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Naar aanleiding van de analyse van onze plannen stellen 
we voor nog een thema aan BOS4D toe te voegen; het 
overkoepelend (historisch) concept. Door te kiezen 
voor een overkoepelend concept, dat specifi ek is voor 
een gebied, wordt het specifi eke karakter van het gebied 
versterkt. Het BOS4D principe wordt zo gebiedsspecifi ek 
en het voorkomt  dat de historie c.q. de verschillende tijdla-
gen als los zand door het bos zijn gestrooid en we door de 
bomen het bos niet meer zien.

De Unie van Bosgroepen heeft het project BOS4D opgezet. 
Een van de resultaten was een inspirerende publicatie. Bij 
BOS4D wordt de cultuurhistorie van een gebied betrok-
ken bij bosontwerp en bosbeheer. Met BOS4D wordt een 
extra dimensie toegevoegd aan het huidige beheer dat vaak 
gestoeld is op houtproductie of natuur. De beleving van de 
(bos)historie en bostypen verdienen ook naar ons idee extra 
aandacht. 

BOS4D sluit aan bij de huidige ontwerppraktijk van Parklaan 
landschapsarchitecten. Onze achtergrond bij Staatsbosbe-
heer, ten aanzien van het ontwerp en de aanleg van bos in 
Utrecht en Zuid-Holland vormt daarbij een sterke basis. Bos 
is voor ons meer dan een verzameling bomen. Naar aanlei-
ding van een gesprek met Leon Ruessen en het tijdschrift 
BOS4D hebben we een aantal plannen op een rij gezet die 
we de afgelopen jaren hebben gemaakt. Bij de plannen 
hebben we gekeken op welke manier BOS4D is toegepast 
bij het ontwerp.
Wij hopen dat we op basis van deze plananalyse een bijdra-
ge kunnen leveren aan de kennisontwikkeling en discussie 
over dit onderwerp. 

Parklaan Landschapsarchitecten b.v.
Vughterstraat 221
5211 GD Den Bosch

T: 073 - 614 01 91
E: post@parklaan.nl
I: www.parklaan.nl
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Soort plan
Toeistisch-recreatieve ontwikkelingsvisie, 2003

Opdrachtgever
Provincie Utrecht

Plangebied
Utrechtse Heuvelrug tussen de A28 en A12

Opgave 
Doel van de ontwikkelingsvisie is om dit deel van de Heuvel-
rug een eigen gezicht te geven, door met name de Franse 
militaire periode zichtbaar en beleefbaar te maken. Daarbij  
neemt de pyramide van Austerlitz een centrale rol in.

Plan inhoud algemeen
Het leidend thema van het plan is ‘de Bronnen van Napo-
leon’. Het schone water van de heuvelrug vormde de beslis-
sende factor bij de keuze van deze plek als legerplaats voor 
20.000 manschappen.  

Het concept ‘De bronnen van Napoleon’ is op de volgende 
manier ruimtelijk vertaald: 

Er wordt een ruimtelijk ensemble aangelegd dat de 
aanwezigheid van de Franse militairen in het gebied 
verbeeldt; het ensemble van Austerlitz. Dit ensemble 
bestaat uit drie assen die samenkomen bij ‘de legertent’ 
van generaal Marmont. 
Oude en nieuwe functies, die de historie van de plek 
ondersteunen krijgen binnen dit ensemble een plaats. 
Zo worden binnen de grenzen van het kamp de inten-
sieve recreatiefuncties zoals dagcampings en scouting-
terreinen geplaatst. Het dorp Austerlitz kan uitbreiden 
binnen het patroon van kampwegen. 
Wandel- en fi etsroutes sluiten aan op het “Franse” 
karakter met lange rechtstanden en lanen. 
De 40 waterputten langs de linieweg worden letterlijk 
als ‘Informatiebronnen’ over de historie vormgegeven. 
Andere informatiebronnen zijn route paaltjes, uitkijkpun-
ten, GPS en smartphones. 

•

•

•

•

Plan inhoud met accent op BOS4D
Bij het opstellen van het plan is gebruik gemaakt van de 
volgende BOS4D benaderingen:
landschapsbenadering en ensemblebenadering.

