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1. Inleiding
Aanleiding
Samen met Staatsbosbeheer, de gemeente Westerwolde, Stichting
Museum Klooster Ter Apel en de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed is LAOS landschapsarchitectuur en stedebouw sinds
2017 bezig met het opstellen van een landschappelijke visie voor
de omgeving van Klooster Ter Apel. De opgave is een breed
gedragen landschapsvisie te maken om het gebied te revitaliseren
naar een ruimtelijke samenhangende kloosteromgeving met (de
leesbaarheid van) cultuurhistorie als basis. Het wandelbos is een
belangrijk onderdeel van de visie. De ambitie voor het parkbos is in
hoofdlijnen in de visie vastgelegd. Voordat Staatsbosbeheer aan de
slag kan gaan was er echter een verdiepingsslag nodig. Wat is het
na te streven beeld en welke ingrepen moeten gedaan worden om
dit beeld te realiseren?
Uitgangspunten Wandelbos
Het verbeteren van de leesbaarheid in algemene zin, is één van de
opgaven bij de omgeving van klooster Ter Apel. Het Wandelbos
vertelt onder andere het verhaal van Groningen als eigenaar van
eerdere kloostergoederen. Voor bestuurders uit Groningen werd
tegen het einde van de negentiende eeuw een parkbos in Engelse
Landschapsstijl aangelegd. Het Wandelbos moet weer herkenbaar
worden als negentiende-eeuws parkbos.
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Methodiek
Bij een historisch park of tuin ligt het voor de hand een
tuinhistorisch onderzoek te doen waarbij primaire bronnen
geanalyseerd worden. Met de revitalisatie kan dit onderzoek
gebruikt worden als kader en voor inspiratie. Deze bronnen bleken
- afgezien van enkele ansichtkaarten - na een inventarisatie niet
aanwezig. Om toch handvatten te creëren voor de revalisatie van
het negentiende eeuwse parkbos is besloten om vergelijkbare
parkbossen te analyseren. Vergelijkbaar op het gebied van
openbaarheid en periode van aanleg met de focus op NoordNederland. Hierbij zijn vier parken geselecteerd. De conclusies
uit de analyse dienen als basis voor het landschapsplan van het
Wandelbos.
Uit de analyse van de vergelijkbare parkbossen komen ‘lessen’
voor het Wandelbos die als basis dienen voor het landschapsplan.
Voor het landschapsplan is een eindbeeld opgesteld en een
reeks maatregelen hoe tot dit einbeeld te komen. Ook is de
materialisering vastgelegd.
Het betreft een landschapsplan waarbij het beeld dat wordt
nagestreefd en de maatregelen die nodig zijn om tot dit beeld te
komen in hoofdlijnen helder zijn. Er is uitgegaan van een praktisch
en haalbaar plan waar mee aan de slag kan worden gegaan. Er was
geen sprake van een inmeting en dus ook niet van een maatvast
plan.
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WANDELBOS/STERREBOS , WINSCHOTEN (1907), LEONARD SPRINGER
Historische verkenning
Het Wandelbos werd in haar oorspronkelijke vorm in 1826 aangelegd
als werkverschaffingsproject. Dat het bos ook wel Sterrebos wordt
genoemd komt waarschijnlijk door de toenmalige aanleg. Op dit
moment lijkt het park niet op een Sterrebos maar heeft het veel
meer de vorm van een Engels landschapspark. In 1902 werd Leonard
Springer namelijk gevraagd om het park nieuw leven in te blazen. Hij
transformeerde het bos naar een parkbos met een landschappelijk
padenpatroon, veel reliëfverschil, een slingervijver en bijzondere
beplanting.
Verkenning huidige situatie
De aanleg van het huidige wandelbos heeft nog sterk de uitstraling van
een parkbos in Engelse landschapsstijl. Wat opvalt is dat het noordelijke
deel om de parkachtige vijver het meest intensief beheerd lijkt te zijn.
Het padenpatroon wordt daar gevormd door heldere lijnen, tussen het
pad en de vijver is sprake van een gazon en aan de buitenzijde worden
de paden begeleidt door beplanting. Zoals gesteld concentreert de
parkachtige uitstraling rondom de noordelijke vijver. Meer naar het
zuiden neemt het wandelbos meer de vorm aan van een bos waar
ook doorheen gewandeld kan worden. Hoewel de noordelijke zijde
in hoofdopzet dus nog over een sterke landschappelijke uitstraling
beschikt, is de laag van de bijzondere beplanting nauwelijks meer
aanwezig.
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‘Lessen’ voor Wandelbos Ter Apel
•
De keuze om rondom de vijver intensief te onderhouden en
verder van de vijver meer extensief te onderhouden zorgt voor
een budgetvriendelijke manier van onderhoud en bovendien voor
het behouden van enerzijds parkachtige waarden en anderzijds
ecologische waarden.
•
Rondom de vijver loopt een slingerpad waarbij de ruimte tussen het
pad en de vijver varieert en bestaat uit een intensief onderhouden
gazon. Dit maakt voor een groot deel de landschappelijke beleving.
•
De padenpatronen zijn rondom de vijver strak aanwezig, onder
andere doordat ze begeleidt worden beplanting zoals heesters.
•
Elementen zoals bankjes zijn gesitueerd tegen de paden aan en met
de rug tegen de sturende beplanting, hierdoor zit men vaak ‘gedekt’
en vormen elementen zoals bankjes geen verrommelende factor.

