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17. Natuurlijk spelen

17. Natuurlijk spelen, klimboom 17. Natuurlijk spelen, stapstenenpad grote keien bij speelvijver 17. Natuurlijk spelen, keien als speel- en zitelement 17. Natuurlijk spelen, stammencirkel 17. Natuurlijk spelen, stapstenen in water

16. Herinrichten bergen Anna’s Hoeve: informeel zitten op 
boomstammen

16. Herinrichten bergen Anna’s Hoeve: uitzicht vrijmaken op 
Wasmeer (referentie Grebbeberg)

16. Herinrichten bergen Anna’s Hoeve: 
trap met natuurlijke uitstraling van boomstammen

12a/13b. Bos- en heideverbinding: afwisseling open en dicht

12a/13b: Bos- en heideverbinding: behoud van groepje bestaan-
de (naald)bomen voor gelaagdheid in gebied (hier bij A27)

12a/13b. Bos- en heideverbinding: afwisseling open en dicht 12a/13b. Bos- en heideverbinding: inpassing en behoud 
karakteristieke bomen

12b. Waterpartij en oevers 12b. Waterpartij en oevers

4,5,6,7,8: Grondwallen, voorbeeld geraliseerde grondwal bij A27/
spoor

4,5,6,7,8: Grondwallen, natuurlijke uitstraling, glooiend en begroeid 
passend bij het gebied

12c. Poelen 12c. Poelen 

13a. Herstel Monnikenwater 
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20/21. Nieuw recreatief fietspad Liebergerweg en 
A. Schweitzerweg

18. Hondenuitlaatplaats: er geen aparte uitlaatplaats maar 
alleen een hondenpoepbak met zakjesvoorziening.

22/28. Verleggen wandelpaden Anna’s Hoeve en Monniken-
berg. Zandpaden worden omgelegd met zelfde maat.

19. Afscherming VWoAH bij speelvijver. schanskorf gevuld met 
natuurlijk materiaal

19. Afscherming VWoAH bij speelvijver. schanskorf gevuld met 
natuurlijk materiaal

19. Afscherming VWoAH bij speelvijver. schanskorf die 
begroeid met varens en klimplanten

23. Vlonderpad bergvijver: vloeiende vorm vlonder 23. Vlonderpad bergvijver: drijvende vlonder zodat waterbele-
ving optimaal is en vlonder altijd toegankelijk

25. Uitkijkpunt  Monnikenberg: opknappen bestaand 
bouwwerk

25. Uitkijkpunt  Monnikenberg: vloer van granietkeitjes rond 
bank voor comfort en tegen erosie.

25. Uitkijkpunt  Monnikenberg: hek van gekloofd kastanjehout 
als afscherming rustgebied en markering uitkijkpunt

27. Vlonderpad Monnikenwater: vlonderpad met natuurlijke 
uistraling, zonder leuning. Pad ligt vlak boven het maaiveld.

27. Vlonderpad Monnikenwater: vlonderpad met natuurlijke 
uistraling, zonder leuning. Pad ligt vlak boven het maaiveld.



Profielen Schetsontwerp
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Profielen-001
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Opmerking:
Profielen opgesteld op basis van inmeting April 2019.
Gegeven afmetingen gebaseerd op het schetsontwerp. Afmetingen kunnen waar nodig nog op enkele 
punten gewijzigd worden in het definitief ontwerp.
Afmetingen weergegeven in m. (meters) tenzij anders vermeld.
Hoogtes weergegeven in m. NAP, tenzij anders vermeld.
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Profielen-002

Opmerking:
Profielen opgesteld op basis van inmeting April 2019.
Gegeven afmetingen gebaseerd op het schetsontwerp. Afmetingen kunnen waar nodig nog op enkele 
punten gewijzigd worden in het definitief ontwerp.
Afmetingen weergegeven in m. (meters) tenzij anders vermeld.
Hoogtes weergegeven in m. NAP, tenzij anders vermeld.
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