De tijdsdimensie; vertaling van verleden naar de toekomst.
Het ensemble van Austerlitz, het ensemble van slot Zeist en 
het ensemble Amersfoortseweg hangen met elkaar samen 
en vormen de basisstructuur van het gebied. Het centrale 
deel van het bosgebied is aangewezen als struinbos met 
een natuurlijk karakter. Alleen de boswegen die vanuit de 
(bos)historie belangrijk zijn blijven bestaan. Rond dit ruige 
gebied ligt een ring van cultuurlijke landgoedbossen met 
een dicht padensysteem. In deze ring ligt de historie van de 
bosbouw ten aanzien van bosbouwkundige systemen en 
bostypen ‘opgeslagen’.

De opbouw en enorme maat van het legerkamp is beleef-
baar gemaakt door de structuur van bospaden en een drie 
kilometer lange linielaan met bolwerken. Het bos in het 
kampement heeft een ander karakter dan er buiten. De 
centrale as vanuit het legerkamp bestaat uit een heidebaan. 
Deze heideas verbindt het kamp met het oefentterrein Leus-
derheide en is tevens een ecologisch verbindingszone. De 
andere assen bestaan uit lindelanen (deels bestaand).

Bronnen van Napoleon
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ontwikkelingsplan 2010; zandwinplassen, een gridstructuur en de herstelde Herenkampboswerkzaamheden inzetten als attractie voor de recreatie

kaartbeeld 1852; een aanzet voor het bosbouwgrit als basis voor de ontginning kaartbeeld 1899; de Herenkamp is de eerste bosstrip van Drenthe

Gasselterveld; een bos om te ontpannen
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Soort plan
Ruimtelijke ontwikkelingsvisie, 2010

Opdrachtgever
Gemeente Aa en Hunze, Staatsbosbeheer, Provicie Drenthe

Plangebied
Bosgebied het Gasselterveld langs de N34 in Drenthe

Opgave 
Het afstemmen van de ontwikkelingen in Gasselterveld
en het aangrenzende gebied na het stoppen van de ex-
ploitatie van de zandwinlokatie in het bos. Daarbij werd 
nadrukkelijk aandacht gevraagd voor natuur (bos en water), 
recreatie, veiligheid, infrastructuur en cultuurhistorie.

Plan inhoud algemeen
De landschappelijke hoofdstructuur bestaat uit de drie
deelgebieden en de structuurdragers. Door de huidige
landschappelijke hoofdstructuur te versterken ontstaat een
krachtig gebiedseigen kader waarbinnen vervolgens ruimte
is voor een fl exibele invulling.

De drie deelgebieden zijn:
Een entreegebied met een landgoedkarakter. 
De grote eenheid gevarieerd bos met daarin een aantal 
plassen, vennen, vochtige laagtes en akkers.
Het beekdal van het Andersche Diep. 

De structuurdragers zijn:
Het reliëf gevormd in de ijstijden. Het gebied is een 
onderdeel van de westhelling van de Hondsrug.
Een grid van bospaden gebaseerd op de oorspronke-
lijke ontginningsstructuur van de bosaanleg.
De Gasselterdennen en de Herenkamp. Dit zijn dé 
ijkpunten in de historie van het bos.

Het karakter wordt ook bepaald door enkele voor dit gebied 
specifi eke thema’s:

De aardkundige waarden
De levende bosbouw(historie)
Het zichtbare en onzichtbare water.

Gezamenlijk zorgen ze voor een specifi ek genuis loci. Door 
ruimtelijke ontwikkelingen te koppelen aan de landschap-
pelijke hoofdstructuur en de thema’s ontstaat een rijk en 
gelaagd landschap dat zich onderscheidt van andere bos-
gebieden. 

•
•

•

•

•

•

•
•
•

Plan inhoud met accent op BOS4D
Bij het opstellen van het plan is gebruik gemaakt van de 
volgende BOS4D benaderingen:
landschapsbenaderingen, ensemblebenadering en element-
benadering.

De tijdsdimensie; vertaling van verleden naar de toekomst. 
Het Gasselterveld is een multifunctioneel bos met een
boshistorie die teruggaat tot het eind van de 19e eeuw. 
Het zichtbaar maken van de bosbouwhistorie betekent dat 
de bosbouwkundige cultuurhistorische elementen extra 
aandacht krijgen. De belangrijkste elementen op land-
schapsniveau zijn het raster van bospaden, de Herenkamp 
en Gasselterdennen.
Het  raster wordt versterkt door alle rechte paden die niet tot 
het grid behoren te laten vervallen en het raster te herstellen 
op plaatsen waar het is verdwenen.
Rond de Herenkamp worden de eikenwallen hersteld en
het bos aangevuld. Het bos binnen de wallen wordt ‘traditio-
neel’ beheerd met een vlaktegewijze verjonging. De Gassel-
terdennen, een zandheuvel met kraaiheide en oude dennen 
van voor de bebossing word beschermd tegen intensieve 
betreding.

