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inleiding
De renovatie van het Boetzelaerpark wordt door Copijn gezien als het terugbrengen van
de ‘geest’ van het oorspronkelijke plan van L.W. Copijn uit 1931, in het huidige park met
behoud van de aanwezige kwaliteiten.
In de loop van de tijd is de beplanting enorm uitgegroeid en zijn er op verschillende
plekken bomen en heesters bij geplant. Ook is er in het park behoefte ontstaan aan
nieuwe functies, zoals een hondenuitlaatzone, een plek voor jongeren en betere
aansluiting van de entrees naar de omgeving. Deze elementen dienen op een natuurlijke
manier geintegreerd te worden in het park. Een park als deze is geen statische plek maar
verandert continu. Wij wekken de geest van het oorspronkelijke plan weer tot leven en
geven in het renovatieplan houvast om de veranderingen, ook in de toekomst, een plek te
geven.
Er is in een aantal stappen gewerkt aan het plan. In dit Definitief Ontwerp wordt gewerkt
met een maatvaste ondergrond en worden de ontwerpprincipes voor het park helder. De
hoofdstructuren komen vast te liggen.
Eerst gaan we nog even terug naar het vertrekpunt: het onwerp uit 1931 en de huidige
situatie. Vervolgens worden de keuzes die leiden tot het ontwerp toegelicht. Ook vindt
een verbeelding van ontwerponderdelen plaats.
Op basis van dit ontwerp zal fasegewijs uitvoering plaatsvinden. Die delen zullen
voorbereid moetenworden met uitvoeringstekeningen, waaruit ook de indicatie van
bijvoorbeeld de beplanting verder wordt uitgewerkt.
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Ontwerp van Boetzelaerpark Firma H. Copijn 1931 (bron: archief De Bilt)

Luchtfoto huidige situatie
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Driedeling in het ontwerp:
1. Het romantische park rond de
vijver
2. De dichte rand rondom
3. De open weide

Vertrekpunten
een stukje geschiedenis

Het van Boetzelaerpark is de oorspronkelijke overtuin van buitenplaats Sandwijck.
In 1930 schonk dr. C. W. T. baron van Boetzelaer van Dubbeldam de overtuin van zijn
buitenplaats aan de gemeente De Bilt. De overtuin is het buitenplaatsgedeelte dat aan
de overzijde van de Utrechtseweg met de daarlangs stromende Grift, ligt. Het doel van de
overtuin was een fraai, weids uitzicht vanuit het hoofdhuis.
De buitenplaats Sandwijck stamt uit 1770. Vanaf 1833 werd de vroeg-landschappelijke
tuinaanleg naar de eisen van de tijd veranderd in late landschapsstijl naar ontwerp
van Hendrik van Lunteren. Toen werden de zichtlijnen richting de overzijde van de weg
belangrijker. Om het pastorale karakter te versterken werd de overtuin ingericht als
weide met enkele bomen en grazend vee. Later werd het etaleren van horticulturele
variëteiten steeds belangrijker. De familie Van Boetzelaer, die vanaf 1854 eigenaar van
Sandwijck was, liet verschillende boomgroepen aan de andere kant van de Utrechtseweg
aanplanten. Dit was een duidelijke stap naar een meer parkachtig karakter. In 1913 werd
er een collectie coniferen aan de beplanting toegevoegd.
Met het schenken van de overtuin aan de gemeente behaalde Van Boetzelaer twee
doelen. Hij voorkwam dat de gemeente de overtuin zou bebouwen en hij zijn vrije
uitzicht zou behouden, terwijl het beheer door de gemeente betaald werd. Ook was het
een werkverschaffingsproject tijdens de crisisjaren.
Het van Boetzelaarpark kreeg de ingrediënten van een park in landschapsstijl
van H. Copijn & Zoon uit die tijd. Een gelobde vijver, gazons, lusvormige paden en
de monumentale (treur-)bomen zijn alle terug te vinden op een relatief geringe
oppervlakte. Op driekwart wordt de vijver ‘geknepen’ tot een smalle watergang,
waar een kenmerkend halfrond bruggetje over ligt. Geheel volgens de traditie van
de late landschapsstijl worden de bruguiteinden gecamoufleerd door bosschages.
Waarschijnlijk werden bij de aanleg enkele oude bomen gespaard. Daar werden
vervolgens veel jonge bomen aan toegevoegd. De bedoeling was dat je je tijdens de
wandeling even kon afzonderen van het dagelijks leven. De enscenering, het steeds
wisselen van perspectieven op het park, hielp daar ook bij. Het park groeide echter in de
loop der jaren dicht.

de ontwerptekening en enscenering

Het oorspronkelijke ontwerp voor het Boetzelaer uit 1931 van L.W. Copijn is een voorbeeld
van de Engelse landschapsstijl. Op de oorspronkelijke ontwerptekening staan groepen
beplanting afgebeeld. Hieruit is niet precies af te leiden wat bomen en wat heesters
zijn. We gaan er vanuit dat de bosschages een combinatie van bomen en heesters zijn
en vooral geïnterpreteerd moeten worden als massa’s die de open ruimte omsluiten,

zorgen voor dieptewerking, verrassing, continuïteit en de beëindiging van zichtlijnen. Dit
levert tijdens de wandeling steeds andere perspectieven op. De wandeling is als het ware
geënsceneerd. Enkele basisprincipes in deze stijl die hier zijn toepgepast, zijn:
•
•
•
•
•
•

groter lijken dan de werkelijkheid is
het opbouwen van doorzichten
in alle jaargetijden aangenaam lijken
ongekunsteld lijken
gebruikmaken van het verrassingselement
beperkte toepassing van tuinsieraden

Wij zien de enscenering van de wandeling als de ‘geest’ van het park. Deze enscenering
wordt weer leidraad in het park.

de huidige situatie

Het park is sinds de aanleg erg veranderd. Bomen zijn groot geworden waardoor er meer
schaduwdruk is. Heesters zijn verdwenen en opnieuw aangeplant. Wij kijken welke
kwaliteiten er in het park zijn hebben als uitgangspunt om zo veel mogelijk bestaande
beplanting met kwaliteit te behouden.
Binnen deze context stellen wij ingrepen voor om het gedachtegoed achter het plan
weer terug te brengen.

het keuzemodel uit 2011

In 2011 zijn stappen gezet in het planproces. Er is een modellenstudie gedaan en een
model gekozen. Aan het keuzemodel ligt een driedeling ten grondslag. Het park heeft
een dichte rand, met uitzondering van de zijde Utrechtse weg, een open weide en een
vijver met zijn directe omgeving. De laatste vormt de kern van het park met het meeste
parkachtige karakter.
Die driedeling zal sterker zichtbaar worden. De dichte rand wordt dichter met ruimte
voor ecologische waarden. In de omgeving van de vijver wordt de enscenering weer zo
veel mogelijk teruggebracht door middel van zichtlijnen en dramatiek. De open weide is
de basis voor de oorspronkelijke relatie met Sandwijck. Deze dient behouden te blijven.
Daarnaast is er gekozen voor een duidelijke hierarchie van paden met een hoofdroute en
kleinere paden. De entrees zijn een belangrijk aandachtspunt.

copijn tuin- en landschapsarchitecten
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Schetsontwerp
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Voorlopig ontwerp

ontwerpproces 2013
In een aantal stappen is samen met de gemeente De Bilt en de Vrienden van het
Boetzelaerpark tot het ontwerp gekomen dat hier verder beschreven zal worden. Door
alle stappen gezamenlijk te doorlopen kunnen de afwegingen zorgvuldig worden
gemaakt. Door eerst over de hoofdlijnen te spreken en gedurende het proces steeds
gedetailleerder te gaan kijken worden hoofd- en bijzaken niet verward.
De hoofdlijnen worden gemaakt door massa en ruimte met zichtlijnen. In het
schetsontwerp zoeken we vooral naar de goede verhoudingen daar in, geïnspireerd door
het plan van destijds. In het Voorlopig Ontwerp zoemen we verder in op de beplanting
en kijken we hoe met bestaande beplanting een sterkere opbouw van de plantvakken
gemaakt kan worden. In het Definitief Ontwerp geven we naast de wenselijke opbouw
ook soorten beplanting, materialen en detaillering van bijzondere elementen aan.
In dit rapport wordt het Definitief Ontwerp toegelicht. Er wordt gestart met
hoofdstructuren en elementen die door het hele park voorkomen. Omdat de beplanting
het wezenlijkste onderdeel is van het park geven we dit de meeste aandacht.

