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historie
kleinschalig cultuurlandschap rondom dorp 

in de vorm van boomgaarden met hagen













fruitboomgaarden terugbrengen in 

dorpsrand 





voorbeeld nieuwe 

boomgaard
bij dorpsingang Ubachsberg met fruitbomen, 

Limburgse haag, grasstrook met wandelroute langs 

boomgaard en pichnickplek (situatie vergelijkbaar 

met dorpsingang Mingersberg)











voorbeeld 

natuurtransferium
Biesenhof Geleen-Schweikhuizen

parkeren onder fruitbomen met rondom Limburgse 

haag en groene verharding (100 parkeerplaatsen)











voorbeeld parkeren in 

boomgaard 
Stadbroekermolen Sittard

parkeren onder fruitbomen met rondom 

Limburgse haag en groene verharding
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3 locaties



locatie 1













boomgaard sluit aan op akker



buffer tussen akker en haag



door ingraving zijn auto’s minder zichtbaar, 

talud (graft) met haag vormen overgang 

naar woning



natuurlijke graft



uitzicht vanuit woning over haag naar 

fruitweide



uitzicht vanuit woning over haag naar 

fruitweide
hoge haag



lage haag





groene verharding









weitje om te picknicken onder de bomen 

rechts van parkeren



bank geeft uitzicht over landschap





voordelen
•verfraaiing dorpsingang met boomgaard

•goed herkenbaar als transferium voor Mingersborg 

en omgeving

•auto’s opvangen begin van dorp, minder auto’s 

door het dorp

•veel ruimte voor een groene landschappelijke 

inpassing

•ruimte voor picknickweide met banken, 

fietsenstalling en infobord



voordelen
•fruitweide logisch als groene “mantel” rondom dorp

•kleine ingraving mogelijk en auto’s meer uit het 

zicht

•woning ligt hoger en kijkt over haag en auto’s

•zonering tussen permanent- en incidenteel gebruik 

transferium

•parkeerplaats op 20 meter afstand van naburige 

woning



nadelen

•woning kijkt uit op boomgaard ipv wijds uitzicht 

over akker



locatie 2















voordelen
•opruimen van plek... sloop loods, verwijderen van 

verharding

•parkeren vrijwel onzichtbaar in te passen in 

straatbeeld

•ruimte voor picknickweide met banken, 

fietsenstalling en infobord

•creëren van zichtlijn naar landschap mits 

aanpassen bossage



nadelen

•beperkte ruimte voor parkeren 26 pp

•geen ruimte voor extra parkeerplaatsen bij 

evenementen

•parkeerplaats op 8.5 meter afstand van naburige 

woning



locatie 3



















landschapselement: 

fruitbomen





voordelen

•boomgaard sluit goed aan bij Bernadushoeve en 

“dorpsmantel”

•ruimte voor picknickweide met banken, 

fietsenstalling en infobord



nadelen

•meer verkeer door dorp

•ruimte beperk, geen extra ruimte voor 

evenementen

•parkeerplaats op 7.5 meter afstand van naburige 

woning



locatie 1 vanuit landschap beste optie

- meeste ruimte voor parkeren

- grootste afstand tot dichtsbijzijnde 

woning

- meest markante zichtlocatie

- beste landschappelijk in te passen



vragen?