De historie van de bebossing van de heide is gekoppeld aan 
Gasselte. Het ensemble Gasselte - Heerenkampweg - He-
renkamp is historisch belangrijk. Door de Herenkamp vanaf 
Gasselte opnieuw te bebossen (door dorpsbewoners) wordt 
deze relatie nieuw leven ingeblazen. 
De bosbouwhistorie wordt ook gebruikt om activiteiten te 
organiseren, zoals bosbouwwedstrijden en bosbouwwan-
delingen. Bosbouwwerkzaamheden worden gekoppeld aan 
excursies met de boswachter. De bosbouwhistorie wordt 
ook verteld via de (digitale) informatiemiddelen en excur-
sies. De keien met vaknummers zijn een goede basis voor 
puzzel tochten.historische perceelaanduiding met keien

Gasselterveld; een bos om te ontpannen
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entreegebied met heide, natuur- en cultuurbosdeelgebieden met Twilhaarskamp en Spoorbos

kaartbeeld 1895; Twilhaarskamp en het Spoorbos structuurplan Twilhaarskamp en een stuk Spoorbos

De Sallantse Heuvelrug
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Soort plan
Kwaliteitsimpuls met visie voor korte en middellange termijn, 
2009

Opdrachtgever
Gemeente Nijverdal in samenwerking met het Nationaal 
Park Sallandse Heuvelrug

Plangebied
Noordelijk deel van het Nationaal Park de Sallandse Heuvel-
rug langs de N35, ten oosten van Nijverdal.

Opgave 
Het herstructuren van de noordelijke entreegebied waarbij 
onbenutte potenties verzilverd worden en infrastructuurbar-
riëres worden geslecht. Het gebied is te saai, de parkeer-
plaats te klein en het entreegebied onaantrekkelijk.

Plan inhoud algemeen
In de toekomst is de noordrand van de Sallandse Heuvelrug 
dé ontmoetingsplek van ‘mens en natuur’. Kernwoorden 
voor de noordrand zijn: geologie, cultuurhistorie, uitzicht, 
leren, verwondering, ontmoeting en ecologie.
Op basis van historische en geologische verschillen zijn een 
aantal deelgebieden onderscheiden. Verschillen in karak-
ter worden vergroot door het maken van akkercomplexen, 
het verbeelden van bewoningsplaatsen, contrasterende 
bostypen en beheermethoden en verschillen in het verloop 
van paden.

De uitstraling van de hoofdentree weerspiegelt de groots-
heid van de natuur in de directe omgeving. Bezoekers er-
varen een voorbode van wat komen gaat. Het entreegebied 
ademt ondanks de vele bezoekers een zekere rust, ruimte 
en monumentaliteit uit. Bij de hoofdentree is een natuur- en 
cultuurplein met een bezoekerscentrum en horeca, een 
grote heide, een stuk natuurbos en een cultuurbos. 

Vanuit het bezoekerscentrum kan de bezoeker kiezen uit 
een aantal  ‘sferen’ van de Noordrand;

De Uitkijk geeft zicht op de grote centrale heide met het sterke 
heuvelachtige reliëf.
De Heuvel met een steilrandenroute waarlangs bele-
vingspunten over de ijstijd, het ontstaat van het bos- en heide-
gebied en het watersysteem zijn geplaatst.
Het Spoorbos met een nooit door de trein gebruikt kaars-
recht tracé van de spoorlijn en een strakke bosbouwkundige 
verkaveling.
Twilhaarskamp met oude bewoningsplaatsen, wallen, weitjes 
en een schaapskooi in het bos.

•

•

•

•

Plan inhoud met accent op BOS4D
Bij het opstellen van het plan is gebruik gemaakt van de 
volgende BOS4D benaderingen:
ensemblebenadering en elementbenadering.

De afstand van de entree naar de grote heide is voor 
veel mensen te lang en te saai. Er is op dit moment geen 
eenduidig route van de hoofdentree naar Twilhaarskamp. 
Daarnaast ervaren mensen dit gebied als een eentonig bos 
waar je niet aan ontkomt als je iets interessants wilt zien. De 
route wordt helder en gevarieerder. Het verbindt bijzondere 
plekken in de Noordrand die iets vertellen over de historie 
van het gebied. Er worden accenten gelegd en karakters 
worden versterkt.

