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WONEN IN EEN LANDSCHAPSPARK
Vanuit de bebouwde wereld komt de dijk in beeld.
Een adembenemend wijds zicht op het typische
Maasheggenlandschap openbaart zich. In de verte het
water van rivier de Maas, met al zijn expressies een
bijzondere beleving.
De aanwezige grote bomen en bosvolumes omarmen
bewoners en bezoekers, leiden hun gedachten niet alleen
naar de beleving van de natuur, maar vooral ook naar de
intrinsieke beleving van deze bijzondere woonomgeving.
Eenmaal in de nieuwe groene woonbuurt ervaart men
onbewust de geborgenheid en veiligheid van de dijk.
Men ervaart een gevoel van verademing en rust. Een
open zone met bestaande bomen in het midden van
het gebied vangt de blik van de bezoeker. Een brede
meanderende groene corridor brengt bewoners naar
hun eigen leefomgeving.
Bestaande bomen, speelse hagen en ogenschijnlijk
willekeurig, maar strategisch geplaatste inheemse
bomen begeleiden de wegen in het openbaar domein.
Contrasten, licht en schaduw, open en gesloten,
hoogtes en laagtes, diversiteit in natuur en architectuur,
traditioneel en eigentijds maken van domein Maashaeghe
een unieke eigen plek. Een plek waar een dialoog ontstaat
tussen mens, natuur en architectuur, waar bewoners in
balans met hun omgeving kunnen leven en dit als een
groot privilege ervaren.
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INLEIDING
Het voormalig ziekenhuisterrein in Boxmeer wordt getransformeerd
naar een kwalitatief hoogwaardige woningbouwlocatie. De
geformuleerde visie op deze herontwikkeling beschrijft de wijze
waarop in een gebied met een overweldigende landschappelijke
setting met grote zorgvuldigheid een charmante woonbuurt kan
worden ingepast. Onderhavig beeldkwaliteitplan voor dit gebied
is gebaseerd op een integrale visie: landschap, stedenbouw en
architectuur gaan hand in hand. De disciplines zijn met elkaar
verweven en zijn iteratief uitgewerkt.
Maashaeghe Park, gelegen in het natuurgebied de Maasheggen,
vormt een bijzondere enclave aan de rand van het dorp Boxmeer. Het
gebied kent een aantal unieke landschappelijke elementen die in het
plan worden versterkt. De bestaande bomen, hoogteverschillen en
ruimtelijke omgevingskwaliteit van het Maasheggenlandschap zijn
leidend geweest voor het opstellen van dit beeldkwaliteitplan.
De route door het gebied is een belangrijke drager binnen het plan. Via
deze weg worden landschappelijke kwaliteiten, geïnspireerd op het
omringende landschap, aan het plangebied toegevoegd. Bewegend
over deze ontsluitingsweg onthullen de gebouwde objecten zich in het
groen als in een Engelse landschapstuin. De woningen spelen op een
eigen manier in op de bijzondere landschappelijke setting ter plaatse.
De aanwezige landschappelijke elementen als hoogteverschillen, de
dijk en de bestaande bomen worden versterkt door iedere woning
te voorzien van een eigen unieke woonkwaliteit. Elk kavel heeft een
unieke relatie met zijn plek, de naastgelegen bouwlocaties en het
omringende landschap.
De architectuurtaal van de woningen in het gebied is hoogwaardig
en ingetogen waardoor de nadruk altijd blijft liggen op de bijzondere
landschappelijke kwaliteit van de plek. Bij deze opgave wordt
getracht om een variatie aan architectuur van individuele kavels
en projectmatige woningen als een samenhangend geheel te laten
samensmelten in het aanwezige landschap. Eenheid in variatie is het
uitgangspunt voor de verdere uitwerking van dit plan.