Definitief Ontwerp 2013
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Detail tekening 1931 enscenering door versterken oeverlijn en dieptewerking met solitair of clumb

Versterken van de hoofdstructuur, door duidelijke en mooie entrees i.p.v. deze hekken

Beter inpassen van de speeltuin door de heestervakken terug te zetten

Versterken van de enscenering door zichtlijnen zorgvuldig vorm te geven
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basisstructuur en enscenering
Voor de renovatie van het park is het belangrijk om een heldere structuur te
onderscheiden, die houvast biedt voor de toekomst. We maken onderscheid tussen
ingrepen die de basisstructuur versterken, en ingrepen ten behoeve van de enscenering
van de wandeling.
Voor het versterken van de basisstructuur en integratie van gebruiksfunctie, gebruiken
we de volgende elementen:
•
•
•
•
•

de padenstructuur met een hierarchie van hoofdroute en subroute
het dicht maken van de buitenrand
het herinrichten van de entrees
de vijver als onderdeel van het watersysteem
het inpassen van functies zoals de hondenrenplek, het natuureducatiepad en de plek
voor jongeren

We willen de enscenering van de wandeling versterken door:
• zichtlijnen en ruimtes te maken door middel van een verdeling van ruimte en massa
• aanwezige sferen in het park aangrijpen om verschillende deelgebieden te definieren.
• een duidelijke plek te geven aan bloei, herfstkleur en karakteristieke beplanting
•     het vrijzetten van mooie toekomstbomen

copijn tuin- en landschapsarchitecten
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Impressie pad

Asfalt-stabilisatie
Elementverh. natuursteen
Beplanting

Verlegd pad tussen bodembedekkers en stinzen
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Gazon

Halfverharding
>2.00
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Beplanting

3.50
2.50

Huidige situatie

Opbouw pad

basisstructuur - paden
Een duidelijke hoofdstructuur zorgt er voor dat het park als een geheel wordt ervaren en
dat orientatie en herkenning mogelijk zijn. De paden, entrees en het water zijn daarvoor
belangrijke elementen.
De beleving van het park is vanuit de omgeving en vanaf de paden. De entrees vormen
een belangrijk schakelpunt daarin. We geven hier nu eerst een toelichting op de
padenstructuur en de entrees.

padenstructuur

We maken een onderscheid tussen een hoofdpad, aansluitend aan de entrees en een
structuur van kleinere paden, voor de wandelaar die meer wil. Het hoofdpad wordt ca.
3,5 meter breed. Het hoofdpad heeft een driedeling. De ‘loper’ is 2,5 meter breed en we
stellen daar asfalt voor, afgestrooid met split. Het hoofdpad wordt opgesloten met een
sierstrook van natuursteen van o,5 meter breed , aan beide zijden en krijgt daarmee
de uitstraling van een allee. De hoofdroute is ook goed toegankelijk voor rolstoelen
en onderhoudsvoertuigen. De kleinere paden zijn gemiddeld 2 meter breed en zijn
halfverhard. Hier wordt dezelfde kleur split voor gebruikt als die op het asfalt, zodat de
uitstraling vergelijkbaar is. We stellen hier gemengd split voor met als resultaat een
lichtgrijze uitstraling.
Het padenverloop blijft nagenoeg gelijk aan de huidige situatie. Op een enkele plek
wordt het verloop iets aangepast, zodat de beleving wordt versterkt. Het pad vanaf
de entree Utrechtse weg wordt iets verlegd naar het oosten. Hierdoor wordt meer
aangesloten bij het oorspronkelijk plan en ontstaat meer ruimte voor een goede
aansluiting van watergang en pad.

De padenstructtur met hoofdpaden en subpaden

copijn tuin- en landschapsarchitecten

13

entree Blauwkapelseweg

Entree KNMI

Meubilair Handboek Openbare Ruimte Gemeente De Bilt

Entree hek met naam van het park voor extra uitstraling, tevens fietssluis
14
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basisstructuur - entrees
de entrees

De omgeving van het park is in de loop van de tijd een stuk drukker geworden. Omdat
fietsverkeer geweerd wordt is rondom een hek geplaatst. De entrees zijn momenteel niet
erg zichtbaar en er is weinig plek om fietsen te stallen.
Om de entrees ruimer en uitnodigend te maken worden de hekwerken naar binnen
getrokken. Er ontstaat hierdoor een plek waar meer ruimte is om fietsen neer te zetten,
om elkaar te ontmoeten of even op elkaar te wachten. Op de hekken kan de naam C.
van Boetzelaer extra uitstraling geven aan het park. Dan is geen apart bord meer nodig.
Het hekwerk is tevens fietssluis. Mogelijk kan er ook een infobord met een plattegrond
en een korte geschiedenis bij de entree komen, gecombineerd met een plek voor
hondenpoepzakjes.
Elke entree heeft z’n eigen karakteristiek. Met de inrichting wordt deze versterkt.

entree utrechtse weg

Deze entree is vooral voor de toevallige voorbijganger/fietser. Die wordt uitgenodigd om
de fiets neer te zetten. Hier zijn zichtlijnen op de mooie bomen, de vijver en de duiventil.
De entree is iets verlegd naar het oosten, conform het oorspronkelijk ontwerp. Hierdoor
kan een mooie afronding van de weide met een sloot plaatsvinden.

1

hoofdentree blauwkapelse weg

Hier kom je vanaf het drukkere centrum in het park. Stapsgewijs kom je in de sfeer
van het park. Eerst een soort voorportaal, waar je eventueel je fiets kan zetten en dan
een ronde monumentale ruimte met een zichtlijn naar het echte park. We willen deze
ruimte sterker afbakenen, waardoor het een eigen sfeer krijgt. Vroeger was hier geen
doorgaande zichtlijn het park in, maar toen was de omgeving ook opener. Nu wordt de
zichtlijn spannender gemaakt door te werken met coulissen.
Het ronde plantvak krijgt het jaarrond meer uitstraling door te werken met vaste
planten. Hier kan een vaas of een andere sculptuur weer een plek krijgen. Vroeger
stond hier de vaas van..... Door het plantvak te omkaderen met een haag met enkele
zitelementen ontstaan informele zitplekken in de zon. Hiermee is de entree ook een plek
voor ontmoeting. Het plantvak is iets verhoogd en is enigzins bol. De Lindes komen in de
bodembedekkers te staan, met daar achter een vrij dichte strook heesters.

3

entree knmi

Bij deze entree staat de zichtlijn op enerzijds de KNMI toren en anderzijds de fontein
centraal. De beplanting omkadert deze zichtlijn. Door in het voorportaal naast een
fietsenrek en bankje een vaste plantenborder te maken onstaat hier een verzorgde
en aangename sfeer. In het park wordt deze formele lijn losgelaten en ben je in de
landschappelijke sfeer met behoud van de zichtlijn.

entree kerklaan

Dit is de entree vanuit de wijk, vooral ingericht als begin van het natuureducatiepad met
een informatiebord en ruimte voor het verzamelen van grotere groepen. Hier zijn zo veel
fietsenrekken dat een klas de fiets kan stallen. De entree zal iets meer een poort zijn en
zich vervolgens openen naar het park. Dit is ook de entree voor onderhoudswagens.

2
4

1 Hoofdentree Blauwkapelseweg
2. Entree KNMI
3. Entree Kerklaan
4. Entree Utrechtseweg
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basisstructuur - water

basisstructuur - dichte rand

In de huidige situatie is de vijver een geisoleerde waterplas. Met de renovatie worden er
weer verbindingen met de omgeving  gelegd. Er is dan een systeem waarin Biltse Grift,
overtuin, vijver en boomgaard met elkaar verbonden zijn. De weide/overtuin en de vijver
met de directe omgeving worden daarmee ook meer een geheel.

