
bloemrijk grasland

struweel

uitbreiding landgoed Wildrijck - optie 1

De uitbreiding van het landgoed past binnen de bestaande vormgeving en uit-
straling van het reeds bestaande landgoed. De zuidrand van het landgoed wordt 
begrensd met struweel dat aansluit op de fruitbomenweide. Vanaf het uitzichtpunt 
is een zichtlijn opengehouden naar de omgeving. De uitbreiding van het landgoed 
bestaat verder uit bloemrijk grasland, waarmee het bestaande grasland een logi-
sche afronding krijgt.

mei 2014 - schaal 1:2000 op A3-formaat



bloemrijk grasland

struweel

vochtig
grasland

uitbreiding landgoed Wildrijck - optie 2

De uitbreiding van het landgoed past binnen de bestaande vormgeving en uit-
straling van het reeds bestaande landgoed. De zuidrand van het landgoed wordt 
begrensd met struweel dat aansluit op de fruitbomenweide. Vanaf het uitzichtpunt 
is een zichtlijn opengehouden naar de omgeving. De uitbreiding van het landgoed 
bestaat verder uit bloemrijk grasland, waarmee het bestaande grasland een logi-
sche afronding krijgt. 

In een zone om de bestaande waterplas heen wordt het maaiveld verlaagd om 
groeiomstandigheiden voor vochtig grasland te realiseren. door deze overgang 
vloeiend aan te leggen ontstaat een ecologisch interessante gradiënt van open wa-
ter naar vochtig grasland.

mei 2014 - schaal 1:2000 op A3-formaat
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landgoedwinkel en informatiecentrum 
Wildrijck

Op de hoek van de Roggebotweg en de Hanzeweg 
komt op de locatie van het huidige informatiepa-
neel van Staatsbosbeheer een nieuw gebouw. In dit 
gebouw wordt een landgoedwinkel en een informa-
tiecentrum gecombineerd.

Het gebouw bestaat uit één enkele bouwlaag. De 
bouwstijl is geïnspireerd op een houten boeren-
schuur. Een sobere uitstraling met grote ramen 
als etalage voor de winkel en het infocentrum. Het 
gebouw staat met de rug in de bosrand waardoor 
onderdeel wordt van zijn omgeving. Maar de ligging 
bij de kruising met stoplichten zal ook zorgen voor 
goede zichtbaarheid en bereikbaarheid voor bezoe-
kers.  

mei 2014  
locatie schaal 1:1000 / 
plattegrond winkel 1:100 op A3-formaat

locatie landgoedwinkel en informatiecentrum 
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