Het beeldkwaliteitplan
Onderhavig beeldkwaliteitplan voor de herontwikkeling van het
voormalig ziekenhuisterrein in Boxmeer geeft in woord en beeld en
voor verschillende schaalniveaus de uitgangspunten aan voor het
nader uit te werken stedenbouwkundige en architectonische ontwerp.
Het is een op locatie en situatie afgestemd referentiekader voor de
architectonische en stedenbouwkundige vormgeving. Doel van het
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beeldkwaliteitplan is een aantrekkelijke woonomgeving te realiseren,
die zorgvuldig ontworpen is, in relatie tot zijn omgeving met een
herkenbaar eigen gezicht.
Ruimtelijke aspecten, zoals hoogte en situering van de bebouwing
en situering van de ontsluiting en het groen, zijn geregeld in het
bestemmingsplan. Beeldkwaliteitplan Maashaeghe Park richt zich op
aspecten, die niet in het bestemmingsplan te regelen zijn en geeft de
kaders aan voor de uiterlijke verschijningsvorm van de bebouwing en
de buitenruimte in het plangebied. Het beeldkwaliteitplan gaat in op
zaken als sfeer en kleur- en materiaalgebruik. Het is een hulpmiddel
om tot een passende architectuur van de bebouwing en een passende
inrichting van de buitenruimte van het plangebied te komen. De
beeldrichtlijnen voor architectuur zullen worden vastgesteld als
onderdeel van de welstandsnota en door de welstandscommissie
worden gebruikt als toetsingskader bij de beoordeling van
bouwplannen.
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LANDSCHAPPELIJK KADER
N621

BESTAANDE SITUATIE
A77

Het nieuw te ontwikkelen gebied ter plaatse van het voormalig
ziekenhuisterrein ligt aan de Loerangelsestraat te Boxmeer, grenzend
aan de uiterwaarden van de Maas. In de uiterwaarden ligt het
natuurgebied de Maasheggen dat zich laat kenmerken door grotere
en kleinere percelen, omkaderd door lange linten van meidoorn- en
sleedoornheggen en incidenteel door bomen. De stekelige heggen
dienden als perceelafscheiding en leverden hout om gereedschap
van te maken. Inmiddels zijn de heggen in het Maasheggengebied
honderden jaren oud.

Beugen

Rijkevoort
N271

LOCATIE

De Warande

Boxmeer

Lang (vanaf begin 19e eeuw) voordat het terrein in gebruik werd
genomen door het ziekenhuis deed het terrein dienst als aangelegd
besloten jachtterrein (Warande) voor de familie Sasse van Ysselt.
Naar alle waarschijnlijkheid was de opdrachtgever voor de aanleg van
de Warande ook deze familie, hetgeen blijkt uit de naam Sassefrant
zoals die in de volksmond gebruikt werd. In het terrein werd in
1954, naast een stukje bos ook een heuvel aangelegd met daarop
een theehuisje, genaamd de Koepel. De Warande, een naderhand
aangelegd openluchttheater en een gebouw dat later door de
verkennerij werd gebruikt roept bij veel inwoners van Boxmeer nog
steeds veel dierbare jeugdherinneringen op. Aan de zuidzijde bevond
zich een molen, de naam van de aangrenzende Molendijk herinnert
hier nog aan.
(Bron: website Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer)

Maas
Sambeek
N272

Sint Anthonis
A73

Maasterrassen, Land van Cuijck
Het Maasheggen landschap in Boxmeer maakt deel uit van
de Maasterrassen van het Land van Cuijck. Dit aardkundig
waardevolle grote gebied bevat een groot aantal in het landschap
goed zichtbare reliëfvormen als oude Maasgeulen en platen,
afgesneden Maasmeanders, rivierterraswanden en de huidige
overstromingsvlakte die sinds het einde van de laatste ijstijd door de
Maas zijn opgebouwd.

