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Sylva’s bos

verlaagde tuin

grondgebonden
woningen

appartementen

appartementen

carré

Sylvahoeve

grondgebonden
woningen

Sylvalaan

entree buurt voor
voetgangers en fietsers
Menthenbergseweg,
één pilaar met informatie
over verlaagde tuin

bestaand bos
langs achtertuinen
Merkendal
aangevuld met
nieuwe bomen
en heesters

bestaand bos met
takkenril langs de
Sylvalaan

verlaagde tuin:
beplanting van coniferen.
vijvers, tuinvaas, muren
paden in vorm van acht
worden hersteld

toegangsweg naar Sylvahoeve
en bospaadje naar Sylvalaan

bestaande situatie verlaagde tuin: coniferen, vaas, vijvers, trap en muren
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carré:
bloeiende borders met
sierheesters, grote
ontmoetingstafel onder
bloeiende boom

parkeerplaatsen
ingepast tussen
rododendrons en
nieuwe bomen

gemetselde tuinmuren op
overgang van tuinen en
terrassen naar carré

borders met bijvriendelijke beplanting op carré

Plankaart
wonen in een bestaand bos

boskavels met
vrijstaande woningen

parkeerplaatsen
ingepast tussen
rododendrons en
nieuwe bomen

hagen, groepen
rododendrons of
begroeide hekwerken
op overgang
privé- openbaar

markante
boom
ingepast

boom
nieuw

boom
ingepast

groepen
rododendrons,
gedeeltelijk
bestaand

takkenril

entree naar tuinen
langs Kemperbergerweg
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parkeren in het groen

smalle wegen, van gebakken klinkers

3

5

hoofdentree aan
Kemperbergerweg met
pilaren en groepen
rododendrons, smalle
rijbaan van gebakken
klinkers met bermen van
grasstenen
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15

pilaren hoofdentree

20m

N

Sylva’s bos

coniferen, zowel ingepast
als nieuw

bestaande boom,
verplant naar nieuwe
plaats

boom nieuw:
gebiedseigen soorten

markante boom
ingepast

Bestaande bomen en bosbewoners
De nieuwe woningen zijn ingepast in bestaand bos. Alle bomen zijn stuk
voor stuk bekeken en bomen met toekomstverwachting zijn ingepast in
de nieuwe buurt. Het bos vormt een schakel tussen de bossen langs de
Kemperbergerweg, landgoed de Menthenberg en de bebouwde kom van
Schaarsbergen en vormt een leefgebied voor onder andere vleermuizen,
vogels en amfibiën (vijvers). In het inrichtingsplan is hier rekening mee
gehouden door gebiedseigen soorten bomen te planten en groene
erfafscheidingen. Gesnoeid hout wordt verzameld in takkenrillen langs de
Sylvalaan, die schuil- en nestgelegenheid bieden. Verlichting is minder
verstorend is voor de dieren door de straatverlichting op de routes te
richten en een vriendelijkere lichtkleur te gebruiken.

bestaande magnolia
krijgt een prominente plek
midden op het op carré

bestaande bomen blijven behouden
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boom ingepast

wonen in bestaand bos
wonen in een bestaand bos

voet-/fietspad
halfverharding

voetpad van
grind

pad van gebakken
klinkers, parkeervakken
van grasstenen

toegang Sylvahoeve/ bospaadje
van puinverharding

rijbaan en uitstapstroken
van gebakken klinkers
en parkeervakken van
grasstenen

pad van gebakken klinkers, smalle rijbaan van
parkeervakken van
gebakken klinkers
grasstenen
met bermen van
grasstenen

Wegen
Bomen kunnen behouden blijven door de wegen en paden zorgvuldig in te
passen. De wegen zijn van gebakken klinkers in een warme roodbruine tint.
De bermen zijn van grasstenen. Hierdoor behoudt het bos zijn informele
karakter en wordt de oppervlakte verharding beperkt, waardoor regenwater
in het gebied kan infiltreren en hittestress voorkomen wordt.