De dichte rand is een kenmerk van het park. We versterken de rand en geven deze meer
uitstraling. Het park is besloten en opent zich naar Sandwijck. Ook op de plek van de
entrees wordt de bezoeker welkom geheten door zicht op een aantrekkelijke ruimte.

natuurvriendelijke oevers

Het streven van de gemeente is om bij vervanging van de oeverbeschoeiiing over te
gaan naar natuurvriendelijke oevers. Hierbij is het wel van belang dat de vorm van de
vijver zichtbaar blijft. De waterdiepte is over het algemeen te groot om te werken met
een natuurlijke gradient. Een ‘vooroever’ biedt dan een mogelijkheid. Hiervoor kiezen we
strategische pleken, die vanuit ecologisch en visueel oogpunt wenselijk zijn.

16
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gebruik van het park
Het van Boetzelaerpark is vooral een wandelpark. Het wordt het meest gebruikt om even
een ommetje te maken met of zonder hond. In het gerenoveerde park kan je kiezen voor
de hoofdroute en de kleinere paden. Aan de hoofdroute is een aantal functies te vinden,
zoals de hondenrenplek, de speeltuin, het voetbalveldje, de Jongeren Ontmoetings
Plek (JOP) en de toegang tot de jeu de boules. Ook is er een extra plek voor picknick of
speelobject in de weide. Vanaf de hoofdroute zie je ook de vlonder aan de vijver liggen
waar een extra educatiepunt ontstaat. De JOP is ook direct vanaf de Utrechtse weg
bereikbaar.
De hondenrenplek krijgt een plek in de rand van het park. De speeltuin zal iets meer
ruimte krijgen. Jeu de boules zal op de halfverharde paden gespeeld worden.

jeu de boules

vlonder met educatie

beeld
speeltuin

kruisbeeld

Speeltuin

speelobject en picnick

hondenrenplek

JOP en trapveldje

Wandelen en zitten met een prullenbak in de buurt
copijn tuin- en landschapsarchitecten
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De enscenering van destijds
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de enscenering
Wanneer je door het park gaat word je verrast door steeds wisselende beelden met zicht
op steeds weer andere delen en elementen in het park. Deze enscenering is het resultaat
van:
• Zorgen dat er meer openheid ontstaat tussen compactere clumbs/ heestergroepen.
Hierdoor wordt het contrast tussen open en dicht groter.
• De aanwezige sferen in het park gebruiken en uitvergroten, zodat de diversiteit groter
wordt en er een duidelijke basis ontstaat voor het beheer.
• Zorgen dat er in de verschillende seizoenen op diverse plekken bloei is, die de
aandacht trekken.

Het maken van zichtlijnen en ruimtes door
middel van het vastleggen van ruimte en massa

Het dichter maken van de buitenrand

Het versterken van aanwezige sferen in het park

Een duidelijke plek te geven aan bloei,
herfstkleur en karakteristieke beplanting
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Definitief Ontwerp
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Definitief Ontwerp met schematische weergave van de randopbouw van de heestervakken

het ontwerp
Het ontwerp is in een aantal stappen tot stand gekomen. Het park blijft in hoofdlijnen
de bestaande structuur houden. De renovatie behelst een aantal ingrepen om de
oorspronkelijke opzet weer beleefbaar te maken en aan te sluiten bij de nieuwe gebruiken beheerwensen.
De ingrepen worden in dit rapport beschreven. Hiernaast is de plantekening van het
totaal te zien.
Dit is het beeld dat je nastreeft voor de toekomst. De beplanting heeft de nadruk. De
heestervakken vormen de ruimten. De beplanting zal zo aangeplant of gesnoeid moeten
worden dat de ruimtelijke werking ook in de toekomst behouden blijft.
Algemeen geldt dat we voor aanpassingen kiezen voor eenvoudige en terughoudende
materialen en detaillering. Alleen daar waar het de beleving echt ten goede komt, wordt
soms de keuze gemaakt voor een accent. Dat geldt zowel voor beplanting als meubilair
en de paden.
Bij het Definitief Ontwerp hoort een ontwerptekening met schematische weergave
van de randen van de plantvakken en accenten in de beplanting. Hierop is naast de
ontwerpgedachte ook de verdere detaillering op hoofdlijnen afleesbaar.

copijn tuin- en landschapsarchitecten

21

1. Lommerrijk

2. Coniferenbos

3. Bosrand

4. Waterweelde

5. Overtuin

6. Dorpstuin

22
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deelgebieden
De aanwezige sferen in het park worden als basis genomen voor de de verdere
uitwerking. We doen dat op basis van deelgebieden. Door de karakteristiek verder uit
te bouwen onstaat er meer diversiteit in het park. Het zijn geen abrupte overgangen
tussen de deelgebieden.

2

We hebben de volgende deelgebieden onderscheiden:

3

1. Lommerrijk
2. Coniferenbos
3. Bosrand
4. Waterweelde
5. Overtuin
6. Dorpstuin

1

Elk deelgebied wordt nu beschreven. De uitwerking van de beplanting is daarna te
vinden. Dit gebeurt ook per deelgebied.

4
6
5
1 Lommerrijk
2. Coniferenbos
3. Bosrand
4. Waterweelde
5. Overtuin
6. Dorpstuin
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Kleurrijke border omgeven door een haag met bankjes

Doorsnede entree Blauwkapelse weg met bloeiende border met vaas

Doorsnede bodembedekker en stinzen onder het grote bomendak

24
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deelgebied Lommerrijk
het licht valt door het gesloten bladerendak, in de verte licht het park
op

In dit deelgebied is het contrast tussen licht en donker een sterk sfeerbepalend element.
Dit element willen we versterken door groepen heesters aan te planten met een lichte
bloeikleur. Groepen die goed zichtbaar zijn en oplichten vanaf een afstand. Ook het
bloemeneiland bij de entree is een oplichtend element. Een kleurrijke plek omsloten door
het lommer. Dit wordt nu een fijne plek om te gaan zitten en elkaar te ontmoeten.

beplanting lommerrijk

In dit deelgebied staan veel bomen met een overhangend bladerdak. Het zijn oude
bomen waar niet veel onder groeit. Omdat gras hier geen kans van slagen heeft
gebruiken willen we waar het mogelijk is bodembedekkers en verwilderingsbollen/
stinzen toepassen. De buitenrand van het park wordt zoveel mogelijk dicht gemaakt met
wintergroene heesters. Hiermee is de bedoeling dat het zicht op de schuttingen zo veel
mogelijk wordt beperkt en de illegale achteruitgangen verdwijnen. Om die dichtere rand
van de grond te krijgen zal er eerst meer licht moeten komen.
Op plekken waar meer licht valt werken we met groepen heesters die vanaf ver goed
zichtbaar zijn, een lichte bloeikleur en een stevige habitus hebben. Een deel van deze
beplanting is wintergroen om de structuur van het park in de winter vast te houden.

uitgangspunten soortkeus

Vaste planten in de cirkel bij de entree voor een vrolijk beeld in de verschillende
seizoenen
• Veel gebruik van lichte bodembedekkers
• Heesters met een lichte bloeikleur, uitbundig bloeiend, op de zichtlijnen.
• Grote groepen heesterbeplanting met heesters met een stevige habitus
• De afscheiding naar de omgeving richting dorpstuin dichter maken
• Bladverliezende heesters afgewisseld met bladhoudende heesters.
			
•

copijn tuin- en landschapsarchitecten

25

Doorsnede van coniferendeel tot aan de vlonder bij de vijver.
Bloeiende meerstammige heesters voor de coniferen langs het hoofdpad.

