
Hoe	  de	  landschappelijke	  samenhang	  behouden	  en	  verbeterd	  kan	  worden:	  	  
Dit	  raakt	  aan	  het	  uitwerken	  van	  een	  richtingen	  voor	  een	  visie.	  
Iets	  minder	  dan	  ¼	  heeft	  deze	  vraag	  niet	  beantwoord.	  	  
	  
De	  volgende	  opties	  zijn	  gegeven:	  
	  
A:	  Vanzelfsprekend:	  
Die	  samenhang	  is	  er	  al.	  
Dat	  is	  een	  intrinsieke	  opgave	  voor	  de	  ontwerpers	  
Eerst	  samenhangende	  visie.	  
	  
B:	  Met	  een	  boodschap:	  
Kwalitatief	  herstellen	  intrinsieke	  waarden	  en	  beschermen	  ervan	  
Met	  aandacht	  voor	  het	  lint	  van	  graslanden	  (oost-‐west)	  	  
Beheer	  en	  onderhoud	  meer	  richten	  op	  natuur	  en	  culturele	  waarden	  (	  
landgoederen,	  buitenplaatsen)	  en	  minder	  op	  (opbrengst)bos.	  	  
Behouden	  en	  ontwikkelen	  ecologische	  verbindingen.	  
Herstellen	  oude	  landschapsstijl	  waar	  dat	  nog	  kan;	  terugbrengen	  lanenstructuur,	  
bos	  krachtiger	  maken,	  zichtlijnen	  openen,	  beter	  onderhouden/	  
Landschapsbeelden	  versterken	  
Park,	  Natuurgebied,	  Buitenplaats	  op	  eigen	  merites	  behandelen.	  Is	  eigenlijk	  al	  
doorgeschoten.	  
Het	  eigene	  van	  de	  4	  landgoederen	  respecteren.	  Ze	  hoeven	  niet	  hetzelfde	  te	  
worden.	  	  
Niet	  alleen	  behoud	  als	  uitgangspunt	  nemen,	  ook	  ontwikkelen	  
Als	  er	  gebouwd	  moet	  worden,	  dan	  in	  stijl	  
	  
C:	  Meer	  concrete	  voorstellen:	  
Herkenbare	  toegangen/entrees	  maken	  -‐	  De	  ontsluitingen	  goed	  aangeven.	  
Variatie	  in	  opstand	  bosvakken	  
Scheidsbomen	  visueel	  beter	  tot	  uitdrukking	  laten	  komen	  in	  hun	  omgeving.	  
Uitzicht	  vanuit	  larixlaantje	  op	  de	  watervallen	  van	  Laag	  Oorsprong	  creëren	  
Bronnen	  behouden	  
Natuurlijke	  verjonging	  van	  boomvormers	  beperken	  
Terugbrengen	  in	  oude	  landschapstijl	  inclusief	  	  inpassen	  (3)	  nieuwe	  landhuizen	  	  
Herstel	  ensembles.	  
Krachtiger	  onderscheiden	  van	  Hartenstein	  als	  gebruikspark	  (	  vaker	  gezegd)	  
Hartenstein;	  betere	  aansluiting	  gebouwen	  op	  omgeving	  	  en	  op	  elkaar.	  Meer	  
zichtbaar	  maken.	  
Routing	  verbeteren	  door	  het	  gebied,	  verbinding	  deelgebieden.	  
Ihk	  van	  routing;	  Hemelse	  Berg	  beter	  toegankelijk	  maken.	  
Beperken	  bebording,	  landschap	  moet	  ‘gelezen’	  kunnen	  worden	  
Verbeteren	  structuur	  fiets	  en	  wandelpaden.	  Die	  moeten	  voorrang	  hebben	  op	  auto	  
Geheel	  of	  gedeeltelijk	  afsluiten	  van	  wegen	  die	  door	  het	  gebied	  lopen	  voor	  
snelverkeer:	  Kneppelhoutweg,	  Hoofdlaan,	  Sandersweg	  
	  
Aan	  elk	  landgoed	  de	  naam	  Groot	  Hartenstein	  toevoegen,	  als	  Nieuw	  Landgoed.	  


