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Rhodesteyn Gooyerdijk te Langbroek
natuurontwikkeling nieuw landhuis

Het nieuwe landgoed is ca. 5 ha. groot. Het landhuis met het bouwvlak ligt ongeveer in het midden van de omringende 
percelen, dat de bestemming ‘natuur’ krijgen. De percelen zijn in de legenda van het ontwerp aangeduid. Elke eenheid 
vertegenwoordigt een natuurdoeltype en wordt van boven naar beneden volgens de legenda omschreven.

Bostype 1 ~ open, gemengde bosopstand met bestaand en nieuw geplant loofhout, voornamelijk Esdoorn en 
Zomereik. Bestaande groepen Lariks vormen aan de noordzijde de overgang naar het grasland. Aan te planten struweel 
aan de westzijde zorgt voor een overgang naar het aan te leggen Pad langs de buitenrand en de kavelsloot.
Bostype 2 ~ nieuw te planten leembos, met Zomereik, Haagbeuk, Beuk, Gewone es, Zoete kers en Winterlinde. Bos 
wordt aangeplant met bosplantsoen. 
Bostype 3 ~ nieuw te planten (vochtig) kleibos, met Gewone es, Schietwilg en Zomereik. Aanplant met bosplantsoen.

Houtwal type 1 ~ bestaande Elzen en elzenhakhout met Gelderse roos behouden. Slootzijde is met riet begroeid.
Houtwal type 2 ~ bestaande grote solitaire Elzen behouden. Ondergeschikt aanwezige stobben van elzenhakhout klein 
en laag houden ten behoeve van het ruimtelijk doorzicht voor het landhuis. De aanwezige rietkraag blijft behouden.
Houtwal type 3 ~nieuw te planten elzenhakhout langs bestaande sloot. Slootkanten aanpassen op aan te leggen 
rietkraag aan akkerzijde.

Boomgaarden ~ nieuw te planten hoogstam appelbomen.

Laan ~ nieuw te planten oprijlaan naar landhuis met hoogstam peren. De laan loopt in het midden tussen de 2 
bestaande greppels in het grasland. 

Boomgroep ~ nieuw te planten Noten ter accentuering van de entree Gooyerdijk en begeleiding entreeweg naar de 
laan.

Poel ~ bestaande poel met Riet, Lisdodde en Pitrus verlengen naar het zuiden. De ter plaatse aanwezige Houtwal type 1 
handhaven.

Sloot/greppel ~ bestaande greppel verbreden zodat kwelwater meer aangetrokken wordt en meer ruimte ontstaat voor 
oevervegetatie.

Waterpartij ~ aanleg van nieuwe waterpartij tot 1.5 m diepte. Om verzuring te voorkomen wordt een overstort 
gemaakt op de nabij gelegen zuidelijk kavelsloot. De oevers worden met fl auwe wisselende taludhellingen aangelegd. 
De vormgeving refereert aan de Engelse landschapsstijl. Op strategisch ruimtelijke locaties worden verschillende 
boomgroepen aangeplant, ter landschappelijk architectonische modellering van de doorzichten van en naar het 
landhuis. De vrijkomende grond (zand) wordt gebruikt voor het bouwvlak en in de oprijlaan. Het kruidenrijke grasland 
wordt 2 tot 3 x per jaar gemaaid. 

Grasland ~ het bestaande grasland wordt 2 x per jaar gemaaid.

Akker ~ de huidige maïsakker wordt omgezet in een akker met zomer- en wintertarwe. De bestaande rietgevoelige 
perceelsloten worden als zodanig gehandhaafd.

Haag type 1 ~ bestaande Meidoornhaag (geschoren) behouden. Deze haag behoorde tot de oorspronkelijke 
boomgaard.
Haag type 2 ~ nieuw te planten Meidoornhaag ter omkadering nieuwe boomgaarden. 

Huis + tuin ~ het nieuwe bouwvlak wordt voorzien van een landhuis van 1200 m3 met een omringende tuin en klein 
park. De situering van het huis ten zuiden van de bestaande Lariks groepen houdt rekening met de milieuzone rond 
de belendende houthandel van Van Vliet, en heeft ook een landschapsarchitectonische motivatie. De situering biedt 
ruimte aan de traditionele mogelijkheid het landhuis op afstand van de Gooyerdijk te plaatsen, met een bijbehorende 
oprijlaan en een boomgaard langs de dijk. De Lariks bomen markeren de overgang naar, en zijn tegelijkertijd onderdeel 
van het kleine park rond het landhuis. De natuurontwikkelingspercelen dragen ook bij aan de ‘setting’ (oriëntatie, 
coulissen en doorzichten) van en naar het nieuwe landhuis.

Pad ~ het nieuw aan te leggen wandelpad voorziet in een route over het landgoed. Deze route biedt extra 
mogelijkheden aan de recreatieve wandelcircuits rond Langboek. Het volgt ten dele de bestaande slootkanten en 
biedt een aantal zeer wisselende zichten over het landschap en een inkijk in de zich ontwikkelende bospercelen met 
verschillende samenstelling. De oriëntatie op zon is divers. Het privé terrein van het landhuis wordt tegelijkertijd 
ontzien. Honden worden niet toegestaan. 

NB - Het verdient aanbeveling de nieuw geplaatste sportterreinverlichting van een zodanige afscherming te laten voorzien, 
dat de lichtkegels binnen de contouren van de direct omringende ontsluiting blijven! De huidige nieuwe lichthinder staat in 
groot contrast met de na te streven natuurwaarden op het terrein van Rhodesteyn.
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