Oldenburger-Ebbers, C.S. Backer, A.M. & Blok, E. (1995) Gids voor de
Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. Deel Noord. Rotterdam,
De Hef publishers. p. 95.
https://www.gemeente-oldambt.nl/herstel-en-revitalisatie-sterreboswinschoten
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Topografische kaart 2018 www.topotijdreis.nl

Topografische kaart ca. 1960 www.topotijdreis.nl

Groninger archieven, toegangsnummer 1986, inventarisnummer 19621

Groninger archieven, toegangsnummer 1986, inventarisnummer 19617
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Paden worden gestuurd door dichte heesterstructuur

Tussen pad en vijver gazon met een incidentele boom, afstand tussen pad en vijver
verschilt, en daarmee verschilt ook de hellingshoek van het pad naar het water

Paden worden gestuurd door reliëfverschil

Comfortabele zitplekken met ‘rugdekking’

19-06-2019
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Padenstructuur rommelig door geen begeleiding en kleine bochtjes

Teveel elementen los van elkaar zorgen voor een rommelig effect

Te veel opschot zorgt en extensief onderhoud zorgt in geval van gazon voor een
rommelig effect

Laagwaardige afwerking waterelementen zorgt voor een rommelig effect

19-06-2019
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STERREBOS, GRONINGEN (1883), LOUIS PAUL ZOCHER
Historische verkenning
Het Sterrebos was het eerste openbare park van Groningen en is
aangelegd in 1765. Het betrof toen een aanleg in een formele stijl. Zoals
veel parken en tuinen is het park daarna getransformeerd naar een
Engelse landschapsstijl door Louis Paul Zocher. Dit is het moment dat
slingerpaden werden aangelegd, reliëfverschil werd aangebracht en
een de vijver werd gegraven. Ook werd een laag bijzondere beplanting
aangebracht, waaronder heesters maar ook stinzenbeplanting. In de
loop der tijd verloor het Sterrebos haar functie als stadspark en kreeg
het meer een functie als buurtpark. Vanaf dat moment werd er minder
intensief beheerd. Halverwege de twintigste eeuw vond de directeur
Gemeentewerken dat het Sterrebos in slechte staat was en ‘weinig
park’, hij vond dat het Sterrebos weer een parkstructuur moest krijgen.
Staatsbosbeheer waardeerde het bos juist als bijzonder loofbos door de
verschillende vogelsoorten en vleermuizen. In 1964 werd de zuidelijke
ringweg aangelegd wat een enorme ingreep in het park betekende,
deze ligt er namelijk doorheen.
Verkenning huidige situatie
In de hoofdopzet is het Sterrebos goed herkenbaar als een parkbos in
Engelse landschapsstijl. De aanwezigheid van veel oude bomen maken
het een bijzondere plek. Het parkachtige gevoel gaat echter soms
verloren door de aanwezigheid van veel opschot nabij de vijver, de nieteenduidige beschoeiing en het vaak ontbreken van heldere lijnvoering
in het padenpatroon. Ook het karakter van de brug en de prullenbakken
zijn minder passend bij een parkbos in Engelse landschapsstijl. Hoewel
hier ook een detailslag mist van veel bijzondere bomen en planten is er
wel stinzenbeplanting aanwezig.
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‘Lessen’ voor Wandelbos Ter Apel
•
De stinzenbeplanting versterkt het parkkarakter
•
Het kararkter van een engels landschapspark gaat deels verloren
door het extensieve onderhoud rondom de vijver met veel opschot,
een rommelige beschoeiing, stedelijke prullenbakken en een sterk
versoberde brug.

