “productieve” karakter van de voormalige es komt tot 
uiting in de fruitbomen of siervarianten daarvan die nu in de straat zijn 
opgenomen. In de toekomst kan deze beplanting versterkt worden.
Verder bepalen de voortuinen hier de groenstructuur. 
Voorstel is om in samenspraak met aanwonenden de aanplant en het 
onderhoud van hagen van meidoorn, beuk en eventueel liguster om de 
erven te stimuleren voor het deel van de Langestraat tussen rotonde 
en Graaf Hendrikstraat. Het aanzicht van deze straat zou verbeterd 
moeten worden, omdat deze straat aansluit op de entree van het dorp 
en zo een visitekaartje van het dorp kan worden. 

4.6.2 |  De lage kant [14]

In de toekomst: voor een ommetje vanaf de Sint 
Jorisstraat naar de dorpsrand en daarna door naar 
het nieuwe “oude hofpad”?
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In het noord-oosten ligt Braamt op de overgang naar de Braamtse 
Slagen. Ook hier zijn de doorzichten, met name naar het noorden, 
belangrijk. Zet daar liefst een kleine groep wilgen of een solitaire es als 
baken in de dorpsrand. De bestaande zuileiken met onderbeplanting 
handhaven.
Het veldje bij de Dreef verdient aandacht. De twee bomen aan de 
oostkant ervan geven het veldje te weinig robuustheid waardoor 
het groene karakter ten onder dreigt te gaan aan o.a. parkeren. 
Deze bomen dienen vervangen te worden door een rij knotwilgen of 
knotessen. Aan de westkant van het veldje dient een ook rij van vijf 
knotwilgen of knotessen geplant te worden om de groenstructuur te 
versterken.
Zo blijft de ruimte van het veldje behouden, maar wordt de sfeer een 
stuk ‘groener’ en minder rommelig.

4.6.3 |  Uitzicht [15] 
De Montferlandse Berg is niet vaak zichtbaar vanuit de wijken. De 
doorzichten die er zijn dienen te worden behouden. Een voorbeeld: 
voorkomen moet worden dat de doorkijk aan het eind van de Hieden-
brinkweg, eigenlijk al vanaf de Mariastraat, geheel verloren gaat door 
de geplande nieuwbouw. 

doorkijk naar de berg vanaf de Hiedenbrinkstraat, 
hoek Pastoor Te Rielestraat

zuileiken in bosschages handhaven

essen op het veldje bij de Dreef aanvullen met knot-
essen
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Montferland 2010

5.1 | visie op de groenstructuur 2010 - 2030

5.2 | te versterken groen

5.3 | te behouden waardevolle groenstructuur

5. Kaartbijlagen 





Braamt 21 

Montferland 2010

te behouden weides in het dorp

versterk de omgevingskwaliteit van het dorpshart

solitaire bomen of kleine boomgroepen in ‘buidel’

oostrand met essen;westrand met lindes

groene poorten versterken

uitbreiding oostelijke groene omarming met singels 

wijken op esrand: verspreid bomen 2e grootte (prunus)

bomen 2e grootte, gazon, blokhagen Acer campestre

te behouden open dorpsranden

te behouden uitzichten vanuit dorp naar landschap

groenstructuur Plein en  Langestraat versterken

project: voortuinen met ligusterhaag als dorpsentree

Visie op de groenstructuur 2010 - 2030 
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Montferland 2010

boomweide met lindes (uitzicht onder de bomen door)

versterk de omgevingskwaliteit van het dorpshart

nieuwe solitaire bomen of kleine boomgroepen in 
‘buidel’

project: voortuinen met ligusterghaag als dorpsentree

groene poorten 

groenstructuur Plein en Langestraat versterken gazon

wijken op esrand: verspreid bomen 2e grootte (pru-
nus)

bomen 2e grootte, gazon, blokhagen Acer campestre

Te versterken groen
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Montferland 2010

bestaande solitaire bomen behouden

te behouden uitzichten vanuit dorp naar landschap

te behouden open dorpsranden

bestaande bomen behouden

behoud bestaande belangrijke groen-elementen

Te behouden waardevolle groenstructuur
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