26
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Solitaire of transparante heesters in een rand met
bodembedekkende heesters voor de coniferenkern

deelgebied Coniferenbos
de statige coniferen krijgen een lichte voorgrond

In dit deel bepalen de coniferen voor een groot deel de sfeer. De coniferen zorgen voor
een sterke verticale structuur. Tegen de donkergroene achtergrond komen lichtere /
transparante (bloeiende ) heesters mooi uit. Op een aantal plekken kunnen open plekken
in het bos ook voor verrassing zorgen.

beplanting coniferenbos

In dit gedeelte staan veel hoge coniferen. Het zijn indrukwekkende bomen die het
park een statige uitstraling geeft en van ver af een stevig beeld. Deze sfeer willen wij
versterken. Om de coniferen goed te kunnen zien willen wij ruimte scheppen langs het
pad. De lagere coniferen die later zijn bij geplant verwijderen we. Alleen in de kern van
de heestervakken willen wij de coniferen behouden en eventueel nieuwe toevoegen.
Dit mogen verschillende soorten zijn. Tussen de coniferen staan veel rhodendrons en
groepen taxus. De rhododendrons mogen op meerdere plekken worden aangevuld.
De onderzijde van de bomen zijn vaak wat somber en op sommige plekken wat kaal.
Om aan deze onderzijde meer beleving toe te voegen stellen wij hier een rand voor met
lage bodembedekkende heesters met daarin solitaire heesters. Deze solitaire heesters
zijn transparant en hebben een lichte bloeivorm. De lage heesters zijn geplant in grote
groepen en hebben een stevige habitus.

uitgangspunten soortkeus
•
•
•
•

Toevoegen van verschillende soorten coniferen in de kern van de vakken
Tussen de coniferen en aan de kop van bepaalde plantvakken aanvullen met
groepen van Rhododendron		
Voor de coniferen aan het hoofdpad een lage rand met daarin transparante
heesters
In sommige vakken aansluiting zoeken met aangrenzende sferen
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Doorsnede door de bosrand tussen boomgaard en hoofdroute

Bosrand gewenste situatie
28
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Bosrand huidige situatie

deelgebied bosrand
ontdekken van bloemen, besjes, bladeren en beestjes in de bosrand

De bosrand is de zone waar ecologie centraal staat. De dichte rand is hier deels
transparanter geworden door de aanleg van de boomgaard. Dit is een kwaliteit. In dit
deel is er plaats voor diversiteit in heesters met verschillende bladvormen, bloei en
bessen, omgevallen bomen, takkenhopen en wilde planten.
Het (natuur)educatiepad begint aan de entree aan de Kerkweg. Het is met name bedoeld
voor kinderen, die in de buurt op school zitten en hier buitenlessen kunnen krijgen.
Maar het kan natuurlijk ook door andere doelgroepen worden gebruikt. De educatie
kan mondeling, met bordjes of via de telefoon. Het eerste deel gaat over landschapsstijl
(nabootsen van natuur) en gaat vervolgens over in een soort natuurleerpad over
beplantingstypen, interessante ecotopen voor dieren, bladtypen, bessen en bloemen.
Bijzonder rustpunt is een plek aan het water om waterdiertjes en –planten te bekijken.
Hier kan over een struinpad/knuppelpad door het gras naar toe gelopen worden. In
de noordhoek is een boskarakter. De open plekken die hier zijn gemaakt zijn mooi
om bij aan te sluiten. Takkenrillen, een omgevallen boom, maar misschien ook wat
boomstammetjes om op te zitten nodigen uit voor een buitenbosles. Nestkasten voor
vogels en vleermuizen zullen een mooie aanvulling zijn.

beplanting bosrand

In deze zone speelt ecologie een grote rol. Het pad voor natuureducatie loopt hier langs
en doorheen. In de huidige situatie staan er al veel inheemse soorten zoals meidoorn,
krent en rozen.
De rand vullen we aan met inheemse soorten waardoor de ecologisch waarde toeneemt.
De hogere beplantingen, zoals meidoorn, krent, Gelderse roos, en wilde roossoorten,
mogen gevarieerd zijn en door elkaar heen staan. De rand mag in de winter
semitransparant te zijn. Er worden hier niet veel wintergroene heesters toegevoegd.
Om de hoge gemengde heesters stevigheid te geven voegen we een lage heesterrand
(tot 1m) toe met een stevige habitus. Op de plek waar het natuurpad door de
heestervakken en achter langs de boomgaard loopt gebruiken we vaste plante, die een
aantrekkingskracht hebben op vlinders, bijen en andere insecten. Ook zullen er heesters
gebruikt worden die de zintuigen prikkelen, met veel geur en kleur.

uitgangspunten soortkeus
•

•
•

Toepassing van hoge inheemse heesters, zoals krent, en gelderse roos, in de rand in
kleine groepen
Voor de hoge heesters een rand van lage heesterbeplanting met een stevige
habitus, zoals Spiraea en Symphoricarpus
Op sommige plekken vaste planten met een aantrekkingskracht op insecten en
heesters die de zintuigen prikkelen
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Huidige situatie

Meer zicht op het water door lagere oeverbeplanting

Het eiland krijgt natuurlijke oevers

Vooroever met niewe beschoeiing

Nieuwe brug bij de aansluiting van de Biltse grift op de vijver

30
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Vooroever op enige afstand met kokosrol

Gewenste situatie

deelgebied waterweelde
dramatiseren van de vijver en omgeving door karakteristieke
beplanting met een opvallende verschijning

De vijver is aanlokkelijk en vraagt dan ook telkens de aandacht. Hier is de afwisseling
van open en gesloten, licht en donker, continuïteit en verrassing belangrijk. Met de
beplanting wordt het water gedramatiseerd en de vorm geaccentueerd. De vijver
vernauwt zich en opent zich. Door op een aantal plekken de bomen meer vrij te zetten
komen de solitairen beter uit en wordt het beeld sterker. De vijversfeer wordt versterkt
door gebruik van treurbomen en struiken en planten van de waterkant.
Natuurlijke oevers komen vooral aan de noord- en westzijde te liggen. Hier zijn ze het
meest interessant, omdat bijvoorbeeld libelles zich hier in de ochtendzon op kunnen
warmen. Er zal met een soort vooroevers gewerkt moeten worden, omdat de bodem
diep ligt. Afhankelijk van de eendendruk en de staat van de oeverbeschoeiing kan voor
een randoplossing worden gekozen. Bij de grastaluds, bij belangrijke zichtlijnen, is het
wenselijk om de strakke oeverlijn te behouden.
De plek van de voormalige eendenkooi wordt opener en hier wordt extra toegang tot de
vijver mogelijk gemaakt, waardoor een bijzondere verblijfsplek of onderzoeksplek voor
kinderen ontstaat. Bijzondere oeverbeplanting zal de watersfeer versterken.
Het eiland zal door een natuurlijke oever een mooiere vorm krijgen. Door het verwijderen
van beplanting en gerichte snoei kan het vanaf alle zijden ook weer duidelijker een eiland
worden.
Tijdens de droge maanden wordt het waterpeil van de vijver op peil gehouden door het
water van de Biltse Grift. Tussen de Biltse Grift en de vijver komt een buffer te liggen in
de vorm van een sloot rondom de weide. Deze sloot kan dan ook dienen als veekering.
De hekken kunnen hiermee verdwijnen. Er ontstaat op deze manier ook een natte
ecologische verbinding. Een bruggetje kan de aansluiting visueel versterken.

uitgangspunten soortkeus
•
•
•
•
•

Op de rondingen aan de oever groenblijvende beplanting, tot 1 meter, voor verrassend
effect.		
Gebruik van hogere heesters met groot blad of sierlijke habitus.
Bij de brug groepen Rhododendron en Prunus.
De vakken verder van het water af, aan de kant van de bosrand, meer bloeiende
natuurlijk ogende beplanting.
Gebruik van bestaande beeldbepalende heesters die we aantroffen in de vakken, zoals
Ligustrum ovalifoliumen aanvullen met nieuwe heesters.