1895
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LOCATIE
VOORMALIG
ZIEKENHUIS
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Terreinontsluiting

Ecologische Hoofdstructuur
Binnendijks, aan de oostzijde wordt de locatie begrensd door een
strook Rijks- en Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
De aanwezige natuur in de EHS valt onder het zogenaamde
natuurbeheertype Droog Bos met productie. De beschrijving van
dit type luidt: bossen op de voedselarme tot lemige zandgronden
gedomineerd door loofbomen en (meereizende) naaldboomsoorten.
De bomen in de EHS zijn voor het overgrote deel eind jaren zestig
door het ziekenhuis geplant. De natuurwaarde van de EHS-strook
wordt mede bepaald door de verscheidenheid van plantsoorten in de
boom-, struik- en kruidlaag.
In het noordelijk deel van de EHS-strook bevindt zich een bewoonde
dassenburcht. Samen met Stichting Das en is uitgewerkt op welke
wijze de burcht en het nabijgelegen foerageergebied van de das
zullen worden beschermd.

Het terrein wordt aan de noordzijde ontsloten via een
toegangsweg vanaf de Loerangelsestraat. Aan de zuidzijde
van het terrein bevindt zich ter plaatse van de Warandastraat
een tweede ontsluiting enkel bedoeld voor calamiteiten. De
huidige entree blijft gehandhaafd als enige toegang tot het
terrein, de calamiteitenontsluiting wordt verlegd. Het aan
de westzijde van het terrein gelegen bergbezinkbassin wordt
gehandhaafd.

EHS
DASSENBURCHT

BESTAANDE BEBOUWING

Begrenzingen van het gebied

Dijklichaam
De locatie wordt grotendeels omringd door een dijklichaam. Aan de
westzijde, aan de Molendijk, bevindt zich een deel van de voormalige
waterkering van Boxmeer. Na de grote overstromingen van begin
jaren negentig is een nieuwe en hogere waterkering aan de oostzijde
van het voormalig ziekenhuisterrein aangelegd. Als gevolg van de
aanleg van dit nieuwe dijklichaam ontstond een komvormige groene
enclave.

Bomenbestand
Op het terrein zelf en in de EHS bevindt zich een groot aantal
waardevolle bomen. Alle aanwezige bomen zijn geïnventariseerd
en gewaardeerd. Een nader op te stellen groenbeheerplan
maakt inzichtelijk op welke wijze de bestaande bomen worden
onderhouden, ingepast, mogelijk verplaatst (platanen op de
voormalige parkeerplaats) en eventueel gerooid om andere bomen
ontwikkelingskansen te bieden.

Bestaande te behouden groenstructuren

Hoogteverschillen
Het terrein kenmerkt zich door de aanwezigheid van hoogteverschillen.
Naast de hogere dijk, is het meest in het oog springend een
aangelegde “landtong” in het midden van het gebied. De landtong
bracht patiënten en bezoekers naar de entree van het ziekenhuis,
terwijl ambulances via een lager gelegen route de kelders van het
ziekenhuis konden bereiken. De entree van het terrein ligt eveneens
hoger waardoor in de nieuwe situatie natuurlijke glooiingen kunnen
ontstaan.

DIJKLICHAAM

LANDTONG

Bestaande hoogteverschillen
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VISIE EN UITGANGSPUNTEN
De natuurrijke omgeving met zijn bijzondere landschappelijke
karakter, evenals het rijke verleden van de plek hebben gediend
als inspiratiebron voor de landschaps- en architectuurvisie van
Maashaeghe Park. Net als in vroegere tijden waarin de Warande
diende als besloten jachtgebied voor de familie Sasse van IJsselt,
wordt het gebied nu een relatief besloten, kleinschalig woongebied
met vrijstaande huizen in een mooie groene setting. Het
woonlandschap wordt enerzijds beïnvloed door het typisch open
Maaslandschap en anderzijds beïnvloed door het omsloten karakter
van de door hoge bestaande boom- en bosvolumes ingesloten
leefomgeving. De identiteit van de nieuwe woonenclave Maashaeghe
Park wordt bepaald door de bestaande natuur- en locatiekenmerken
in combinatie met een unieke landschappelijke verkaveling.
Het landschap binnen de begrenzingen van het plangebied is
glooiend van aard en vormt een belangrijke karakteristiek voor de
ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De route door het gebied is
breed, groen, meanderend en wordt begeleid door bestaande en
strategisch geplaatste bomen. Rooilijnen en oriëntatie van woningen
verspringen waardoor een strenge repetitie wordt voorkomen. Groene
erfafscheidingen zorgen voor een omlijsting van de op verschillende
kavelgroottes staande woningen en onttrekken geparkeerde auto’s
aan het zicht. Wie straks het plangebied betreedt wordt verrast
door het groene decor en de zorgvuldige architectuur uitgewerkt in
een viertal woonsferen. Deze woonsferen spelen in op specifieke
landschappelijke kwaliteiten met daaraan gekoppeld subtiel van
elkaar verschillende architectuurstijlen. De openbare ruimte wordt
ingericht met grote variëteit aan inheemse bomen, struiken en lagere
beplanting.

