SORTIMENT AAN TE BRENGEN BEPLANTING
Bosplantsoen voor bijplanten houtsingels en -wallen:
plantmaat:
50-80 cm
totale oppervlakte houtsingels ca. 600 m2
uitgangspunt:
30 % herbeplanten
aantal planten:
ca. 200 st
plantdichtheid:
1 st/m2
plantverband:
driehoeksverband
afstand 1e rij tot rand plantvak: 1 m1
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Amelanchier lamarckii
Crataegus monogyna
Cornus mas
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa
Prunus padus
Frangula alnus
Sorbus aucuparia
Rosa canina
Sambucus racemosa

- omvormen tot halfopen houtsingel wal met zicht
naar achterliggend landschap
- bestaande bomen handhaven (3 beuken en een plataan)
- onderbegroeiing opschonen en ontdoen van exoten als laurierkers
- hier en daar herplanten met inheems struweel

krent
eenstijlige meidoorn
gele kornoelje
liguster
sleedoorn
gewone vogelkers
vuilboom
lijsterbes
hondsroos
bergvlier

Fr ex
Ac ca
Be pe

Bomen

Pr av
Ac ca

= bestaande boom

overkapping
Ti co

= te planten boom

situering:
plantmaat:
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zie tekening
12-14 stamomtrek, gemeten
op 1 m hoogte

latijnse naam:
Acer campestre 'Elsrijk'
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Prunus avium
Tilia cordata

bestaande zandweg;
eigen weg met erfdienstbaarheid

Ned. naam:
veldesdoorn
ruwe berk
gewone es
zoet kers
winterlinde

code:
Ac ca
Be pe
Fr ex
Pr av
Ti co

bestaande houtsingel opschonen
en bijplanten / verdichten met
inheemse bomen en struweel

tuin (nader in te richten)

bouwblok

carport /
garage
Pr av
Be pe

24
te realiseren woning

Ac ca

Be pe

LEGENDA
bebouwing
Ti co

bouwblok

ealiseren woning
houtwal / bosschages
tuin/erf

OOTMARSUMSE DIJK

bestaande oude meidoornhaag handhaven;
hoogte terugbrengen op ca. 100 cm.

hoofdontsluiting

18
Pr av

bestaande inrit eigen weg vanuit Ootmarsumsedijk

haag
ontsluiting / inrit
Ac ca

wandelpad
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