
OMSCHRIJVING AANLEG 
KASTEELTUIN RESIDENCE BOSEILANDEN

Tuin- en landschapsarchitect Biesot heeft het tuin- en beplantingsplan ontworpen.
Dit stijlvolle ontwerp zal geheel worden aangelegd en ingericht.

Bij de entree zal een poort worden geplaatst voorzien van twee stenen kolommen met 
twee ijzeren poorthekken en postkasten. De poorthekken worden op afstand elektrisch 
bedienbaar en voorzien van intercom.

De verharding van de oprijlaan en de zichtas zal uit betonklinkers bestaan. De overige 
paden worden voorzien van schelpen.

In de tuin zal een houten tuinhuis worden geplaatst voor algemeen gebruik. Vóór het 
tuinhuis zal een terras worden aangelegd. Het terras zal worden aangekleed met 
tuinmeubilair en een barbecue.

Achter het gebouw wordt een overdekte fietsenberging geplaatst.

Langs de oprijlaan en bij de parkeerplaatsen voor bezoekers worden lantaarns geplaatst. 
In de siertuin wordt verspreid verlichting aangebracht.

Op verschillende plaatsen zullen zitbanken en bloempotten worden geplaatst.

Recht voor het gebouw zal een vijver worden aangelegd, voorzien van een fontijn.

Nabij het tuinhuis zal een Jeu de Boules baan worden aangelegd voor algemeen gebruik. 
Tevens zal een beeldentuin met beelden worden aangelegd. Bovendien zal een voor een 
kasteel kenmerkend Labyrint worden aangeplant.

De siertuin zal worden voorzien van beplanting, bestaande uit bomen, hagen en bordes 
met kleurrijke beplantingsvakken.

Rondom het terrein zal een erfafscheiding worden aangebracht dmv hekwerk.



OMSCHRIJVING AANLEG PRIVÉ TUINEN 
TBV THE GARDEN COLLECTION 
(APPARTEMENT 1, 2 EN 3)

De privé tuinen behorende bij de appartementen met bouwnummer 1, 2 en 3 zullen 
volledig worden aangelegd.

Op de grenzen van de privé tuinen zullen hagen worden aangeplant met Elaeagnus 
ebbingei.

Het gazon zal worden voorzien van speelweide gras.

Iedere privé tuin wordt voorzien van een terras van 4 x 6 m met grijs/antarciet kleurige 
betontegels (80 x 80 cm) op een door de bewoners aan te geven locatie in de privé tuin.

De privé tuin van bouwnummer 2 zal aan de vijverzijde tevens worden voorzien van 
een balsutrade. Deze balustrade zal worden uitgevoerd in steen in de kleur van het 
hoofdgebouw.



MATERIALISATIE KASTEELTUIN
RESIDENCE BOSEILANDEN

POORT
- Twee kolommen uitgevoerd in steen
- Twee klassieke ijzeren poorthekken
- Postkasten tbv de bewoners
- Elektrisch bedienbaar en voorzien van intercom

VERHARDING
-  Oprijlaan, parkeerplaatsen en centrale zichtas voorzien 

van betonklinkers 
-  Betonklinkers oprijlaan uitgevoerd in rood/bruine kleur 

10,5 x 21 x 8 cm
-  Betonklinkers centrale zichtas uitgevoerd in bruin/gele 

kleur 10,5 x 21 x 8 cm
-  Overige paden worden voorzien van schelpen

BEBOUWING IN DE TUIN
-  Tuinhuis in hout uitgevoerd, afmetingen 4 x 6 x 2.5 m 

incl. terras (4 x 6 m) voorzien van grijs/antraciet kleurige 
betontegels (80 x 80 cm)

- Fietsenberging in steen en hout uitgevoerd

VERLICHTING
- Langs de oprijlaan worden klassieke lantaarns geplaatst
-  Bij de parkeerplaatsen voor bezoekers worden klassieke 

lantaarns geplaatst
- In de tuin wordt verspreid klassieke verlichting aangebracht

TUINMEUBILAIR
-  Op verschillende plaatsen worden klassieke zitbanken en 

bloempotten geplaatst
-  Het terras van het tuinhuis zal worden voorzien van tuin-

meubilair en een barbecue

BEELDENTUIN
-  In de op het tuinontwerp aangegeven locatie worden 

twee kalssieke beelden gesplaatst

VIJVER
-  Er wordt een vijver aangelegd, voorzien van een centrale 

fontijn

JEU DE BOULES
-   In de tuin wordt een Jeu des Boules baan aangelegd

LABYRINT
-  In de tuin wordt een labyrint aangeplant met 
 Prunus lusitanica

GAZONS
-  Uitgevoerd met speelweide gras

BOMEN
-  Treurwilg
-  Zuilbeuken
-  Liquidambar
-  Fruitbomen
 
HAGEN
-  Elaeagnus ebbingei 

ERFASCHEIDING
-  Draadmat helkwerk 1,50 cm hoog

BEPLANTING
 In de kleurrijke beplantingsvlakkenligt de 
nadruk op blauw/paarse beplanting zoals
-  Salvia nemorosa
-  Lavendula angustifolia
-  Verbena bonariensis
-  Delphinium
-  Nepeta faassenii
-  Stachys byzantina

 In de borders ligt de nadruk op geel/oranje 
beplanting zoals
-  Kniphofia uvaria
-  Helenium El Dorado
-  Geum coccineum
-  Crocosmia Ministar
-  Achillea millefolium
-  Annemone Honorine Jobert
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