De tijdsdimensie; vertaling van verleden naar de toekomst. 
Het thema van ‘mens en natuur’ wordt versterkt door een 
accent te leggen op de cultuurhistorie van het bosgebied:

Speelelementen in het speelbos verwijzen naar cultuurhisto-
rie; bewoningsplaatsen, landbouw en het spoorbos. 
Het cultuurlijke c.q. bosbouwkundig karakter van het Spoor-
bos wordt versterkt door een kleinschaligere - perceelsgewijze 
- afwisseling die afgeleid is van de historische verkaveling. 
In het Spoorbos staan soorten als Beuk, Larix, Douglas en 
Tsuga in monoculturen.
Twilhaarskamp wordt ontwikkeld als een samenhangend 
ensemble van erven met kampen en wallen, de stuifduinen, 
heide en schapendreef. De markengrens wordt beter ‘lees-
baar’.
Twilhaarsven blijft een rustig, gebied waar de bezoeker op 
zoek kan naar oeroude jeneverbesstruiken en boskernen. 

•

•

•

•

uitvoering bewoningsplaats bij Twilhaarskamp

De Sallantse Heuvelrug
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structuurontwerp van de sorties langs de AmersfoortsewegEen sortie waar het oorspronkelijk profi el,  met een eikenwallen en laanbomen, nog herkenbaar  is

kaartbeeld 1696; ontwerp Jacob van Campen is uitgezet

het historisch profi el van een sortie

de bouwstenen van een sortie; een (eiken)wal en boom

De sorties van de Amersfoortseweg
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Soort plan
Structuurplan met ontwikkelingsstrategie, 2011-2012

Opdrachtgever
Provincie Utrecht en Hart van de Heuvelrug

Plangebied
Landgoedzone aan weerszijden van de Amersfoortseweg in 
de gemeenten Zeist, Soest en Amersfoort.

Opgave 
De Amersfoortseweg is in de loop van de eeuwen sterk van 
karakter veranderd. Het ontwerp van Jacob van Campen uit 
1647 is vrijwel onzichtbaar. 

Op welke manier kan de vakkenstructuur  naar ontwerp van 
Jacob van Campen, van deze landgoederenzone zichtbaar  
en beleefbaar worden gemaakt. 

Plan inhoud algemeen
Jacob van Campen ontwierp een kaarsrechte weg met 
meerdere rijen bomen erlangs. De weg was de basis voor 
een vakkenstructuur van 100 x 100 roede (376 x 376 meter). 
Het was de bedoeling dat in elk vak een buitenplaats ont- 
wikkeld werd. De vakken werden gescheiden door sorties. 
Via de sorties bleven de noordelijke en zuidelijke gelegen 
heidevelden met elkaar verbonden. Dit was vooral belangrijk 
voor de schaapskuddes. De sorties kregen een standaard 
opbouw met grondwallen, eikenhakhout en een eikenlaan.

Uit de inventarisatie van de 50 sorties bleek dat er geen 
sortie meer is met het oorspronkelijk profi el. Omdat het 
herstellen van de 50 sorties in één keer niet mogelijk is, 
is een ontwerpstrategie ontwikkeld. De strategie moet er 
voor zorgen dat de sorties en het ritme gelijdelijk aan weer 
zichtbaar worden. 

Drie ontwerpprincipes moeten ervoor zorgen dat de sorties 
weer zichtbaar worden. Bij elke ruimtelijke aanpassing zoals 
de aanleg van een woonwijk, de aanleg van een fi etspad of 
bij het beheer van het bos vormen zij een leidraad.  

gebruik; de sortie heeft een ontsluitingsfunctie 
zichtbaarheid; de sortie is vanaf de Amersfoortseweg zicht-
baar.
herkenbaarheid; het profi el van de sortie wordt op basis van 
een tweetal bouwstenen opgebouwd.

•
•

•

Plan inhoud met accent op BOS4D
Bij het opstellen van het plan is gebruik gemaakt van de 
volgende BOS4D benaderingen:
ensemblebenadering en objectbenadering. 