beplanting waterweelde

Rondom de vijver staan verschillende groepen beplanting. De groepen hebben geen
duidelijk karakter. De oeverrand is op veel plekken niet zichtbaar en veel karakteristieke
bomen zijn overwoekerd. De karakteristieke bomen willen we weer zichtbaar maken.
De oeverrand wordt duidelijk geënsceneerd met open plekken en dichte plekken. De
beplanting is afwisselend groenblijvend en compact om de oever te accentueren.
Op andere plekken loshangend en weelderig. Op sommige plekken worden lage
oeverplanten toegepast voor meer ecologische waarde en versterking van de watersfeer.
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Doorsnede door de hondenrenplek en aansluiting op de weide

Meer ruimte bij de ingang aan de Utrechtse weg

Huidige situatie
32
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Gewenste situatie

deelgebied Overtuin
grootse gebaren door grote groepen groenblijvende beplanting, met
enkele herfstaccenten

De overtuin van Sandwijck is een mooie open ruimte met grote solitairen,
sierheestervakken, duidelijke zichtlijnen op vijver en duiventil. Het karakter is
landschappelijk en monumentaal. Het weiland, omgeven door water, zal weer begraasd
gaan worden en mooier worden door het ontbreken van de zware hekken. Een deel van
het weiland zal gebruikt kunnen worden voor picknick of spelen in het gras.
Door de watergang rondom het weiland enigzins te dramatiseren kan het water meer
ervaren worden. Deels zullen natuurlijke oevers hier voor zorgen. Ook de instroom van
water in de vijver kan aantrekkelijk gemaakt worden met een klein watervalletje en een
nieuwe brug. Om de verkeer op de Utrechtse weg enigzins op afstand te houden wordt
een haag of grondwalletje tussen watergang en weg gemaakt.
Door de hondenrenplek te verplaatsen naar de buitenzijde van het park komt deze, met
de bijbehorende hekken minder in het zicht te liggen. Deze hondenrenplek voegt zich
meer in het park door een afwisseling van heestervakken, bomen en grasruimtes. Door
de clumb (groep bomen en heesters) weer te herstellen ontstaat meer dieptewerking
vanaf de Utrechtse weg. Het nieuwe kruisbeeld heeft een plek in de rand gekregen.

beplanting overtuin

Aan de randen staan grote groepen groenblijvende, hoge heesters. In een deel van
deze rand zal een hondenrenplek gemaakt worden. Hier is het belangrijk de groene,
monumentale sfeer te behouden.
De bosrand bij de entree aan de Utrechtse weg is minder monumentaal van karakter.
Hier staan verschillende heesters dwars door elkaar geplant. Ons voorstel is om deze
beplanting aan te vullen met groepen groenblijvende beplanting en om hiermee een
afwisseling te maken van bladverliezende en bladhoudende heesters. Ook is het mooi
om hier heesters toe te passen met rood blad (er staan al enkele roodbladige vlieren)
als reactie op de roodbladige beuken. Op de voorgrond kunnen lage heesters worden
geplant om de gemengde beplanting stevigheid te geven.

uitgangspunten soortkeus
•
•
•

Toevoegen van wintergoene heesters en grote heesters
Aanvullen met roodbladige hoge heesters
Aanvullen met lage heesters met een stevige habitus op de voorgrond
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Doorsnede entree Kerklaan met bloemenborder

Doorsnede hoofdpad langs JOP, veld afgezet met een haag

Diverse sfeerbeelden van beplanting in dit deel. Divers en kleurrijk.
34
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deelgebied Dorpstuin
voor ieder wat wils met een aaneenschakeling van plekken en sferen

In dit deelgebied zijn in de loop der tijd meerdere functies en bijzonderheden terecht
gekomen, zoals de speeltuin, de jeugdontmoetingsplek (JOP) en de vaste plantenborder
in het verlengde van de entree KNMI. De heestervakken vormen daar een kader voor,
maar zijn ver uitgegroeid en divers qua uitstraling. Dit draagt er toe bij dat in de dorpstuin veel verschillende sferen zijn te vinden. Deze diversiteit wordt als uitgangspunt
genomen en versterkt met veel bloeiaccenten. De functies, zoals de speeltuin en de JOP
en het voetbalveld worden duidelijk ingekaderd en krijgen daarmee een logische plek in
de dorpstuin.

beplanting

Met de bepalnting willen we een duidelijke inkadering van de verschillende functies
maken en ook meer ruimte scheppen, zodat het meer een eenheid vormt met de rest van
het park. Binnen de heestervakken is dan wel diversiteit te vinden.

uitgangspunten soortkeus

•
•
•
•
•

Aanbrengen van wintergroene bodembedekkers.
Toevoegen van hogere heesters in kleine groepen en kleine bomen.
Toevoegen van lagere heesters, in kleine groepen.
Bij entree KNMI aanplant van kleine  zuilvormige boom om entree te versterken.
Verwijderen van de vaste plantenborders langs de centrale open ruimte. Bloeiende
heesters vormen accenten in het heestervak.
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0.50 -1.25

=>

1,00 - 2,50

Betreft schematische weergave;
elke lijn staat voor een plantstrook van ca. 0,50 - 5,0m.
Bij elke lijn / plantzone hoort een plantlijst, specifiek per deelgebied
Plantzones en plantlijsten worden nader uitgewerkt in werktekeningen
> 2,00

> 2,00

1,00 - 2,50

0.50 -1.25

Principe detail Schematisch DO

=>

0

hoge heesters + bomen > 2,0 m
heesters 1,0 - 2,50 m
randbeplanting /bodembedekkers
0,50 - 1,25 m

- 7,0

Accent in beplanting,
bloeiend of wintergroen;
zie omschrijving in plantlijst

0,50 - 5,00 1,50 - 7,00

Principe detail Uitwerking

schaal 1:200
schematische
weergave opbouw heestervakranden

algemene principes beplanting
Er zijn enkele algemene principes te onderscheiden die in alle delen van het park van
toepassing zijn. We maken een onderscheid tussen de bomenlaag en de heestervakken,
oeverplanten en bijzondere vakken met vaste planten.

de bomen

Voor de bomen is een vitaliteitsonderzoek gedaan (Copijn Boomspecialisten, oktober
2013). Hieruit blijkt welke bomen gezond zijn en welke soorten minder vitaal zijn. Dit
is puur geredeneerd vanuit de boom en niet vanuit het beeld of het totaal van bomen.
Daarnaast hebben wij met deze beoordeling in de hand een aantal keuzen gemaakt.
In principe laten we zo veel mogelijk bomen staan. Afweging om een boom te
verwijderen is als:
• Vitaliteit is matig of slecht.
• De boom staat gebruik van de ruimte of een doorzicht in de weg.
• De verschijningsvorm is niet mooi, doordat de boom in de verdrukking staat en de
kroon slecht of eenzijdig ontwikkeld is.
• Er moet licht komen in het heestervak, zodat dat weer beter tot ontwikkeling kan
komen.
• Er moeten ruimte komen voor een toekomstboom.

Randopbouw in lagen
De beplanting is onderverdeeld in drie hoofdgroepen, waarin de hoogte bepalend is.
• Heesters , vaste planten  en bollen lager dan 0,70 meter
• Heesters tussen de 0,70 en 2,5  meter. De heesters zijn ongeveer op ooghoogte.
• Heesters en bomen hoger dan 2 meter. Deze vormen tevens de kern van de
heestervakken.
De hoogte is indicatief, maar geeft wel aan of we te maken hebben met
bodembedekkende soorten, of de heesters ongeveer op ooghoogte zitten of dat ze ver
boven je uit komen.
*
*

*

lommerrijk

*
* coniferenbos
*
*
*
*
*
bosrand

de heestervakken

De heestervakken worden over het algemeen iets compacter en helderder van opbouw.
Bij de enscenering is dit beschreven. Hier wordt uitgelegd hoe dit in algemene zin verder
wordt uitgewerkt. Vervolgens worden de principes per deelgebied toegelicht.
Op de tekening DO met schematische weergave randen staat een toelichting. Deze
bestaat uit een uitleg van de randopbouw van de heestervakken en een plantlijst per
laag (de gedefinieerde hoogte van de beplanting) per deelgebied.
Schematische weergave randen
De buitencontour van het heestervak staat aangegeven. Binnen het vak wordt de
randopbouw met lijnen aangegeven. Elke lijn staat voor een laag en geeft aan of die
laag voorkomt, maar niet hoe breed deze is. Dat zal in een later stadium bepaald worden.
De breedte hangt onder andere af van welke bestaande beplanting blijft. Dat zal
grotendeels in het veld bepaald worden. De schematische weergave geeft nu aan wat
de wenselijke opbouw is en daarmee een aanvulling op het ontwerp, waaruit massa en
ruimte vooral afleesbaar is.