grote kavels kunnen opgedeeeld worden in twee kleinere kavels

kleinere kavels kunnen samengevoegd worden tot één grote kavel

VERKAVELING EN FLEXIBILITEIT
Het landschappelijk raamwerk en de route door het plangebied
bepalen de hoofdstructuur van de verkaveling van de nieuwe
woonbuurt. Marktvraag naar vrije en projectmatige kavels bepalen de
uiteindelijke grootte en bebouwing van de kavels. Door te schuiven
met zijdelingse kavelgrenzen kan het aantal kavels toe- of afnemen.
Het behouden van flexibiliteit in de toekomst is een belangrijk
uitgangspunt van de voorgestelde verkaveling.
Het plan maakt het mogelijk om in het gebied eventueel twee-ondereen-kap woningen te realiseren en aan de noorzijde bij de dijk twee
kleinschalige appartementegebouwen te realiseren.

de individuele kavels bij de dijk kunnen vervangen worden door (een) kleinschalige appartementengebouw(en)

Beeldkwaliteitplan Maashaeghe Park - Boxmeer

12

ARCHITECTUURTAAL
De verschillende landschappelijke elementen vragen om verschillende
woonbelevingen en daarmee om een zekere verscheidenheid in
architectuur. De aan het landschap dienende architectuur straalt
desalniettemin een grote vorm van rust uit.
De woningen in het gebied kennen een hoogwaardige architectuur met
bijzondere aandacht voor detaillering en materialen. De architectuur
kenmerkt zich door een eigentijds landelijke uitstraling met een
ingetogen modern karakter. Het is belangrijk dat de variërende
wooneenheden uiteindelijk één samenhangend beeld vormen. De
architectuurtaal wordt mede bepaald door het gebruik van kappen,
de oriëntatie van de woningen en variërende voorgevellijnen.
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Kappenlandschap
De kap speelt een nadrukkelijke rol in het samensmelten van
architectuur en landschap. Er is bijzondere aandacht voor het
kappenlandschap waarbij de daken een prominente rol binnen
het ontwerp van de woningen hebben. Het straatbeeld wordt
gedomineerd door langskappen die appeleren aan de oorspronkelijke
architectuur van de streek waarbij een lage goot de voorkeur heeft.
Deze langskappen worden incidenteel afgewisseld met dwarskappen.
Richting de bosrand is meer variatie van zadeldaken en platte daken
mogelijk. In de zone achter de dijk zijn platte daken het uitgangspunt.

Duidelijk hoofdvolume
De woningen hebben een duidelijk hoofdvolume bestaande uit één
of twee lagen met een kap. Woningen met platte daken bestaan uit
maximaal twee lagen.
Het bouwvolume kent een eenvoudige volumeopbouw waarbij
monumentaliteit en symmetrie voorkomen dienen te worden. Het
hoofdvolume is optioneel uit te breiden met een lager volume van
één laag dat ondergeschikt is aan het hoofdvolume.

Kappenlandschap

Natuurlijke materialisering
De woningen krijgen een natuurlijke uitstraling en een hoogwaardige
kwaliteit met oog voor duurzaamheid. De wijk heeft een palet
van overwegend bakstenen gevels afgewisseld met keim- en
cementeerwerk, hout en andere natuurlijke materialen. De daken zijn
van keramische dakpannen, natuurleien of riet.
Toegepaste materialen dienen mooi te verouderen. Het kleurgebruik
van de woningen is terughoudend waarbij de uitstraling vooral
wordt bepaald door het uiterlijk van de toegepaste materialen. De
kleurstelling is ingetogen en weinig verzadigd.

