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Het opzet van het informatiepunt is het duiden van erfgoed. Dit gebeurt door het duidingselement ring te bevestigen rond een (alleenstaande) boom.
Op deze ring wordt het logo van Kastanje. aangebracht, samen met een situeringsplan en een duidingstekst.
De ring hoort bij de boom, net zoals een kapelletje of een inscriptie bij een boom horen. De ring verwijst dan ook naar het historisch belang van (alleenstaande) bomen als plaatsen van rechtspraak (o.a. Tjenneboom) om demonen te bezweren of om religie te verspreiden. De ring kopieert deze traditie
en maakt van een (alleenstaande) boom een schakel met het verleden. Tegelijkertijd cultiveert deze ingreep het landschap door een duidelijk vreemd,
gepolijst element — een juweel — in dit landschap aan te brengen.
locatie
De ring spreekt het meest tot de verbeelding als deze rond een alleenstaande boom bevestigd wordt. Dit kan zowel in een landelijke als een bebouwde
omgeving, bij voorkeur op een kruispunt (in navolging van de traditie).
In Beukenberg komt het informatiepunt aan het kasteel van Betho, op het kruispunt van twee landwegen.
materiaalgebruik
Zie duidingselement ring.
aanleg
De stamdiameter van de boom moet minimum 20 cm bedragen. Als er geen geschikte boom aanwezig is, wordt met het duidingselement zuil gewerkt.
De ring dient zodanig bevestigd te worden dat het midden zich op ongeveer 1.80 m boven het maaiveld bevindt.
Om de boom niet te beschadigen, wordt de ring gemonteerd op een onderliggende draagstructuur. Deze draagstructuur is zo ontworpen dat ze aanpasbaar is aan de groei van de boom. Ze moet dus jaarlijks gecontroleerd en bijgesteld worden.
onderhoud
Zie Standaardbestek 250 voor de wegenbouw versie 2.1, Hoofdstuk XII Onderhouds- en herstellingswerken, 12.4.1.5.B. Reiniging en onderhoud van
parkingmeubilair / banken en tafels.
juridisch
Of er een stedenbouwkundige vergunning nodig is, is afhankelijk van de plek (bv. beschermd landschap). Vraag daarom bij de gemeente een stedenbouwkundig attest aan. Hiervoor heb je het kadastraal nummer nodig van de plek.