De tijdsdimensie; vertaling van verleden naar de toekomst. 
Het ontwerpprofi el van Jacob van Campen is als uitgangs-
punt genomen voor het herkenbaar maken van de sorties. 
De bouwstenen bestaan uit een wal met meerstammige 
bomen en een laan. Door de wal en laan onderscheiden de 
sorties zich van de normale lanen die in dit landgoederen-
gebied voorkomen. Samen met de ontsluiting vormen zij 
een herkenbare lijn van 376 meter lang. Geleidelijk ontstaat 
een ensemble zoals Jacob van Campen het had bedacht; 
een weg met aan weerszijden, om de 100 roede, een sortie.

Afhankelijk van de bestaande situatie kunnen verschillende 
profi elen worden ontworpen. De oude wal kan op veel 
plaatsen zichtbaar worden gemaakt door de dichte beplan-
ting te verwijderen. De wal kan worden geherprofi leerd als 
deze niet meer zichtbaar is. In situaties waarbij de sortie 
volledig is verdwenen kan het ‘historisch’ profi el worden 
teruggebracht. De breedte van het profi el is afhankelijk van 
de beschikbare ruimte en de ontsluitingsfunctie. Een woon-
straat krijgt een ander profi el dan een Provincieale weg of 
een bospad. 

Voor de Zandbergenlaan (N238) is een ontwerp gemaakt 
en uitgevoerd. Deze Provincieale weg kruist een sortie. Een 
deel van de laan is nog intact. Betonnen rijsporen liggen in 
de sortie en kruisen het nieuwe fi etspad, dat langs de N238 
ligt. De betonnen rijsporen geven de oude functie en het 
verloop van de sortie aan. Een bronzen tijdtafel in de vorm 
van een dikke boomstam maakt de historie van deze plek 
afl eesbaar.

tijdtafel met boomringen en gebeurtenissen

De sorties van de Amersfoortseweg

sortie langs Provinciale weg
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modern, groen stadsplein loofbos op woeste grond

bospark met hertenkamp

loofbos met waterwerken

ontwikkelingsvisie ‘ de ontdekking van het Haagse Bos’

verleden en toekomst van het Haagse Bos

kaartbeeld 1825; na aanleg van de waterpartijen 

sfeergebieden

Ontdekking van het Haagse Bos
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Soort plan
Ontwikkelingsvisie, interactief proces, 2000-2002

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag, Staatsbeheer

Plangebied
Haagse Bos, Malieveld en Koekamp

Opgave 
Het Haagse Bos wordt slecht gebruikt. Mensen voelen zich 
in de bosdelen onveilig. Het Malieveld is een groot deel van 
het jaar een modderpoel en de Koekamp is ontoegankelijk.

Maak samen met de gebruikers van het Haagse Bos een 
ontwikkelingsvisie waarbij het gebied het karakter krijgt van 
een stadsbos met een intensiever gebruik.

Plan inhoud algemeen
Het bos heeft een rijke historie en een speciale landschap-
pelijke opbouw. Daarnaast herbergt het bos een schat aan 
waarden op het gebeid van fl ora en fauna. Het is een van de 
belangrijke groengebieden van Den Haag.
Het basisidee van de ontwikkelingsvisie is ‘de ontdekking 
van het Haagse bos’. De bewoners van Den Haag moeten 
het bos opnieuw ontdekken en gaan gebruiken. 

Door het organiseren van allerlei activiteiten worden men-
sen opnieuw bekend gemaakt met het gebied. Een gebrui-
kersgroep zorgt voor de supervisie op de ontwikkelingsvisie.  
De aanpassing hebben zowel betrekking op de padenstruc-
tuur als op de houtopstand. Door de verbetering van het 
padensysteem wordt het aantrekkelijker voor bewoners uit 
de omgeving, maar ook voor werknemers van de ministeries 
en andere kantoren die in de omgeving staan. 
Barrieres zoals de Utrechtsebaan en de Laan van Nieuw 
Oost Indië worden veel beter passeerbaar voor voetgangers 
en fi etsers, waardoor tevens een betere verbinding ontstaat 
tussen de stad en het landgoederengebied. In het bos wor-
den meer voorzieningen aangelegd zoals een theehuis en 
kinderspeelbos.

Het Malieveld blijft een manifestatieveld. Rond het veld 
wordt een breed pad aangelegd zodat er een beter gebruik 
mogelijk is. 

Plan inhoud met accent op BOS4D
Bij het opstellen van het plan is gebruik gemaakt van de 
volgende BOS4D benaderingen:
landschapsbenadering en objectbenadering.