Laan, E. van der. et al. (2012) Het Sterrebos. Historie en
toekomstperspectief. Sneek, Noordpeil, gemeente Groningen.
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Topografische kaart 2018 www.topotijdreis.nl

Topografische kaart ca. 1910 www.topotijdreis.nl

Groninger archieven, toegangsnummer 2138, inventarisnummer 8814

Groninger archieven, toegangsnummer 1173, inventarisnummer 0082
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Zandpad wordt begeleid door bomenstructuren en heesters

Heesters zorgen voor een tunnel-effect

Veel opschot op talud tussen vijver en pad, dit geeft een rommelig effect (ook de
niet eenduidige beschoeiing draagt hier aan bij)

Op diverse plekken is een onderhouden gazon aanwezig met weinig opschot,
vooral aan de noordzijde (vanwege het zonlicht)

19-06-2019
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De oversteek met de brug zorgt voor het ervaren van de vijver, het karakter van de brug
doet meer denken aan een ‘gewoon’ bos

Door de omgevallen boom is de vijver minder zichtbaar en gaat het parkachtige effect
deels verloren

Rommelig beeld door ‘stedelijke’ oplossing prullenbakken

Stinzenbeplanting versterkt het parkachtige effect

19-06-2019
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RENGERSPARK, LEEUWARDEN (1906), HENDRIK COPIJN
Historische verkenning
Naast de begraafplaats, aangelegd in 1830 door Roodbaard, kocht
Baron Rengers een aantal weilanden bij de gemeente. Het plan
was een wandelpark aan te leggen waar Hendrik Copijn voor werd
gevraagd. Het park werd aangelegd in Engelse landschapsstijl met een
vijver, verschillende reliëfverschillen en bijzondere bomen en heesters.
Er werden zichtlijnen ontworpen en deze werden gestuurd door
beplanting. Ook de landschappelijke padenstructuur werd gestuurd
door beplanting, vooral door heesters.
Verkenning huidige situatie
Het oorspronkelijke ontwerp is goed herkenbaar en de sfeer van een
park in Engelse landschapsstijl is nog aanwezig. Het park is in het
geheel intensief onderhouden waarbij de paden inmiddels in asfalt zijn
vormgegeven. De verschillende beplantingsgroepen begeleiden de
paden en kaderen de zichtlijnen op dezelfde manier als in het originele
plan. Ook zijn er nog veel bijzondere bomen en heesters aanwezig die
meer vrijgezet zijn en zo in de aandacht staan. Het water in de vijver
staat relatief hoog en er is overal een houten beschoeiing aanwezig.
Aanvoer van het water voor de vijver loopt via een open watergang
waar een brug over gelegd is. Verder is er op verschillende plekken
stinzenbeplanting aanwezig.
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‘Lessen’ voor Wandelbos Ter Apel
•
Door het behouden van het padenpatroon en de beplanting bewust
te gebruiken voor het sturen van dit padenpatroon en het inkaderen
van zichtlijnen heeft het park haar oorspronkelijke karakter
behouden.
•
Er zijn op diverse plekken bijzondere bomen en heesters aanwezig
wat het parkachtige karakter versterkt.
•
De vijver met het relatief hoge niveau versterkt het parkachtige
karakter.
•
Er is overal sprake van eenzelfde beschoeiing.
•
De aftakking van de vijver betreft een open waterloop waarover een
brug is gestiueerd.
•
Er is op diverse plekken stinzenbeplanting aanwezig.

