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16.  LANGERAK 

Korte karakteristiek 
Het dorp Langerak (1900) is gelegen tegen de noordelijke gemeentegrens en kent een 
fraaie landschappelijke ligging op de overgang tussen de hoger gelegen gronden van de 
Kruisbergse bossen en de laaggelegen uiterwaarden van de Oude IJssel. 

Het dorp heeft zich pas na de vestiging van de ijzergieterij Vulcanus eind 19e eeuw ontwik-
keld vanuit enkele boerderijen naar een lintdorp met recentelijk een uitbreiding met een 
kleine nieuwbouwbuurt.  

De groene hoofdstructuur wordt gedragen door de structuur van laanbomen langs de Kep-
pelseweg, die in eigendom en beheer is van de provincie Gelderland. In aanvulling hierop 
zijn de verspreid voorkomende bijzondere bomen en een enkele lommerrijke particuliere 
tuin bepalend voor het groenbeeld. Met name de uitstekende uitloopmogelijkheden naar 
de Kruisbergse bossen en het uiterwaardengebied van de Oude IJssel zijn van grote bete-
kenis. Juist hieraan ontleent het dorp in hoge mate zijn charme.  

Hoofdstructuur 
• Bos (Kruisbergse bossen) 

• Bomenstructuur (Keppelseweg)  

• Bijzondere bomen (Keppelseweg)  

Nevenstructuur 
• Niet aanwezig 

 

Karakteristiek woonomgevingsgroen 
Het dorp Langerak kent – behalve de hoofdgroenstructuur – geen overig 
openbaar groen. Ook de recentelijke uitbreiding voorziet niet in openbaar 
groen. Hiermee is het groenbeeld in het dorp in hoge mate afhankelijk van 
een groene inrichting van de particuliere tuinen.  

Aandachts- en verbeterpunten zijn:  

1. Stimuleren groene tuinen en aanplant van extra bomen. De relatief 
grote tuinen bieden hiertoe prima mogelijkheden. Een hagenplan zoals 
gehanteerd in de wijk Dichteren is te overwegen. 

2. Ruimte te creëren voor de aanplant van straatbomen langs de Neder-
bergweg en de rondgaande ontsluitingsweg van de nieuwbouw. 

 

Kengegevens 

    

Beplanting 0 m2 

Gras 0 m2 

Totaal oppervlak (incl. paden) 0 m2 

Totaal bomen 20 stuks 

Totaal inwoners 99 

Totaal woningen 44 stuks 

Groen per woning 0 m2 

  

Bomen per inwoner 0,20 stuk 

NB: bovenstaand gegevens betreffen het gemeen-
telijk areaal. Het aanwezige groen is merendeels 
in eigendom en beheer bij de provincie 

Keppelseweg	 Nederbergweg	
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16.  LANGERAK – inspiratie voor versterking en uitbreiding groenstructuur 

 

A. Keppelseweg**********: (bij herin-

richting) herstel historische allure 

door realiseren van doorgaande bo-

menstructuur (beuk) in brede ber-

men (bij voorkeur 2-zijdig). Beno-

digde ruimte creëren door profiel-

aanpassing hoofdweg en ventwegen    

B. Nederbergweg-Rouwenoordseweg*: 

(in samenspraak met inwo-

ners/eigenaren) aanleg lokaal om-

metje door uiterwaarden- en bosge-

bied  

 
 

 

 

 

Met sterren (*) is tijdens een expertmeeting aangegeven welke voorstellen als kansrijk 
worden gezien. Hoe meer sterren des te kansrijker. 

Bij deze voorstellen zijn kansen vanuit het groen geredeneerd. Een meer integrale be-
langenafweging vindt plaats bij uitwerking ervan. 
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