*

**

*

* *

*

*

*
** *
*
*** *

*

*

**

*

*waterweelde
*
*
*
**

*
*
**
*

*

*
*

*

*
*

**

dorpstuin

*
*

*

*
*
*

*

kw

*

overtuin

*

*
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Van Boetzelaerpark, De Bilt
Indicatie plantlijst DO
datum: 11-11-2013

Lommerrijk
Wetenschappelijke naam

Opmerkingen

Randplanten < 0,50 m

Athyrium filix-femina
Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'
Geranium macrorrhizum 'Spessart'
Hedera helix 'Woerner'
Lamiastrum galeobdolon
Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum'
Symphoricarpus chenaultii 'Hancock '
Bollen:
Allium ursinum
Convallaria majalis
Hyacintoides non-scripta
Tussenlaag 0,5 - 2,0 m
Buxus sempervirens 'Rotundifolia'
Juniperus 'Grey Owl'
Viburnum bodnantanse 'Charles Lamont'
Viburnum plicatum 'Summer Snowflake'
Hooge zone > 2,0 m
heesters en boomvormers:
Amelancher lamarckii
Corylus avellana
Ilex aquifolium 'JC van Toll'
Philadelphus coronarius
Rhododendron 'Catawbiense Boursault'
Bomen:
Cercidiphyllum japonicum
Magnolia loebneri 'Merill'
Magnolia soulangiana
borders bij entree
Anemone japonica 'Elegans'
Anemone japonica 'Honorine Jobert'
Hemerocallis 'Pink Damast'
Miscanthus 'Kleine Siberspinne'
Molinia 'Transparant'
Monarda 'Fishes'
Phlox paniculata 'Argus'
Salvia nemorosa 'Mainacht'
Veronicastrum 'Lavendelturm'
bollen:
Allium 'Purple Sensation'
Galanthus nivalis
Hyacinthoides hispanica
Narcissus 'Thalia'

ondergroei bij lindes en vak 16
ondergroei bij heesters entree
ondergroei bij entree
ondergroei bij lindes, beuken, vak 16
ondergroei vak 16
ondergroei bij lindes
ondergroei bij lindes
ondergroei onder beuken
ondergroei onder beuken
ondergroei onder beuken
in vak 16, grote groepen
in vak 3
bij entree en in vak 3
bij entree en in vak 3

in vak 16, kleine groepen
in vak 16
in vak 16
in vak 3
bij entree
bij entree
bij entree
in vak 16

Voorbeeld Beplantingslijst Lommerrijk met de verschillende hoogtes van de
beplanting (lagen)
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handhaven
15% snoeien
rooien 100%
nieuw gras 100%
verwijderen gras
nieuw plantvak 100%
nieuwe intensieve
sierborder 100%
rooien 100%
nieuw plantvak 100%
omvormen intensief
30% rooien, restant
snoeien, 35% aanvulling
omvormen extensief
20% dunnen, snoeien,
10% aanvullen
geldt niet voor de bomen >
zie hiervoor de kaptekening

Percentage omvorming beplanting

algemene principes beplanting

*
*

Kern
De kern bestaat steeds uit hoog opgaande heesters en bomen. Deze kern is in de
zomermaanden minder zichtbaar en vormt een groen decor. In de winter zal je vaker
door de randbeplanting in de kern kijken. De functie van de kern is een stevige centrum
van het heestervak, waarin massa belangrijker is dan textuur. De kernen vormen een
belangrijke plek voor vogels en andere dieren. Een aantal groenblijvende soorten kan de
stevigheid in de winter veiligstellen. Het verschil per deelgebied is voor de kernen minder
belangrijk. Het zijn de randen die de sfeer vooral bepalen. Op dit moment vinden we veel
opschot en soms kale heesters en bomen aan de onderkant, met alleen bovenin nog
bladeren. Op het moment dat de heestervakken worden aangepakt zullen heesters soms
behoorlijk moeten worden teruggezet om weer groei van onderaf te krijgen. Deels kan de
kern dan aangevuld worden met stevige beplanting zoals Ilex of Prunus lauroceracus.

* *

bosrand

*

In deelgebied waterweelde komen natuurvriendelijke oevers. We stellen oeverplanten
voor die bij zullen dragen aan een natuurlijk en weelderig nat milieu.

*

vaste planten en bollen

*

*

*

*
** *
*** * *

*

*
*waterweelde*
*
*
*
**

*

Bij de entrees Blauwkapelse weg en KNMI komen bijzondere vakken voor met vaste
planten en bollen om de entrees extra aantrekkelijk te maken.

Per laag is een lijst met soorten aangegeven waarmee de randen kunnen worden
aangevuld. Achter elke soort staat aangegeven in welk deelgebied ze voorkomen. Het
is een redelijk beperkte lijst, waarmee in de praktijk goed te werken is. Het zijn over het
algemeen sterke soorten. Per deelgebied is er een aantal accenten.

*

lommerrijk

* coniferenbos
*
*
*
*
*

oeverplanten

beplantingslijst

*

**

*

*

*

*
*

*

*
*

**

dorpstuin

*
*

*

*
*
*

*
*
*
*

kw

*

overtuin

vervolg

Voor bijna elk heestervak geldt dat de bestaande beplanting in meer of mindere mate
gehandhaafd blijft. Om ruimte en licht te maken zal een percentage van de heesters/
bomen moeten wijken. Op tekening is aangegeven wat de percentages zijn per vak.
Straks zal in het veld bepaald worden wat er daadwerkelijk verwijderd wordt, wat er
dan overblijft en hoe dit het best aangevuld kan worden met de soorten uit de lijst.
Dan worden hiervoor de werktekeningen, gemaak, die bij de daadwerkelijke uitvoering
gebruikt kunnen worden.

*

*
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Lommerrijk:
het licht valt door het gesloten
bladerendak, in de verte licht
het park op

40
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beplanting Lommerrijk

het licht valt door het gesloten bladerendak, in de verte licht het park
op
uitgangspunten soortkeus
•
•
•
•
•
•

Vaste planten in de cirkel bij de entree voor een vrolijk beeld in de verschillende
seizoenen
Veel gebruik van lichte bodembedekkers
Heesters met een lichte bloeikleur, uitbundig bloeiend, op de zichtlijnen.
Grote groepen heesterbeplanting met heesters met een stevige habitus
De afscheiding naar de omgeving richting dorpstuin dichter maken
Bladverliezende heesters afgewisseld met bladhoudende heesters.

uitwerking beplanting

• Vak 1 gras verwijderen en aanvullen met Rhododendron catawbiense ‘Boursoult’,
verdere aan plant van bijv. Viburnum plicatum ‘Summer Snowflake’, Magnolia
loebeneri en Cercidipyllum japonicum (voor symmetrie met vak 2)
• Vak 2 bestaande bladverliezende heesters verwijderen en aanvullen met beplanting,
zie vak 1.
• Ondergroei van Euonymus fortunei ‘Dart’s Blanket’, Geranium macrorrhizum
‘Spessart’, Athyrium flix-femina, vak 1 en 2.
• De afscheiding in vak 3 dicht maken met Rododendron en Ilex, en aanvullen met
Viburnum ‘Summer Snowflake’, Juniperus ‘Grey Owl’ en  ondergroei van Geranium.
• Onder de lindes bodembedekkers van Geranium macrorrhizum, Athyrium,
Lamiastrum 		
galeobdolon ‘Florentinum’ en Hedra helix.
• De oostelijke hoek aanvullen met Rhododendron, verdere aan plant van bijv. Viburnum
plicatum ‘Summer Snowflake’, Magnolia loebeneri en Cercidipyllum japonicum (voor
symmetriemet vak 2, Viburnum bodnantanse ‘Charles Lamont’ en Philadelphus ‘Belle
Etoile’
• Vak 16 bestaande beplanting terugzetten en aanvullen met Corylus, Ilex, Amelanchier,
Magnolia en Buxus. Lamiastrum en Hedera helix als bodembedekker.
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Athyrium filix-femina