Oldenburger-Ebbers, C.S. Backer, A.M. & Blok, E. (1995) Gids voor de
Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. Deel Noord. Rotterdam,
De Hef publishers. p. 110.
Oldenburger-Ebbers, C.S. Backer, A.M. & Veelen, J.P.M. (1989) De
tuinengids van Nederland. Rotterdam, Uitgeverij De Hef. p. 71-72.
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Topografische kaart 2018 www.topotijdreis.nl

Topografische kaart ca. 1930 www.topotijdreis.nl

Oldenburger-Ebbers, C.S. Backer, A.M. & Blok, E. (1995) Gids voor de Nederlandse Tuin- en
Landschapsarchitectuur. Deel Noord. Rotterdam, De Hef publishers. p. 110.

Tresoar, identificatienummer STH1548

19-06-2019
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Oorspronkelijke zichtlijnen zijn nog steeds helder aanwezig in het park en
worden ingekaderd door beplanting

Beplantingsgroepen (heester en bomen), vaak niervormig zorgen voor
contrasten tussen open en dicht

Het gazon tussen het pad en de vijver is goed onderhouden en soms voorzien van
stinzenbeplanting

Bijzondere of oude bomen zijn vrij gezet en staan vaak op het gazon tussen het pad
en de vijver

19-06-2019
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Er zijn veel bijzondere bomen aanwezig in het park, waaronder bloeiers

Het pad heeft een strakke profilering en wordt begeleid door bankjes, prullenbakken en
beplanting

Brug over watertoevoer

Stinzenbeplanting draagt bij aan het parkkarakter

19-06-2019
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WILHELMINAPARK, SNEEK (1898), GERRIT VLASKAMP
Historische verkenning
Het landschapspark is ontworpen door Gerrit Vlaskamp in Engelse
landschapsstijl. Wat direct opvalt aan het oorspronkelijke ontwerp is
de kleinschaligheid van de structuren en het romantische karakter met
veel verschillende elementen zoals de muziekkoepel en verschillende
soorten beplanting. De zichtlijnen waren bewust vormgegeven en
werden gestuurd en ingekaderd door beplanting. Bijzondere elementen
zoals bruggen zijn te zien in deze zichtlijnen. De paden werden
gestuurd door diverse beplanting.
Verkenning huidige situatie
De oorspronkelijke opzet is goed te herkennen waarbij de zichtlijnen
behouden zijn gebleven en de paden nog steeds gestuurd worden door
beplantingsstructuren. Ook het bewust kaderen van zichtlijnen is nog
steeds helder aanwezig. Bijzondere bomen en planten zijn ruimschoots
aanwezig en worden vaak vrijgezet en staan daardoor in de aandacht.
De gestileerde beleving en het strakke parkkarakter heeft wel moeten
inleveren door de komst van onder andere een speeltuin en een
vlindertuin. Opvallend zijn de strakke padenpatronen die soms verhard
en soms onverhard zijn vormgegeven, afhankelijk van hun hiërarchie.
Elementen zijn bewust aan de padenpatronen gesitueerd. De aanvoer
van het water loopt via een open watergang waar een brug overheen
loopt waardoor het watersysteem beleefd wordt.
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‘Lessen’ voor Wandelbos Ter Apel
•
Het bewust inzetten van de beplanting om de zichtlijnen te sturen
en in te kaderen en het padenpatroon te sturen maakt dat het
parkkarakter goed behouden is gebleven.
•
Het vrijzetten van bijzondere bomen / boomgroepen zorgt voor een
landschappelijke beleving.
•
Door de aanvoer van water via een open watergang met een brug
eroverheen is het watersysteem beleefbaar.
•
Nieuwe losse elementen zoals speelelementen zorgen voor het
deels verloren gaan van het gestileerde karakter van het park.

Oldenburger-Ebbers, C.S. Backer, A.M. & Blok, E. (1995) Gids voor de
Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. Deel Noord. Rotterdam,
De Hef publishers. p. 119.
Oldenburger-Ebbers, C.S. Backer, A.M. & Veelen, J.P.M. (1989) De
tuinengids van Nederland. Rotterdam, Uitgeverij De Hef. p. 76.
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Topografische kaart 2018 www.topotijdreis.nl

Topografische kaart ca. 1910 www.topotijdreis.nl

http://www.gerrit-vlaskamp.nl/gerrit-vlaskamp/

Tresoar, identificatienummer AH780

19-06-2019
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Zichtlijnen uit het originele plan zijn nog behouden

Zichtlijnen worden vaak ingekaderd

Boomgroepen en bijzondere bomen worden geïsoleerd en zijn vaak anawezig
tussen de vijver en de padenstructuur

