


Landschappelijke inrichting Beulenkamperweg 7, te Nijkerk 

Begeleidend schrijven volgens bijgevoegde tekening. 
 

 

Historie 

 
Gebied de Beulenkamp is een fijn verkaveld gebied. De kavels zijn door deze verkaveling zeer divers 

van vorm en grote. De grenzen van de kavels zijn veelal omzoomd met een hakhout bosje, deze zijn 

nog  duidelijk vertegenwoordigd in het gebied. De Els en Eik zijn de meest voorkomende hout 

opstanden. Els werd veel toegepast voor diverse gebruiksvoorwerpen en middelen en tbv stookhout, 

de Eik met name voor constructieve doeleinden en stookhout. 

 

 

Gebiedseigen soorten :    Toegepaste soorten : 
 

- Zomer Eik     -    Bestaande Elzen opstand 

- Zwarte Els     -    Paardenkastanje 

- Beuk      -    Treurwilg 

- Lijsterbes                            -    Hoogstam fruit 

- Meidoorn     -    Beuk 

- Berk      -    Acacia 

- Hoogstam fruit     -    Rode Beuk 

- Schietwilg     -    Gele Es 

- Haagbeuk     -    Walnoot 

- Es      -    Meidoorn 

- Krent      -    Krent 

           -    Gelderse roos 

       -    Zomer eik 

       -    Tamme Kastanje 

-    Liguster 

-    Hazelaar 

-    Haagbeuk 

-    Lijsterbes 

 

 

Vogelbosjes op de hoeken van de kavel 
 

Deze bosschages sluiten volledig aan bij de historische hakhout bosjes. Ook een grote diversiteit van 

fauna en flora zal hier de kans hebben zich te vestigen. 

 

 

 



Beuken langs zijden van de oprijlaan 
 

De Beuken langs de oprijlaan mogen in de toekomst een gesloten kroon vormen zodat de oprijlaan 

mooi in het landschap wordt gekenmerkt. De bijpassende beukenhagen onder deze bomenrij 

markeren de laanvorm. 

 

Struweel langs de Oost en West zijde van de kavel(s) 
 

De struweel is voornamelijk vorm gegeven door gebruik te maken van de haagbeuk. Deze beuken 

zullen een haagvormige afscheiding gaan vormen. De Krent en de Lijsterbes zullen de haag in het 

beeld versterken en de ondergroei van flora en fauna versterken.    

 

 

Hoogstam fruit bij toegang van het erf en in de bongerd. 
 

Het is traditioneel dat in dit gebied fruit zelfvoorzienend te telen. Dit is ingepast door een bongerd 

aan te leggen en hoogstam perenbomen aan de aantree van het erf te plaatsen. Tevens zijn er extra 

vruchtbomen toegevoegd om dit beeld te versterken. Nl. De Walnoot en de Tamme Kastanje. 

 

 

Bestaande  Elzen opstand langs de zuid zijde van het perceel 
 

De huidige Elzenopstand is geheel gebiedseigen. Deze is dan ook worden gespaard en ingepast in de 

nieuwe situatie. 

 

Eiken in de berm van de Beulenkamperweg. 
 

Ten behoeve van de aanleg van de nieuwe inrit is het noodzakelijk om één (minder vitale)bestaande 

Eik in de berm te verwijderen. Echter verderop in de rij ontbreken twee Eiken. Hier hebben wij 

herplant toegepast om de rij weer compleet te maken. 

 

Bovenstaand in opdracht van. 

  Fam. Vreekamp 

  Bentinckstraat 19 

  3861 KV   Nijkerk 

   

Opgesteld door.                                                               

  Gerrit Bouw 

  Bouw Bulderweg Hoveniers 

  Duifhuis 34 

  3862 JG  Nijkerk 
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Datum.  8 april ’14     te Nijkerk. 
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