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Toelichting op ontwerp Wellnesstuin Van der Valk - De Cantharel.
De Wellnesstuin is zo gesitueerd dat deze grotendeels omsloten wordt door reeds aanwezige en uit te breiden
bomen en struwelen. Hierdoor wordt er een groene omzoming gecreëerd waardoor er in de binnenruimte zoveel
mogelijk privacy ontstaat voor de bezoekers van de Wellness. Deze bomen en struwelen zorgen ook voor een
groene buffer tussen de andere gebouwen en de enk. Hiervoor wordt zoeel mogelijk gebruik gemaakt van de
aanwezige beplanting en waar nodig wordt deze aangevuld met inheemse soorten. Ook de verdiepte ligging van de
tuin vanaf de Enk en “Huisje James” versterkt het besloten karakter van de tuin. De nieuwe beplanting zal enige
tijd nodig hebben om te voldoen aan het eindbeeld. Op sommige plaatsen wordt de beplanting (tijdelijk) aangevuld
een natuurlijk groenscherm met bv. klimplanten, begroeide kastanje houten palen of wilgentenen.
De overgang van restaurant “Huisje James” en de Wellnesstuin is reeds dicht begroeid. De aanwezige beplanting
blijft daarom grotendeels behouden. Om de privacy nog meer te vergroten zal deze worden aangevuld met
inheemse struweelbeplanting, deels wintergroen.

Foto: Groene buffer tussen “Huisje James” en Wellnesstuin.
Op de overgang van villa “Residex” naar de Wellnesstuin wordt de bestaande beplanting geheel gehandhaafd. Deze
is reeds volgroeid en biedt zodoende optimale privacy voor gasten van zowel de Wellnesstuin als de villa. Deze
beplanting wordt verder uitgebreid en versterkt met zoveel mogelijk inheemse soorten.

Foto: Volgroeide beplanting, vanuit hotel richting villa “Residex”.
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Op de overgang van de Enk naar de Wellnesstuin staan reeds grote Inlandse Eiken die het zicht op de nieuwe
Wellnesstuin wegnemen. Doordat de tuin ruim twee meter lager ligt dan de omliggende omgeving is de gehele
Wellnesstuin niet of nauwelijks zichtbaar. Door deze Inlandse Eiken aan te vullen word een aaneengesloten
natuurlijke bomenrij gerealiseerd waardoor de groen rond de kamer samen met de inheemse onderbeplanting,
wordt versterkt.

Foto: Verdiepte ligging, vanuit de Enk richting de Wellnestuin.
De overgang tussen de hotelkamers en de Wellnesstuin bestaat momenteel uit grote Inlandse en Amerikaanse Eiken
met diverse onderbegroeiing. Deze geven deels privacy voor de gasten van het hotel en de Wellnesstuin. Tevens
zijn deze volwassen bomen belangrijk voor de sfeer van de tuin. De Amerikaanse Eiken worden gefaseerd
vervangen voor inheemse Lindebomen. De aanwezige onderbegroeiing wordt aangevuld met voornamelijk
groenblijvende, inheemse beplanting.

Foto: Grote bomen tussen het hotel en de Wellnesstuin.