Groepen van verschillende naaldbomen versterken het parkkarakter

19-06-2019
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Overal dezelfde en goed onderhouden beschoeiing in combinatie met onderhouden
gazons en stinzen dragen bij aan het parkkarakter

De padenstructuur bestaat uit heldere lijnen en wordt gestuurd door beplanting,
waaronder heesterstructuren

Verschillende routes door het park hebben een verschillende ondergrond, afhankelijk
van de hiërarchie

De vijver wordt gevoerd door een watergang waar een brug overheen ligt, dit maakt het
watersysteem inzichtelijk

19-06-2019
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Historische verkenning
Tussen 1880 en 1890 werd het bospark in Engelse landschapsstijl
aangelegd. Het klooster vormde hierbij het ‘decor’ van de parkbeleving
waarbij diverse zichtlijnen waren vormgegeven. Omdat een
oorspronkelijke plantekening ontbreekt bestaan de enige beelden
die meer inzicht kunnen verschaffen uit ansichtkaarten. Te zien is
de slingerende vijver waarbij tussen het landschappelijk pad en de
vijver een intensief onderhouden gazon aanwezig was. Tussen het
padenpatroon en de vijver waren diverse bijzondere bomen aanwezig
zoals een rij van drie coniferen. De padenpatronen werden gestuurd
door beplanting en het bos vormde een solide achtergrond.
Verkenning huidige situatie
Diverse elementen uit de oorspronkelijke aanleg zijn nog aanwezig zoals
de vijver, diverse bomenstructuren en delen van het padenpatroon.
In de loop der tijd is het wandelbos echter steeds meer op andere
‘gewone’ bossen in de omgeving gaan lijken door het meer extensieve
onderhoud waardoor het haar parkachtige karakter deels verloren heeft.
Zo zijn de zichtlijnen verwaarloosd, is er veel opschot aanwezig op het
talud van de vijver en is het padenpatroon om de vijver geen helder
strak padenpatroon meer. Wat betreft het gazon op de ansichtkaarten
moet wel in ogenschouw worden genomen dat in die tijd het bos jonger
en lager was waardoor er minder sprake was van schaduwwerking.
Verder zijn de rhododendrons recent onderhouden en zijn er nieuwe
rhododendrons aangeplant. Ten slotte is het water in de vijver van
slechte kwaliteit en is de verbinding met de Ruiten Aa deels door
middel van een duiker gerealiseerd waardoor de beleving van het
watersysteem niet optimaal is.

19-06-2019

Conclusies
•
Er zijn diverse bestaande elementen zoals de vijver, de brug, oude
beplantingsstructuren en nieuwe rhododendrons aanwezig die
bijdragen aan het parkachtige karakter;
•
Door extensief beheer is het parkachtige karakter deels verloren
gegaan. Vooral rondom de vijver is dit verschil goed te zien
wanneer de situatie van de ansichtkaarten met de huidige situatie
vergeleken wordt;
•
De zichtlijnen zijn verwaarloosd;
•
Er is geen sprake van een helder landschappelijk padenpatroon;
•
Zichtlijnen en padenpatronen worden op veel plekken niet versterkt
door beplanting;
•
De vijver is van slechte kwaliteit en de verbinding met de Ruiten
Aa is doormiddel van een duiker vormgegeven waardoor het
watersysteem weinig beleefbaar is.

Kloosterman, O. Prins, L. & Vries, de. A. (1995) Cultuurhistorische
verkenning. De kloosterenclave in Ter Apel, Een visie op behoud en
ontwikkeling. Zeist, Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
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Topografische kaart 2018 www.topotijdreis.nl

Topografische kaart ca. 1910 www.topotijdreis.nl

Gemeente Vlagtwedde, identificatienummer NL_GVWE_FBA 058_1

Groninger archieven, toegangsnummer 1986, inventarisnummer 16917

1986_16917
19-06-2019
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Zichtlijnen vaak verwaarloosd

Het ontbreken van een padenstructuur en sturing door beplanting in combinatie met
opschot zorgt voor een rommelig effect

Bestaande bomenstructuur laat vermoeden dat hier vroeger een pad langs de vijver
aanwezig was

Er is vaak geen sprake van een heldere, gestuurde padenstructuur

19-06-2019
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Pad langs parkbos van zuid naar noord op oude grachtstructuur