Cercidiphyllum japonicum

Euonymus fortunei ‘Dart’s Blanket’

Geranium macrorrhizum “Spessart”

Lamiastrum galeobdolon ’Florentinu’

Magnolia loebner ‘Merrill’

Philadelpus ‘Belle Etoile’

Rhododendron catawriense ‘Boursault’

Amelanchier lamarckii

Magnolia soulangiana

Viburnum bodnantanse ‘Charles Lamont’

Viburnum plicatum ‘Summer Snowflake’
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Ilex acifolium ‘JC van Toll’

Juniperus ‘Grey Owl’

Buxus sempervirens ‘Rotundifolia’

Corylus avellana

Lamium galeobdolon

Hedera helix

Allium ursinum

Convallaria majalis

Hyacintoides non-scripta

accenten bij de entree
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coniferenbos:
de statige coniferen
krijgen een lichte,
transparante
voorgrond
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beplanting coniferenbos

de statige coniferen krijgen een lichte, transparante voorgrond
uitgangspunten soortkeus

• Toevoegen van verschillende soorten coniferen in de kern van de vakken.
• Tussen de coniferen en aan de kop van bepaalde plantvakken aanvullen met
groepen van Rhododendron.		
• Voor de coniferen aan het hoofdpad een lage rand met daarin transparante
heesters.In sommige vakken aansluiting zoeken met aangrenzende sferen.

Utwerking beplanting:

• In vak 5 en 6 aan de hoofdweg de coniferen aan de voorkant verwijderen, de kern
aanvullen met hoge coniferen bijv. Thuja plicata en Picea omorika of Taxus baccata
‘Fastigiata’.
• Aan de voorzijde een onderlaag aanplanten van Symphoricarpus ‘Hancock’ met
daarin transparante  en solitaire heesters zoals Hamamelis, Corylopsis en Cornus
controversa ‘Variegata’.
• In vak 6 de kop aan de noordzijde aanvullen met Rhododendron catawbiense
‘Boursault’.
• In vak 11 de kop aan de noordzijde ook aanplanten met Rhododendron.
• De beeldbepalende boom in vak 11 is een Davidia invulcrata (vaantjesboom). Aan de
noordzijde kan nog een Davidia worden aangeplant.
• Vak 11 aanvullen met  Viburnum ‘Summer Snowflake’ , Viburnum bodnantanse,
Amelanchier lamarckii.
• De kern van vak 11 aanvullen met coniferen.
• De zuidzijde van vak 11 aanvullen met lage coniferen, bijv. Juniperis ‘Grey Owl’.
• In vak 7 Rhodendron, Osmanthus en Spiraea behouden en aanvullen, aan het
hoofdpad aanvullen met Symphoricarpus, aan de waterzijde aanvullen met
Viburnum ‘Anne Russel’, Syringa reflexa.
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Cornus controversa ‘Variegata’

Corylopsis spicata

Hamamelis intermedia ‘Arnold Promise’

Hamamelis intermedia ‘Pallida’

Juniperus ‘Grey Owl’

Picea omorika

Rhododendron ‘Catawbiense Boursault’

Symphoricarpus ‘Hancock’

< beplanting vak 5 & 6

Thuja plicata
46
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Taxus baccata ‘Fastigiata’

Osmanthus burckwoodii

Rhododendron ‘Catawbiense Boursault’

Spiraea betulifolia

Syringa reflexa

Viburnum burckwoodii ‘Anne Russel’

Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock’

Amelanchier lamarckii

Davidia involucrata

Viburnum bodnantanse ‘Charles Lamont’

Viburnum plicatum ‘Summer Snowflake’

Juniperus ‘Grey Owl’
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bosrand:
ontdekken van
bessen, bloemen en
beestjes
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beplanting bosrand

ontdekken van bloemen, besjes, bladeren en beestjes in de bosrand
uitgangspunten beplanting

• Toepassing van hoge inheemse heesters, zoals krent, en gelderse roos, in de rand in
kleine groepen.
• Voor de hoge heesters een rand van lage heesterbeplanting met een stevige habitus,
zoals spirea en symphoricarpus.
• Bij de boomgaard heesters die de zintuigen prikkelen en fauna aantrekt.

Uitwerking beplanting

Inheemse heesters in kleine groepen met stevige randbeplanting.
• Inheemse hogere heesters, zoals Amelanchier lamarckii, Prunus spinosa, Crataeagus
monogyna, Viburnum opulus, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia, Ilex aquifolium.
• Lagere rand van Spiraea betulifolia, Symphoricarpus ‘Hancock’, Aronia melanocarpa
‘Hugin’, Hedera helix ‘Arborescens’.
• Bij de boomgaard heesters, zoals Buddleja, Kolkwitzia, Philadelphus.
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Amelanchier lamarckii

Aronia melanocarpa ‘Hugin’

Crataegus monogyna

Hedera helix arborescens

Prunus spinosa

Sambucus nigra

Spiraea betulifolia

Symphoricarpus chenaultii ‘Hancock’

Viburnum opulus

Buddleja davidii ‘Summer Beauty’

Kolkwitzia amabilis

Geranium macrorrhizum ‘Spessart’
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Amelanchier lamarckii

Sorbus aucuparia
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waterweelde:
dramatiseren van de
vijver met
sierlijke beplanting
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beplanting waterweelde

dramatiseren van de vijver en omgeving door karakteristieke
beplanting met een opvallende verschijning
uitgangspunten beplanting

• Op de rondingen aan de oever groenblijvende beplanting, tot 2 meter, voor verrassend
effect.		
• Gebruik van hogere heesters met sierlijke habitus.
• Bij de brug groepen Rhododendron en Prunus.
• De vakken verder van het water af, aan de kant van de bosrand, meer bloeiende
natuurlijk ogende beplanting.
• Gebruik van bestaande beeldbepalende heesters die we aantroffen in de vakken, zoals
Ligustrum ovalifoliumen aanvullen met nieuwe heesters.

uitwerking beplanting

Aan het water ondergroei tot 1m, daarin losse solitairen en de karakteristieke bomen
Bij de brug accenten van Rhododendron en Prunus
• Op de rondingen aan de oever groenblijvende beplanting, voor verrassend effect, bijv.
lage heesters bijv. Prunus laurocerasus ‘Micheana’, Lonicera nitida ‘Maigrun’, Cornus
stolonifera ‘Kelseyi’
• Hogere heesters (groot blad of sierlijke habitus)bijv. Chionanthus virginicus, Ligustrum
‘Quihoui’, Ligustrum ovalifolium ‘Argenteum’, Rhamnus frangula ‘Asplenifolium’,
Kolkwitzia amabilis, Cladrastis
•     Bij de brug groepen Rhododendron en Prunus
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Aucuba japonica ‘Variegata’

Ligustrum ovalifolium ‘Quihou’

Lonicera purpusii ‘Winter Beauty’

Rubus odoratus

Syringa ’Mme Antoine Buchner’

Viburnum burckwoodii ‘Anne Russel’

Ligustrum ovalifolium ‘Agenteum’

Cladrastis

Cladrastis kentukea

Enkianthus campanulatus

Ilex aquifolium ‘JC van Tol’

Salix x chrysocoma
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beplanting waterweelde
Vervolg uitwerking beplanting

