Wandelpad landgoed Biljoen

“Een wandelpad richting de toekomst”
Inrichtingsvoorstel voor het aanleggen van Meidoornheggen en knotwilgen in het weidegebied.

Inrichtingsvoorstel landgoed Biljoen

Het in inrichtingsvoorstel is uitgewerkt in een sfeerimpressie die een duidelijk beeld geeft hoe het landgoed er uit komt te zien na de herinrichting.

Deze heg- en knotwilgstructuren zijn karakteristieke beeldelementen die het landschap in de uiterwaarden van de IJssel van oudsher
bepalen. Er zijn nog restanten aanwezig die kunnen dienen als voorbeeld voor de toekomstig aanplant.
De weidegebieden van landgoed Middachten dienen als voorbeeld voor het aanplanten van los uitgroeiende Meidoornheggen.
Onderstaand beeld dient als sfeerbeeld en moet niet lettelijk genomen worden als de juiste ligging bij de toekomstige aanplant.

Inrichtingsvoorstel voor het realiseren voor nat, voedselrijke graslanden.
De weilanden rond voormalig kasteel Overhagen en in de voormalige boomgaard van Biljoen (in onderstaand sfeerbeeld te zien in de
cirkels) hebben in de huidige situatie een geringe functie als weiland en bevatten weinig ecologische waarden. Door een aanpassing
in het beheer kunnen de weilanden omgevormd worden tot kruidenrijkgrasland met hoge ecologische waarden.
Daarnaast kan de boomgaard weer aangeplant worden met fruitbomen en opengesteld worden voor het publiek. Er kan d.m.v. een
maaipad een rondje gemaakt worden en eventueel kunnen de recreanten zelf fruit plukken.

Deze doorsnede geld als sfeerimpressie van het inrichtingsvoorstel voor het eerste
gedeelte van het wandelpad. Dat vanuit de voormalige boomgaard het weide gebied in
gaat richting de snelweg.
Dit pad loopt parallel aan het kavelpad, en zal daarvan gescheiden worden door een
Meidoornhaag. Het pad zal verspreid worden aangeplant met knotwilgen. De andere
zijde van het pad wordt ook aangeplant met een raster met een Meidoornhaag, zodat
mensen en voornamelijk honden gescheiden blijven van het vee.
Het kavelpad ligt verhoogd in het landschap, door het wandelpad er aan te laten
grenzen ligt deze ook hoger en blijft het pad ook in de winterperiode begaanbaar.
Eventueel zal er op sommige locaties extra grond aangevoerd moeten worden, om veel
hoogteverschil in het pad tegen te gaan.
Deze doorsnede geld als sfeerimpressie van het inrichtingsvoorstel voor het tweede
gedeelte van het wandelpad. Dit wandelpad loopt aan de rand van het weidegebied
richting de spoorweg, waar deze onder de snelweg door kan gaan.

Inrichtingsvoorstel voor het aanpassen en restaureren van cultuurhistorische objecten.
Restaureren van historische objecten is noodzakelijk om het karakter van landgoed Biljoen te behouden. Dit zijn de stiepen
met karakteristiek hekwerk, maar ook lanen die zichtlijnen naar het kasteel creëren, de overstort en het hekwerk van
tramspoor- delen behoren tot de historie van het gebied. Deze objecten zijn niet alleen karakterstiek maar ook functioneel.
De vierpasvorm is als enige over van het voormalig kasteel Overhagen. Door deze weer zichtbaar te maken krijgt de wandelroute
over de omringende dijk een extra dimensie.

Er zijn twee mogelijkheden voor dit pad. De meest voor de hand liggende mogelijkheid
is het pad aan de rand van het weiland aan te leggen, met een meidoornhaag met raster
als afscheiding. Een andere mogelijkheid is om het pad eventueel aan te leggen aan de
overzijde van de watergang op grondgebied van Rijkswaterstaat (in overleg natuurlijk).
Om het pad jaarrond begaanbaar te houden is het noodzakelijk dat het pad iets verhoogd
komt te liggen, zodat het droog blijft. En misschien een semi-verharde bovenlaag van
puin, dat weer ligt kan begroeien met gras voor een natuurlijke uitstraling.
Deze doorsnede geld als sfeerimpressie van het inrichtingsvoorstel voor het wandelpad
over de dijk rond het voormalig kasteel Overhagen.
Het pad zal lopen over de dijk en is daarom droog en het is daarom niet noodzakelijk om hier enige vorm van verharding aan te leggen. Er ontstaat vanzelf een stabiele
bovenlaag door de wandelaars die de grond aantrappen.
Door het creëren van zichtlijnen naar Overhagen en de omliggende weide wordt er een
extra dimensie gegeven aan het wandelpad.
Aan de oostzijde van Overhagen zit een overstort met een kleine waterval, hier zal
eventueel een rustplek gecreërd kunnen worden.
Daarnaast kan er aansluiting gezocht worden met het omliggende weiland, wanneer
deze voor ecologische doeleinden gebruikt gaat worden, door een omleiding van het
pad via het weiland
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Inrichtingsvoorstel voor het aanpassen van de stroomloop van de Beekhuizense beek en het opschonen van de
watergangen.

Inrichtingsvoorstel voor het plaatsen van een houtril.

De aanpassing van de stroomrichting komt uit het herinrichten en openstellen van de oude boomgaard. Deze beek moet als
natuurlijke barrière gaan dienen om de kasteeltuin privé te houden. De nieuwe loop komt door de boomgaard en komt vlak voor de
cascade in de waterloop van de overstort van de kasteelvijver.
Voor de goede doorstroom moet de overstort aan de achterzijde van het kasteel verwijderd of verhoogd worden en moeten
verschillende watergangen opgeschoond worden (zie onderstaand sfeerbeeld).

Deze houtril dient als scheiding tussen het openbaar en privé gedeelte van het landgoed. In de huidige situatie wordt prikkeldraad
gebruikt, wat als storend wordt ervaren.
Het plaatsen van een houtril als natuurlijke scheiding heeft als voordeel dat het ecologische waarde heeft en eenvoudig gemaakt kan
worden van snoeihout.
Wel moet er een doorgang blijven voor de beheerder. Dit kan d.m.v. een hekwerk zoals op bovenstaande foto.
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