
Speeltuin (nader uit te werken)

Ruiterstandbeeld

Vlonder

Voorhofbrug

Singelbrug (oude positie!)

Weerterbeekbrug alt. locatie ter bespreking

Beplanting tegen kasteelmuur
deels op grond Scheijmans,
aanleg in overleg

Aansluiting beplanting afstemmen met
terreininrichtingTiendschuur

Markering historische tussengracht met laagte en ruigte

VOORHOF

Paviljoen

Gazon tegen kasteelmuur
deels op grond Scheijmans,
aanleg in overleg

Robinia Pseudoacacia
Robinia Pseudoacacia

Acer Platanoides 'Faassens's black'

Acer platanoides
Acer platanoides

Acer rubrum

Liriodendron tulipifera

Acer saccharinum

Salix alba 'Liempde'

Acer saccharum

Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'

Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'

Acer saccharum

Acer Platanoides 'Faassens's black'

Acer Platanoides 'Faassens's black'

Acer Platanoides 'Faassens's black'

Acer Platanoides 'Faassens's black'

Tilia tomentosa

Liriodendron tulipifera

Liriodendron tulipifera

Acer rubrum

Acer rubrum

Acer rubrum

Acer rubrum

Tilia tomentosa

Tilia tomentosa

Tilia tomentosa

Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
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Plangrens inrichtingsplan

Bebouwing bestaand

LEGENDA

Grens privé-terrein kasteel en
Tiendschuur

Water kasteelgracht

Water nieuw, uitgraven Weerterbeek

Oever / ruigte met natuurlijke uitstraling,
met bloemrijk grasland, mix G3 Cruydt
Hoeck

Dam met stortsteen en keien
in gras en beek

Gazon

Onderbegroeiing / boszoom, mix O1
Cruydt Hoeck

Bloemrijk grasland, mix G1 Cruydt Hoeck

Struweel / bosplantsoen

Bestaande boom, handhaven

Nieuwe boom (zie soort in
overzichtstekening)

Blokhaag gesloten, Carpinus betulus,
aanplanthoogte 250cm

Vaste planten, prairiebeplanting, op lava substraat,
zie toelichting.

Entreepaden, Schellevis oud Hollands
betonplaten voor maat zie tekening

Granietkeien, afstemmen op bestaande
bij ruiïnepoort

Opsluitband natuursteen Roriz Portugees
graniet, 15x25, gevlamd

Oever standaard, gazon Opsluitband beton lichtgrijs, 12x25

Vlonder, houten planken 18cm breed met
tussenruimte en antisliplijnen, zie toelichting.

Brug, staal, zie uitwerking.

Bank hout, enkelzits met rug, Grijsen PlaneSolid

Bank hout, dubbelzits met rug, Grijsen PlaneSolid

Afvalbak, Grijsen Quadrat of standaard type,
RAL 7021

Lichtmast, Selux Olivio armatuur grande Ø205 met
mast Candelabra 4500, RAL 7021

Paviljoen, hergebruik spanten houthandel, RAL
7003, zie uitwerking.

Locatie ruiterstandbeeld

Ruïnepoort kasteel

Bodembedekker, polypodium vulgare

Blokhaag onderdoorgang of venster, Carpinus
betulus, aanplanthoogte 250cm

Halfverharding Achterhoeks Padvast,
fractie / mix / grootte en fundering n.t.b.,
in overleg met leverancier

Ruiterstandbeeld

Brug

Natuursteenkeien, genuanceerd,
maat en soort afstemmen op bestaande
stenen bij kasteelpoort

Aanwezige muurresten kasteelpoort, in het zicht
laten indien mogelijk

Struinpaden, bv. met stapstenen

Kinderkopjes, ca. 10x10cm, lichtgrijs, eenduidig in
kleur
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2019098 Weert Stadspark

Esthetisch DO, geen civieltechnisch ontwerp, bestek, constructieve onderbouwing of
werktekening. Alle maten in het werk te controleren.
Uitvoeringstekening, bestek en werktekeningen ter controle architect.
Aangepast ontwerp betreft alleen het deel binnen de gracht, deel buiten de gracht is oud ontwerp.
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