De vakken verder van het water af, aan de kant van de bosrand, meerbloeiende
natuurlijk ogende beplanting. Lage heesters of vaste planten bijv. Spiraea,
Symphoricarpus, Diervilla, Geranium macrorrhizum. Hoge heesters bijv. Lonicera
purpusii ‘Winter Beauty’, Rubus odoratus,  Syringa vulgaris ‘Mm Antoine Buchner’,
Ligustrum ‘Quihoui’, Viburnum burckwoodii ‘Anne Russell’, Aucuba japonica.
•     n de kern van vak 9 en 12 vonden we Ligustrum  ovalifolium. Deze handhaven en
      aanvullen met bijv. Lonicera purpusii ‘Winter Beauty’, Rubus odoratus, Syringa
vulgaris ‘Mm Antoine Buchner’, Ligustrum ‘Quihoui’, Viburnum burckwoodii ‘Anne 		
Russell’, Aucuba japonica.
•     Vak 19 en 20. Hier vonden we Cladrastis en Enkianthus(vak 20). Deze herhalen.
Cladrastis ook aan de waterkant.
• De kern van 19 aanplanten met Ilex. Aan de bosrandzijde een lage rand van Spiraea en
Callicarpa,  daarachter hogere heesters zoals Kolkwizia, Syringa vulgaris en Viburnum
‘Anne Russel’.
• De waterzijde van vak 35 opnieuw aanplanten met lage ondergroei en solitairen, zie
lijst.
• Oeverplanten bij natuurvriendelijke oevers, zaosl Mentha. Iris en Caltha
• Op het eiland karakteristieke beplanting, zoals Salix en een natuurvriendelijke oever.
•

copijn tuin- en landschapsarchitecten

55

Prunus shirofugen

Rhododendron catawbiense ‘Boursault’

Deutzia scabra ‘Codsall Pink’

Kolkwitzia amabilis

Spiraea cinera ‘Grefsheim’

Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’
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Syringa ’Mme Antoine Buchner’

Enkianthus en Cladrastis, herhalen in het naastliggende vak

De brug wordt geaccentueerd door bloeiende beplanting

Iris pseudacorus

Sagittaria sagittifolia

Caltha palustris

Mentha aquatica
Rhododendron en Prunus bij de brug

< oeverplanten

Pontederia cordata

Alisma plantago ‘Aquatica’

Butomus umbellatus
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overtuin:
monumentale gebaren met
grote groepen heesters
met veel herfstkleur
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beplanting overtuin

monumentale gebaren met grote groepen groenblijvende beplanting,
met enkele herfstaccenten
Uitgangspunten beplanting

Gebruik van grote groepen groenblijvende heesters.
Op sommige plekken afgewisseld met bladverliezende en roodbladige hoge 			
heesters.
• Op sommige plekken op de voorgrond lage heesters met een stevige habitus.
• Oeverplanten voor brug.
•
•

uitwerking beplanting

• Wintergoene heesters bijv. Taxus baccata, Taxus baccata ‘Fastigiata’, Aucuba japonica
‘Variegata’, Aesculus parviflora, Ilex aquifolium.
• Hogere heesters in vak 36 , zoals Sambucus nigra ‘Guincho Purple’, Corylus maxima
‘Purpurea’, Euonymus alatus, Amelanchier lamarckii.
• Oeverplanten om watergang te dramatiseren, zoals Mentha, Iris en Caltha.
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Amelanchier lamarkii

Aronia melanocarpa ‘Hugin’

Aucuba japonica ‘Variegata’

Corylus maxima ‘Purpurea’

Euonymus alatus

Ilex ‘JC van Tol’

Magnolia loebneri ‘Merrill’

Sambucus nigra

Taxus baccata ’Fastigiata’

Taxus baccata

Aesculus parviflora

Hedera helix ‘Woerner’
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dorpstuin:
diverse sferen met
kleurrijke soorten
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beplanting dorpstuin
voor ieder wat wils met een aaneenschakeling van plekken en sferen
uitgangspunten beplanting

Kleurrijke beplanting in kleine groepen
Kleur in alle seizoenen
• herfstkleuren
•
•

uitwerking beplanting:

Veel bloeiende beplanting in kleine groepen
• Toevoeging van bloeiende kleine boom, Prunus ‘Shirofugen’, tussen vak 27 en 28
• Wintergroene ondergroei bijv. Euonymus fortunei ‘Dart’s Blanket’ in pad door bos, vak
22 en 23
• Lagere heesters, bijv. Spiraea cinerea ‘Grefsheim’, Deutzia purpurascens ‘Kalmiiflora’,
Hedera helix ‘Arborescens’ en Pachysandra terminalis
• Hogere heesters en kleine bomen Malus ‘Evereste’, Deutzia scabra ‘Codsall Pink’,
Philadelphus coronarius, Syringa vulgaris ‘Mm Antoine Buchner’ , Lonicera purpusii
‘Winter Beauty’, Rhododendron ‘Catawbiense Boursault’, Osmanthus burckwoodii,
Clerodendron trichotomum
• Bij entree aan Biltse Grift aanplant van Quercus palustris, ook in open ruimte tussen
vak 23 en 27
• Aan zuidzijde van vak 23 staat een Hamamelis en Parrotia. Deze handhaven, en
aanvullen met Hamamelis en Parrotia, ook aan de andere zijde, voor meer eenheid
• In vak 27 mooi verkleurende Fraxinus ‘Jaspidea’. Hier kan nog een exemplaar van
worden aangeplant voor meer effect.

Entree met Quercus palustris als poortwachters
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Clerodendrum trichotomum

Deutzia purpurascens

Deutzia scabra ‘Codsall’

Euonymus fortunei

Fraxinus excelsior

Hedera helix ‘Arborescens’

Lonicera fragantissima

Osmanthus burkwoodii

Prunus serrulata ‘Shirofugen’

Quercus palustris

< beplanting overtuin

Pachysandra  terminalis ‘Green Sheen’
64

copijn tuin- en landschapsarchitecten

Philadelphus coronarius

Rhododendron catawbiense

Viburnum bodnantanse ‘Charles Lamont’

Spiraea cinera ‘Grefsheim’

Syringa ’Mme Antoine Buchner’

Hamamelis pallida

Parrotia persica

Syringa reflexa

Corylopsis spicata

Philadelhus coronarius

Prunus langs het hoofdpad
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Veronicastrum ‘Lavendelturm’

Salvia nemorosa ‘Meinacht’

Phlox paniculata ‘Argus’

Monarda ‘Fishes’

Molinia arundinacea ‘Transparant’

Miscantus ‘Kleine Silberspinne’

Hemerocallis ‘Pink Damask’

Anemone ‘Honorine Jobert’

< beplanting borders bij entree

Pachysandra  terminalis ‘Green Sheen’
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borders bij entree
Entree Blauwkapelseweg en Entree KNMI krijgen een bijzondere sfeer door vaste
plantenborders. Er wordt een border gemaakt die stevig is, in de verschillende seizoenen
iets te bieden heeft en redelijk eenvoudig is in beheer. Door de soortkeuze is het een
aantrekkelijk biotoop voor vlinders en bijen. Hier is het aangenaam om even te verblijven.

uitgangspunten beplanting

Kleurrijke beplanting in kleine groepen, mozaiek
• Kleur in alle seizoenen
•

uitwerking beplanting:
•
•

Bollen voor het voorjaar, zoals Allium, Narcissus, Galanthus en Hyacinthoides
Afwisseling van lagere en hogere planten met verschillende bladtextuur en bloeiwijze.
Stevige soorten, zoals Veronicastrum, Hemerocallis, Monarda, Anemone japonica en
Salvia nemerosa.

bollen bij borders entree

Allium ‘Purple Sensation’

Narcissus ‘Thalia’

Galanthus nivalis

Hyacinthoides hispanica
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Doorsnede 4
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8

overzicht doorsneden
Door het rapport heen komt een aantal doorsneden voor. Ze zijn hier bij elkaar gezet
voor het overzicht.

Doorsnede 6

Doorsnede 7

Doorsnede 9

Doorsnede 8

Doorsnede 10
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