
Cultuurhistorie als basisCultuurhistorie als basis
Inspirerende voorbeelden van gebiedsplannen in bos en natuur
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Bronnen van Napoleon, Utrecht
Bosbouwhistorie, Drenthe
Kampen in bos, Overijssel

•
•
•

Drie plannen



cultuurhistorie speelt zich op alle schaalniveau’s af
cultuurhistorie zorgt voor een uniek gebied
bosontwerp en bosbeheer vormen samen het beeld

•
•
•

Drie thema’s
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Het Kamp van Utrecht; kaartbeeld 1805

Franse periode is in hele gebied aanwezig
helder water; legerplaats voor 20.000 soldaten

•
•

Bronnen van Napoleon Utrechtse Heuvelrug



slot zeist

Ensemble Austerlitz

Zeist

Amersfoort

MaarnA12

A 28

amersfoortse weg

lange termijn gebiedsvisie 2003

het legerkamp en pyramide van Austerlitz
struingebied met assen en oude boswegen
ring van fi jnmazige landgoedbossen

•
•
•

Bronnen van Napoleon Utrechtse Heuvelrug
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legerkamp en assen afwijkend beplant-beheerd
scouting/camping binnen kader legerkamp
waterputten met QRcode

•
•
•

Bronnen van Napoleon Utrechtse Heuvelrug



kaartbeeld 1899;heide en bosstrip

eerste bebossing van Drenthe 
Herenkamp omgeven door hakhoutwallen

•
•

Bosbouwhistorie Gasselterveld
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ontwikkelingsvisie 2010

grid van boswegen
Herenkamp afwijkend bos- en beheertype 
van kapvlakte tot geintegreerd bosbeheer
bosbouwwerkzaamheden als attractie

•
•
•
•

Bosbouwhistorie Gasselterveld



keien op hoekpunten bosvakken
houtvester Jansenweg 
boomkronenpad

•
•
•

Bosbouwhistorie Gasselterveld
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kaartbeeld 1895:Twilhaarskamp en spoorbos

Twilhaarskamp op de markegrens
spoorbos met strokenverkaveling 

•
•

Kampen in het bos Sallandse Heuvelrug



Wintereiken-beukenbos

Wintereiken-beukenbos 
met excoten

Akker

Schapenweide

Oude bewoningsplaats

Bomenweide

Schaapskooi

Eigen terrein (vakantiehuis)

Boomgaard

Paden

Grondwal (deels met houtwal)

Reliëf oude stuifzanden

Schapendreef

Fietsverbinding

Schetsontwerp: TWILHAARSKAMP
legenda

deelgebied Twilhaarskamp en Spoorbos 2011

Spoorbos met verschillende bostypen
Twilhaarskamp met bewoningsplaatsen
markegrens en schapendrift naar de heide

•
•
•

Kampen in het bos Sallandse Heuvelrug
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bewoningsplaats met put en oude boom
toegevoegd haag, hekje en contour fundering 

•
•

Kampen in het bos Sallandse Heuvelrug



cultuurhistorie speelt zich op alle schaalniveau’s af; 
van gebiedsniveau tot plek 
cultuurhistorie zorgt voor een uniek gebied; 
het verhaal van het gebied zichtbaar maken 
bosontwerp en bosbeheer vormen samen het beeld;      
bos- en beplantingstypen vormen de bouwstenen

•

•

•