Oud laantje weer zichtbaar gemaakt

Potentie voor zichtlijnen

Door duiker is het watersysteem niet goed ervaarbaar

19-06-2019
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4. LANDSCHAPSPLAN

Eindbeeld
De vijver is het middelpunt van het negentiende-eeuwse parkbos.
Aan de vijver is sprake van een eenduidige beschoeiing waarbij de
vijver zichtbaar is verbonden met de Ruiten Aa. Hier wordt een nieuwe
brug geïntroduceerd. Er is sprake van een heldere landschappelijke
padenstructuur die ook geheel om de vijver is gesitueerd. Tussen de
vijver en het pad is sprake van een intensief onderhouden gedeelte,
deels bestaand uit gazon en deels uit stinzenbeplanting (in de
schaduw). De paden worden gestuurd door heesters en bomen. De
zichtlijnen laten het klooster zien als decor van het parkbos waarbij
deze zijn vrijgemaakt van en ingekaderd door beplanting. Op het gazon
zijn diverse bijzondere bomen aanwezig.
Maatregelen
1. Bestaande structuurondersteundende elementen behouden
De elementen die behouden blijven zijn de vijver, de bruggen, oude
boomstructuren en rhododendrons. De rhododendrons kunnen
teruggesnoeid worden bij het te veel overhangen over de vijver.
2. Bestaande elementen verwijderen
Op diverse plekken wordt onderbeplanting verwijderd om zichtlijnen te
herstellen. Let wel dat op andere plekken onderbeplanting juist gewenst
is om deze zichtlijnen in te kaderen. Divers opschot om de vijver en
niet-parkbomen waaronder hulst worden verwijderd.
3. Bestaande elementen wijzigen
De zandpaden ondergaan op diverse plekken een herprofilering. De
bankjes en prullenbakken worden aan de paden gepositioneerd.
4. Nieuwe elementen toevoegen
De zandpadenstructuur wordt afgemaakt waardoor er om de gehele
vijver gewandeld kan worden. Tussen het pad en de vijver wordt
teelaarde aangebracht waarbij zonrijke delen zullen bestaan uit
gazon en schaduwrijke delen uit een stinzentapijt. Verder wordt een
hardhouten beschoeiing in de vijver aangelegd en worden nieuwe
parkbomen en -heesters geplant.
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Principes
Uit de analyse van de vergelijkbare parkbossen zijn principes
voortgekomen die kenmerkend zijn voor eind-negentiende-eeuwse
openbare parkbossen:
•
Zichtlijnen door open structuren;
•
Kader zichtlijnen in met beplanting;
•
Tussen paden en vijver een open structuur met gazon en stinzen;
•
Heldere padenstructuren gestuurd door beplanting;
•
Bankjes en prullenbakken worden gepositioneerd langs de paden
(op een afstand van circa 1 meter van het pad);
•
Bijzondere bomen of boomgroepen zijn vrijgezet;
•
Groepen coniferen zorgen voor verbijzondering;
•
Stinzenbeplanting zorgt voor verbijzondering;
•
Bruggen maken watervoering inzichtelijk.
De principes zijn verbeeld op pagina 38. Veel afbeeldingen betreffen
open parken met grote gazons. Het Wandelbos is meer een ‘parkbos’
en zal daarmee niet een dergelijk beeld nastreven. Principes uit deze
parken bieden echter wel handvatten voor het landschapsplan.
Materialisering
De paden worden deels geherprofileerd of nieuw aangelegd en
bestaan uit geel zand. Tussen de paden en de vijver wordt teelaarde
aangebracht en wordt gras gezaaid op zonnige plekken en een
stinzentapijt aangebracht op schaduwrijke plekken. De bankjes en
prullenbakken die gesitueerd zijn aan de paden zijn de bestaande
of hetzelfde als de bestaande elementen. Voor het bruggetje over
de verbinding met de Ruiten Aa wordt de stijl aangehouden van de
bestaande bruggen in het Wandelbos, maar met een leuning aan één
zijde (zie ‘materialisering’). Wat betreft de bijzondere bomen tussen
de vijver en de padenstructuur kan gedacht worden aan bijvoorbeeld
een groep moerascipressen en de zwarte tupeloboom. Naast de
rhododendrons begeleiden ook de heesters de paden. Deze moeten fijn
vertakt zijn en zich goed houden in het schaduwrijke bos.
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4. LANDSCHAPSPLAN

bestaande bosstructuur
rhododendrons
beukenstructuur
rhododendrons
coniferen
zwarte tupeloboom