De tijdsdimensie; vertaling van verleden naar de toekomst. 
De opbouw van het gebied komt voort uit de aanwezig-
heid van strandwallen en -vlaktes. Het noordelijke deel is 
een strandwal met oude duinen, het zuidelijke deel is een 
voormalige strandvlakte. In het zuidelijke deel liggen grote 
waterpartijen uit de romantische periode, ze waren ooit ge-
koppeld aan de zichtassen van huis Ten Bosch. De randen 
van het bos zijn ondoorzichtig.

De opbouw in een strandvlakte met waterwerken en een 
strandwal met oude duinen wordt versterkt. Het bos van de 
strandvlakte wordt ‘ vochtiger’ en transparanter. Dit deel is 
gecultiveerder met ligweides, kinderspeelplaatsen en een 
theepaviljoen. Er komen zichtlijnen van de Bezuidenhout-
seweg naar de waterpartijen. De Koekamp voor het Cen-
traal Station Den Haag blijft een hertenkamp, maar wordt 
toegankelijker.
Het noordelijke deel van het bos, dat grenst aan de drukke 
Benoordenhoutseweg, wordt juist dichter en ruiger. Het 
gebruik en beheer is extensiever. Hier kun je dwalen en van 
de natuur genieten. Het Malieveld wordt een modern groen 
stadsplein met de poffertjeskraam en een nieuw skatepark.

Verspreidt door het gebied worden ontdekkingspunten 
verbijzonderd die te maken hebben met de historie van het 
gebied; een bunker verscholen onder een duin wordt weer 
zichtbaar; een deel van de tankgracht uit de WO II wordt 
weer herkenbaar gemaakt;  de plaats van een kapel wordt 
gemarkeerd enz.  

Ontdekking van het Haagse Bos
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bewoningsplaats bij Twilhaarskamp met oude boom, waterput, contour boerderij, haag en hek. Vanaf de bewoningsplaats is er zicht op de kamp
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Zonder een overkopelend (historisch) concept kan 
BOS4D vervallen in een verzameling van losse 
historische incidenten. Er moet gezocht worden naar 
een voor het gebied onderscheidend karakter en naar 
samenhang. Het benadrukken van één tijdlaag zoals 
bij ‘de Bronnen van Napoleon’ geeft het bos een eigen 
karakter dat toeristisch recreatief kan worden benut. 

 
Als BOS4D zich tegeljkertijd afspeelt op verschil-
lende schaalniveau’s ontstaat een herkenbaar en 
duurzaam karakter. De voor het westelijke deel van 
Zuid-Holland kenmerkende strandwallen en -vlakten 
zijn doorvertaald naar het schaalniveau van het bos op 
het gebied van paden-en waterstructuur én de bosty-
pen. 

Bij BOS4D moet worden gezocht naar sterke én be-
leefbare contrasten. Bos is voor veel mensen al snel 
eentonig. Historische kavel- en wegenstructuren zoals 
in het Spoorbos en Herenkamp worden alleen duidelijk 
als alle beschikbare ontwerpmiddelen worden ingezet; 
een afwijkend verloop van de paden, contrasterende 
bostypen en verschil in beheermethoden.

•

•

•

Het ontwerpen in ensembles versterkt de samen-
hang en herkenbaarheid van de historie in een 
bos. Ensembles kunnen elementen aan elkaar kop-
pelen en zicht geven op grotere verbanden. Ensembles 
komen op alle schaalniveaus voor. Het ensemble van 
de Amersfoortse weg is bijna 4 kilometer lang terwijl de 
vaknummering met keien in het Gasselerveld zich op 
microniveau bevinden. Specifi eke groene elementen 
worden voor de gebruiker sneller herkenbaar als zij on-
derdeel zijn van een groter ensemble. Eén sortie is nog 
niet speciaal, maar 50 soties op regelmatige afstand 
aan weerszijden van de weg worden sneller herkend.

Naast groene elementen zijn artifi ciele elementen 
van groot belang voor BOS4D. Een oude eikenlaan is 
fantastisch, maar is voor veel bezoekers niet erg onder-
scheidend. Artifi ciele elementen zoals bewoningsplaat-
sen of de 50 waterputten bij de bronnen van Napoleon, 
hebben een grote zeggingskracht. Ze vormen extra 
attracties en zijn aanleiding voor een wandeling.

•

•

Conclusie en discussie
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