Wandelpad landgoed Biljoen

“Een wandelpad richting de toekomst”

Kader van de opdracht

Hieronder volgt een gebiedsbeschrijving met verhelderende hoofdvraag die aan de hand van gebiedsanalyse tot stand is gekomen. En wordt de methode beschreven hoe het inrichtingsvoorstel tot stand is gekomen.

Het landgoed van Kasteel Biljoen is in 2009 aangekocht door Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen. De stichting zoekt naar mogelijkheden om het kasteel en het omliggende gebied
aantrekkelijk en toegankelijker te maken voor bezoekers. Het landgoed rond Kasteel Biljoen, dat tot nu
toe niet openbaar toegankelijk is, zal in de toekomst gedeeltelijk opengesteld worden. Het project betreft een inrichtingsvoorstel voor een wandelpad over het landgoed van Kasteel Biljoen ten oosten van
Velp.
In de aanloop van de ontwerpen is er gekeken naar de ecologische-, cultuurhistorische-, en recreatieve
waarden. Het wandelpad loopt langs en door verschillende deelgebieden rond Kasteel Biljoen. Deze
deelgebieden hebben ieder hun karakteristieke kenmerken en waarden zodat de recreant het landgoed
door middel van een strategisch gelegen wandelpad kan verkennen. Om de kwaliteiten van het gebied
te versterken zijn er ook een aantal inrichtingsvoorstellen gedaan. Deze inrichtingsvoorstellen hebben
als doel de hydrologische-, ecologische-, landschappelijke- en recreatieve waarden te verhogen.

Gebiedsverkenning

De gebiedsverkenning is weergeven d.m.v. streefbeelden, er zijn drie verschillende deelgebieden weergeven:
- Het parklandschap rond kasteel Biljoen
- Voormalig kasteel Overhagen met omringende dijk en weilanden.
- Weidegebied achter kasteel Biljoen.

Zichtlijn richting kasteel Biljoen.

Dubbele laanstructuur. Laan is aangeplant met
Beuken.

Zicht op het kasteel van de noordzijde, met op de
voorgrond de dijk die het kasteel beschermd
tegen het hoge water van de IJssel.				

Cascade die recent is hersteld, en op de achtergrond
de voormalige boomgaard van kasteel Biljoen waar
restanten van zijn.

Om het doel van dit project zo goed mogelijk vorm te geven is ter verheldering een hoofdvraag opgesteld:
Wat is de meest geschikte locatie voor een nieuw wandelpad over landgoed Biljoen, zodat de recreatiedruk optimaal over het landgoed wordt verspreid en de belevingswaarde van het landgoed zo goed
mogelijk tot uiting komt?
Methode
Door Stichting Geldersch Landschap zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld die meegenomen
moeten worden bij het maken van de inrichtingsvoorstellen. Om de hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden is eerst een gebiedsana-lyse gemaakt waarin ecologische-, cultuurhistorische- en recreatieve
waarden zijn vermeld. Daarnaast zijn pachters en belanghebbenden maar ook de waterhuishouding
van het gebied uitvoerig aan bod gekomen.
Ter verduidelijking zijn er per thema kaarten gemaakt waarin de beschreven elementen zijn weergegeven.
Nu de gebiedsanalyse is opgesteld kan de hoofdvraag, met de daaraan verbonden deelvragen worden
beantwoord. Het antwoord op de hoofdvraag zal tot een concreet inrichtingsvoorstel voor een wandelpad leiden. Daarnaast zijn een aantal inrichtingsvoorstellen gedaan die als doel hebben de waarden van
het gebied te verhogen. Ter illustratie worden de inrichtingsvoorstellen gevisualiseerd in doorsneden
en een aantrekkelijke plankaart. Deze inrichtingsvoorstellen worden onderverdeeld in de volgende
thema’s:
• Aanleg wandelpad met technische details.
›› Wandelpad over dijk met singel rond Overhagen.
›› Wandelpad door de weilanden.
• Aanleg recreatieve voorzieningen.
• Aanleg van landschappelijke elementen naar historisch beeld.
• Restauratie van cultuurhistorische relicten.
• Herinrichting Beekhuizense beek.

De vierpasvorm van voormalig kasteel Overhagen		
is door overmatig rietgroei niet meer zichtbaar. 		

Aan de noordzijde van Overhagen is de vierpasvorm nog wel zichtbaar.

Het wandelpad rond Overhagen is aan de noordzijde
al bijna geheel aanwezig. Wel is het noodzakelijk		
om nog enkele bomen te kappen.				
								

De dijk aan de oost- en zuidzijde van Overhagen is
in het verleden aangeplant met Populieren. Hier zal
een gedeelte van verwijderd worden. Ook de bramen
ruigte zal aangepakt moeten worden.

Ligging landgoed Biljoen
Bron ondergrond (bingmaps.nl),

Gebiedsinventarisatie

Landgoed Biljoen is geinventariseerd op verschillende onderdelen die van belang zijn voor het bepalen van de juiste ligging van het wandelpad. Ook geven inventarisatiekaarten eenvoudig
inzicht in een gebied.
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Verharde kavelpaden die in het weidegebied liggen		
worden gebruikt om koeien naar het de juiste weide
te laten lopen. Ook kan hier bij natte omstandigheden
een tractor rijden.

Een impressie van het weidegebied met knotwilgen
op de voorgrond. Deze foto is genomen aan kant
van Overhagen.

Zicht vanuit het weidegebied richting de voormalige
boomgaard. Op deze foto is duidelijk de overgang te zien tussen de verschillende deelgebieden.
								

Het meest noordelijke punt van het landgoed, waar
onder het viaduct en langs het spoor een doorgang
is naar het weidegebied aan de andere zijde van
de snelweg