A

moerascipressen

A’
B’
B

heesterstructuur
onderbeplanting
stinzentapijt
gazon
onderbeplanting verwijderen
Padenstructuur
Brug
houten beschoeiing
Stuw
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4. LANDSCHAPSPLAN

A

A’

Bosplantsoen

Zandpad
geel zand
2 meter breed

Heesters
fijn vertakt
2 meter breed
Principeprofiel A-A’
19-06-2019

Talud zonrijk
teelaarde
gras zaaien

Groep moerascipressen

Beschoeiing
hardhout

Beschoeiing
hardhout

Zandpad
geel zand
2 meter
breed

Bosplantsoen

Talud schaduwrijk Heesters
teelaarde
fijn vertakt
gras zaaien
2 meter breed
stinzen planten
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4. LANDSCHAPSPLAN

B

B’

Beukenrij

Zandpad
geel zand
2 meter breed

Bankje op 1,5 meter
afstand van pad
Principeprofiel B-B’
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Beschoeiing
hardhout

Talud schaduwrijk
teelaarde
gras zaaien
stinzen planten

Beschoeiing
hardhout

Zandpad
geel zand
2 meter breed

Rhododendrons

Bosplantsoen

Rhododendrons
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Maatregelen

4. LANDSCHAPSPLAN

1. BESTAANDE STRUCTUURONDERSTEUNENDE ELEMENTEN BEHOUDEN

2. BESTAANDE ELEMENTEN VERWIJDEREN

•
•
•
•

•
•
•

Vijver
Bruggen
Oude bomenstructuren
Rhododendrons (terugsnoeien bij te veel overhangen over vijver)

19-06-2019

Onderbeplanting verwijderen om zichtlijnen te herstellen
Onderbeplanting behouden om zichtlijnen in te kaderen
Niet-parkbomen (o.a. hulst) en opschot verwijderen om vijver
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4. LANDSCHAPSPLAN

3. BESTAANDE ELEMENTEN WIJZIGEN

4. NIEUWE ELEMENTEN TOEVOEGEN

•
•

•
•

Herprofileren zandpaden
Positioneren bankjes en prullenbakken aan paden

•
•
•
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Nieuwe zandpadenstructuur
Aanbrengen teelaarde, gazon en stinzentapijt tussen paden en
vijver
Doortrekken watergang en aanleg brug
Aanleg beschoeiing in vijver
Planten nieuwe parkbomen en heesters
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Principes

4. LANDSCHAPSPLAN

Herstel zichtlijnen door open structuren

Kader zichtlijnen in met beplanting

Tussen paden en vijver intensief onderhouden gazon

Heldere padenstructuur, gestuurd door beplanting

Bankjes en prullenbakken gepositioneerd langs paden

Bijzondere vrijstaande bomen/boomgroepen

Groepen coniferen zorgen voor verbijzondering

Stinzenbeplanting zorgt voor verbijzondering

Bruggen maken watervoering inzichtelijk
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Materialisering

4. LANDSCHAPSPLAN

Heldere zandpadenstructuur

Bankje en prullenbak in bestaande stijl

Bruggetje met leuning aan één zijde (zie boven) maar in
dezelfde stijl als overige bruggen in parkbos

Lage hardhouten beschoeiing

Zwarte tupeloboom (minimaal 10 meter van bestaande
carpinus quercifolia)

Groep moerascipressen

Rhododendrons

Fijn vertakte heesters geschikt voor schaduwrijk bos

Stinzentapijt (bodembedekkend)
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Stinzen

4. LANDSCHAPSPLAN

Winterakoniet (januari - maart)

Sneeuwklokje (februari - maart)

Sneeuwroem (februari - april)

Vingerhelmbloem (maart - april)

Bosgeelster (maart - mei)

Gevlekt longkruid (maart-april)

Boshyacint (april-mei)

Witte bosanemoon (maart - mei)

Gele anemoon (maart - mei)
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Bosanemoon bij landgoed Slangenburg
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