Woningen begeleiden de route

Duidelijk hoofdvolume

De hoofdweg in het gebied is ontstaan vanuit het bestaande
glooiende landschap dat wordt begrensd door de komvormige dijk.
De route door de woonenclave biedt verschillende perspectieven op
het landschap waarbij de woningen zich gaandeweg in het groen
openbaren. Zij vormen de begeleiding van de route.
De woningen bestaan hoofdzakelijk uit hoofdvolumes van
langskappen die de weg volgen. Afwijkende dwarskappen en
woningen met platte daken vormen de incidentele accenten.

Woningen begeleiden de route
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Ambachtelijke detaillering
Een ingetogen en hoogwaardige architectuur wordt verfijnd door het
gebruik van zorgvuldige detaillering met ambachtelijke details zoals
diepe neggen, franse balkons en verbijzonderingen van entrees.
Een mate van soberheid door middel van 'eerlijke' detaillering wordt
nagestreefd. Opsmuk of te nadrukkelijke historische verwijzingen en
ornamentiek dienen te worden voorkomen.

Verankering in het landschap
De gebouwen zijn verankerd in het landschap en nestelen zich op een
vanzelfsprekende manier in de context. De ingetogen beeldtaal en
informele lay-out van de woningen zorgen voor een gelijkmatige en
natuurlijke overgang tussen de woningen en het groen. De woningen
gaan op in de horizontaliteit van het landschap doordat zij ‘laag bij
de grond’ blijven. Statigheid wordt voorkomen.

Verankering in het landschap
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ALGEMENE REGELS ARCHITECTUUR

Volume opbouw
•
•
•
•

Het hoofdvolume is helder en orthogonaal van opzet; bijgebouwen kunnen
gedraaid t.o.v. het hoofdvolume geplaatst worden
Uitbouwen en bijgebouwen (incl. garages en carports) zijn qua architectuur
duidelijk familie van het hoofdvolume en krijgen dezelfde ontwerpaandacht
Uitbouwen en bijgebouwen worden vast gebouwd aan het hoofdvolume
Wanneer gekozen wordt voor appartementen bij de dijk, wordt het hoofdvolume
bepaald door de grote gevelopeningen en buitenruimtes. Zij vormen daarbij
een belangrijk onderdeel van de hoogwaardige en bijzondere architectuur
duidelijk hoofdvolume
orthogonaal van opzet

duidelijk hoofdvolume

hoofdvolume en bijgebouw zijn
samen één ontwerpopgave

hoofdvolume en bijgebouw zijn
samen één ontwerpopgave

het hoofdvolume heeft één heldere
dakvorm (zadeldak of plat dak)

het hoofdvolume dient één heldere
dakvorm te hebben

bijgebouwen hebben een plat dak

zonnepanelen in het dak
geïntegreerd

het zicht op het natuurlijke
landschap wordt versterkt

grote gevelopeningen tot aan de
grond

geen symmetrische en formele
gevelcomposities

geen afgeronde gevelopeningen

Daken
•
•
•
•
•

Het hoofdvolume heeft één heldere dakvorm
Alleen zadeldaken en platte daken zijn toegestaan; een lessenaarsdak,
mansardekap, wolfseinden en schilddaken worden bijvoorbeeld niet toegestaan
Uitbouwen en bijgebouwen hebben een plat dak
Zonnepanelen worden met een in-dak systeem geïntegreerd bij een zadeldak, bij
platte daken worden zij achter de dakopstand uit het straatbeeld onttrokken
Frames en andere hulpstukken van de zonnepanelen worden in een donkere kleur
(zwart, antraciet) uitgevoerd