Hoogteverschillen
Sylva’s bos ligt op een helling die van zuidwest (Sylvalaan) naar noordoost
(bos aan zijde Merkendal) afloopt: in het plangebied is een hoogteverschil
aanwezig van ongeveer 4,5 meter. Dit betekent dat ook de woningen en
wegen op een helling aangelegd worden en in hoogteligging verschillen. In
het carré wordt het hoogteverschil van ongeveer 2 meter opgevangen door
gemetselde muurtjes.

stinzeflora als sneeuwklokjes en bosannemoon

parkeren tussen de bomen en rododendrons
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hekwerk begroeid
met klimop,
hoogte 1,80m

1,50m

1,50m

1,50m

1,80m

Sylva’s bos

bodembedekkers:
maagdenpalm en klimop

1,50m

beukenhaag
paal met
draad, 1,50m

carré met sierbeplanting
Heesters: krent, vlinderstruik, sering, hortensia, magnolia. Bodembedekker
maagdenpalm (50%) met groepen bijvriendelijke vaste planten, onder andere
aster, anemoon, spoorbloem, lavendel, kattenrkuid, vetkruid, ijzerhard, zeepkruid

gemetselde
tuinmuren

struweel / vogelbosjes: krent,
hazelaar, hulst, liguster, wilde
appel, vuilboom, sporkehout,
gewone vlier, lijsterbes

Bestaande vegetatie vormt basis voor keuze nieuwe beplanting: bomen, stinzeflora bodembedekkers en rododendrons

6

informele groene erfgrenzen

1,80m

dragen bij aan het boskarakter

1,50m

1,50m

1,50m

1,80m

0,80m

rododendrons
met hekwerk,
hoogte 1,50m

hekwerk
begroeid met
klimop
hoogte 1,80m

lage beukenhaag
voorzijde met
gaashekwerk
hoogte 0,80m

bodembedekkers:
maagdenpalm, dovenetel,
en bollen als sterhyacint,
bosanemoon, sneeuwklokje,
vingerhelmbloem en lelietje
van dalen

diversiteit in groene erfafscheidingen:
rododendrons, lage en hoge hagen, begroeid hekwerk

groepen rododendrons geven
diepte en sierwaarde aan het bos
bij entrees en erfafscheidingen
Rhododendron catawbiense
‘Boursault’

krenten
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Sylva’s bos
>

+ 56.00

noordzijde - boszone langs Merkendal

bestaande en nieuwe bomen

+ 55.25

pad toegang bergingen

appartementen

+ 55.15

carré met bijvriendelijke beplanting,
muren vangen hoogteverschillen op

Hoogteverschillen
In Sylva’s Bos is een hoogteverschil aanwezig van ongeveer 4,5
meter. Het buurtje ligt op een helling die van zuidwest (Sylvalaan)
naar noordoost (bos aan zijde Merkendal) afloopt: Dit betekent dat
de woningen en wegen op een helling aangelegd worden en de
hoogteligging sterk verschilt. In het carré wordt het hoogteverschil van
ongeveer 2,0 meter opgevangen door gemetselde muurtjes langs de
tuinen, terrassen en borders in het midden van het carré.

voetpaden
van halfverharding

bestaand bos met stinzeflora
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rododendrons

hoogteverschillen

+ 58.80
Sylvalaan
+ 56.70

+ 57.30

zuidzijde - boszone langs Sylvalaan / landgoed de Menthenberg

grondgebonden woningen

bestaande en nieuwe bomen

bloeiende borders carré met sierheesters en vaste planten

landgoed De Menthenberg

vlinderstruiken rond carré
9

wonen in de natuur

Sylva’s bos

meubilair in natuurlijke materialen (hout) en
een donkere tint, die niet opvalt in het bos

combinatie van
gebiedseigen en
bloeiende soorten

smalle rijbanen van gebakken klinkers met bermen van grasstenen,
stammen en dikke takken als anti-parkeermaatregel langs de rijbanen

takkenril zorgt voor afscherming van de Sylvalaan en biedt schuil- en nestgelegenheid 1,00 - 1,50m hoog
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verlaagde tuin
gemeentelijk monument wordt openbaar toegankelijk

trap en keermuur verlaagde tuin in 1929
uit familiearchief van familie Emons

tuinvaas

trap en keermuur verlaagde tuin in 2018 met zicht op Sylvahoeve

verlaagde tuin in 2018 met beplanting van coniferen, vijvers en tuinvaas vormt een bijzondere plek
in de nieuwe buurt: een voet-fietspad door de tuin verbindt het carré met de Menthenbergseweg
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in opdracht van Dutch Housing Company
dit document is opgesteld ten behoeve van de oriëntatie van nieuwe bewoners op de prachtige woonlocatie Sylva’s Bos: hier kunnen geen rechten aan ontleend worden - april 2019

