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A. Overplaats Zandbergen

Het huis is het hoofdgebouw van het park. De beplanting langs de vijver en rond 
het terras kan een betere eenheid vormen. 
In samenwerking met de bewoners van het huis moet daarvoor een plan gemaakt 
worden.
De zichtlijn over de vijver groeit dicht. Door beplanting aan de overzijde van het 
water weg te nemen en te vervangen door gazon of lage beplanting wordt de zich-
tlijn versterkt. 

B. Landschapspark / vijver

Voorgesteld wordt om:
· Het verassingseffect vergroten door de zichtlijnen te herstellen, door heesters         
  en bomen te verwijderen en te snoeien, en nieuw 
  gazon in te zaaien.
· Mooie, bijzondere bomen vrijzetten, en nieuwe heesters aanplanten.

C. De woonblokken met door bewoners onderhouden stukjes park en gazons.

De woonblokken grenzen allemaal aan een gazon. Ieder huis op de begane grond 
heeft de mogelijkheid om, met toestemming van het bestuur, een stukje park te 
onderhouden dat direct grenst aan de woning. De grootte van de grondstukjes 
varieert. 
Ook de begrenzing is zeer divers.
Wanneer de bewoners van de bovenwoningen, evenals die van de benedenwonin-
gen, graag een stukje van het park in 
onderhoud willen nemen, dan kan in overleg met het bestuur in de beplaningsstruc-
tuur van het park ruimte gemaakt worden 
om in die wens te voorzien.
Een andere mogelijkheid is om de beplanting rond de woonblokken structureel aan 
te vullen of deels te vervangen door heesters en bomen met extra sierwaarde zoals 
bloesem, vruchten en herfstkleur. 

Voorgesteld wordt om duidelijke afspraken te maken over de plek, de grootte en de 
begrenzing van de tuinen. En deze afspraken te handhaven.

D. De houtwal en bosstroken langs de randen van het gebied.

Voorgesteld wordt om:
· Leeftijd differentiatie benutten door in eventuele zwakke boomgroepen 
  verjongingen te realiseren.
· Zorgen dat de bomen meer ruimte krijgen. (dunnen)
· Leeftijdsdifferentiatie benutten door nieuwe boomsoorten aan te planten.
· Bezonning van de woningen bekijken. Zo nodig bomen verwijderen en/of 
  vervangen door kleinere nieuwe bomen.
· Gaten in de beplanting langs de grenzen van het terrein opvullen met heesters.
. Houtwal herstellen, met behoud van zichtlijnen naar landgoed Ravenhorst.
. Langs het pad bij de Rembrandtlaan Rhododendrons planten.

E. De boomgaard.

De boomgaard is een bijzonder element in het park die zeker bewaard moet 
blijven. 
Er staan oude rassen. Op een enkele na zijn alle soorten gedetermineerd. 

F.  Het padenstelsel en de parkeerplaatsen.

Voorgesteld wordt om:
- Keuze maken voor het soort bestratingsmateriaal.
- Bestrating, hekwerken en borden opknappen.
- Laanstructuur langs de oprijlaan versterken.

Ontwikkelingsvisie