Gevelopbouw
•
•
•
•
•
•
•

Grote gevelopeningen waarbij het zicht op het natuurlijke landschap wordt
versterkt worden gewaardeerd
Daarnaast zorgen gevelopeningen tot aan de grond voor een sterkere beleving
van de relatie tussen binnen en buiten
Gevelcomposities zijn helder en functioneel, maar zijn niet formeel en symmetrisch
(Afge)ronde gevelopeningen zijn niet toegestaan
Uitkragende balkons zijn niet toegestaan, franse balkons daarentegen wel
Bij de dijkwoningen zijn terrassen op de verdieping(en) wel toegestaan en maken
ze deel uit van de architectuur
De deuren van de garage (t.b.v. toegang voertuigen) dienen zorgvuldig en
hoogwaardig ontworpen te worden
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Relatie met het landschap
•
•
•

De rooilijn volgt de glooiende hoofdweg door het landschap
Overdekte terrassen en veranda's vormen een architectonisch geheel met het
hoofdvolume
Extra aandacht is gewenst voor de overgang van veranda's, luifels en terrassen
naar de tuin

terras vormt een architectonisch
geheel met het hoofdvolume

terras verhoogd van maaiveld

Materialisering
•
•
•
•
•
•

De materialisering van de woning bestaat uit natuurlijke materialen
De materialisering van de woning dient niet in plaatmateriaal of metaal te worden
vervaardigd
De architectuur kent een ingetogen kleurenpalet van aardse tinten afgewisseld
met witte en grijze tinten
Het materiaal dient een ambachtelijke en genuanceerde uitstraling te hebben,
waardoor zowel monotone vlakken als grote kleurcontrasten worden voorkomen
Fel gekleurde gevels of geveldelen (zoals kozijnen) zijn niet toegestaan
Keimwerk is lichtgrijs of wit, aangebracht op gecementeerde gevels
natuurlijke materialen

Bijzondere elementen
•
•
•
•
•

Elke woning heeft een gearticuleerde schoorsteen, die een belangrijk onderdeel is
van de architectuur
Entrees zijn verbijzonderd door middel van bijvoorbeeld een luifel, een kader of
zijlichten
De architectuur wordt verder verfijnd door het gebruik van ambachtelijke, maar
eerlijke details zoals diepe neggen, rollagen, verbijzondering plint
Opsmuk of nadrukkelijke historische verwijzingen en ornamentiek dienen te
worden voorkomen
Erkers zijn niet toegestaan
elke woning heeft een
geacticuleerde schoorsteen
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elke woning heeft een
geacticuleerde schoorsteen

entrees zijn verbijzonderd door
bijv. een luifel

zorgvuldig ontworpen hekwerk als
verfijning van de architectuur

Beleving vanuit de woning
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RICHTLIJNEN BUITENRUIMTE
OVERGANG OPENBAAR PRIVÉ
De openbare ruimte van het plan vormt de overgang tussen het
omliggende landschap en de privétuinen. Kenmerkende elementen
uit het landschap bevinden zich aan deze ontsluitingsroute. In de
privétuin is uiteraard ruimte voor individuele inrichting van het groen.
De overgang van de geregisseerde openbare ruimte, met streekeigen
kenmerken en de privétuin dient met de groots mogelijke
zorgvuldigheid ontworpen te worden.

Erfafscheidingen zijn onderdeel van landschap
Een ruime verkaveling maakt het mogelijk om de erfafscheidingen
tussen de woningen en naar de openbare ruimte onderdeel te laten
zijn van het landschap. De erfafscheidingen zijn aan alle zijden van
de woning groen en worden op informele wijze ontworpen. Zo kan de
relatie tussen woning en de natuurlijke elementen van het landschap
worden versterkt. De hagen op de perceelgrenzen zijn bewust gekozen
en uitgezocht in functie van de natuur- en landschapswaarde. Deze
mogen niet vervangen worden door andere planten.
Aan de achterzijde van de woning is omwille van privacy in de
nabijheid van de woning een dichte afscheiding in de vorm van een
haag voorstelbaar.
Eventuele hekken dienen niet zichtbaar te zijn. Poorten zijn
zorgvuldig ontworpen, zijn ingetogen en niet decoratief. Verder zijn
grove bouwmaterialen als vlechtschermen, betonschuttingen of
B2-blokken zijn niet toegestaan. Erfafscheidingen ter bescherming
van het leefgebied van de das dienen continu in orde gehouden te
worden.

Huisafval
De container voor huisvuil dient op eigen kavel opgesteld te
worden gedurende de week. Hiervoor dient ruimte gereserveerd en
ontworpen te worden. De container mag niet zichtbaar zijn vanaf de
openbare weg en is bij voorkeur onderdeel van het woonhuis of als
groenelement ontworpen.

Smalle inritten
Door smalle inritten te ontwerpen en het parkeren achter de hagen op
te lossen, is het mogelijk om het parkeren uit het zicht te realiseren.
De inrit dient te allen tijden zo smal mogelijk ontworpen te worden
waarbij elk perceel voorzien is van twee parkeerplaatsen.
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Erfafscheidingen zijn onderdeel van landschap

OPENBARE RUIMTE
Het stelsel van boomstructuren, greppels ten behoeve van
wateropvang, hagen en routing binnen Maashaeghe Park is
zorgvuldig vormgegeven. Zij vormen de basis voor het verkavelingsen beeldkwaliteitplan. De Ecologische Hoofdstructuur, de bomenrij
aan de Molendijk en de bomengroep op de landtong zijn drie
belangrijke groenstructuren van de woonenclave. Deze bestaande
groenstructuren blijven behouden en zullen worden versterkt als
belangrijke elementen binnen het plan.

. Glooiende route door het landschap
De hoofdroute loopt door het glooiende landschap en wordt door
zowel bestaand, als ook nieuw groen begeleid. Bomen staan in
clusters langs de weg en creëren een contrast van open en meer
gesloten plekken.

Smalle inritten
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route door het landschap

Bomen
Een grote variëteit aan bomen, heesters en lagere begroeiing zullen
in de openbare ruimte worden aangeplant. Gedacht wordt aan
inheemse boomsoorten als lindes, eiken, beuken, olmen, esdoorns
en essen.
De diverse binnen het woongebied aanwezige bomen zijn bewust
gekozen en uitgezocht in functie van de natuur- en landschapswaarde.
Deze mogen niet vervangen worden door andere bomen. De bomen
dienen tijdens de bouwperiode en daarna te worden beschermd en
met zorg te worden behandeld.
Bouwvolumes worden op gepaste afstand van de bomen gerealiseerd.

Hagen
De erfafscheidingen aan de voor- en zijkanten van de percelen zijn
groen en bestaan voornamelijk uit beuken- en meidoornhagen.

Overige beplanting
Op verschillende plekken in het gebied komen clusters van groen
voor, bestaande uit (een combinatie van) bomen en struiken. De
struik- en haagbeplanting bestaat met name uit een combinatie van
hulst, taxus, beuk en meidoorn.
De aanplant van taxus en hulst hebben naast natuurwaarde als doel
een homogene losgroeiende winter- en zomergroene groenmassa
te verkrijgen, die niet alleen privacy biedt, maar ook het algehele
samenhangend beeld van het woongebied versterkt. Het is niet
toegelaten deze planten te snoeien, of te verwijderen.

Bosrand
Woningen gelegen aan de bosrand grenzen, ter bescherming van het
leefgebied van de das, met de achterzijde van hun percelen aan een
wildraster en een grondwal met daarop een haag geplant.

Bezoekersparkeren
Bezoekers in het gebied parkeren op informele wijze langs de
hoofdroute, in de met grasstenen verstevigde bermen.

Onderhoud bestaand groen
De zich thans op het terrein bevindende bomen en boomstructuren
zullen worden onderhouden. Uitheemse beplanting en invasieve
planten als klimop, vogelkers en brandnetels zullen worden verwijderd
evenals te dicht bij elkaar groeiende bomen en onderbeplanting.
Onderbeplanting wordt uitgedund om de groei van de kruidlaag te
bevorderen. De groenstrook aan de oostzijde van het gebied zal in
overleg met lokale natuurorganisaties worden beheerd.
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Referentiebeelden beplanting

Referentiebeelden bomen
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Prunus avium

Nyssa sylvatica

Quercus robur

Acer pseudoplatanus
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