Uitgangspunt beplantingen

Juglans 'Buccaneer'
Gleditsia sunburst

De noord-zuid lijnen worden aangezet met natuurlijk ogende, robuuste en klimaatbestendige bomen;
De ingangen van de wijk worden gekenmerkt door de Acer griseum, de Papieresdoorn, met zijn schilferende kaneelbruine bast niet alleen een echte eyecatcher,
maar ook een belangrijke waardplant voor bijen.
Tilia cordata 'Greenspire'
Winterbloeiende en geurende bomen en struiken als Hamamelis ‘Jelena’ ( Winterhazelaar) en de rijk bloeiende en besdragende Sorbus aucuparia ‘Sheerwater
Seedling’ (lijsterbessen) zorgen samen met de Cornus sanguinea ‘Midwinter fire’ en de Sorbus ‘Joseph Rock’ (lijsterbes) jaarrond voor een kleur.
De mooie zaaddozen van de Euonymus europaeus maken het beeld compleet.
De bomen staan allen in het gras met stinzenplanten waardoor er jaarrond iets te beleven valt.
Accent boom bij de kruispunten en ingang wijk,
Op de 2 grotere grasvlakken staan 2 mooie solitaire en geurende Tilia cordata ‘Greenspire’ bomen (linde bomen)

Acer Griseum, jaarrond een accentboom

De oost-west lijn langs de wadi krijgt een geheel eigen sfeer;

Sorbus 'Sheerwater Seedling'

Bloemrijk gras, bomen en heesters met eetbare vruchten zoals de Juglans regia ( Walnoot) en Cornus mas (Kornoelje) geven deze lijn een geheel eigen sfeer.
De beide bloeiende Magnolia’s in combinatie met de inheemse beplanting en bloeiend gras langs de wadi zorgen niet alleen voor biodiversiteit,
maar ook voor bloei en kleur over een lange periode.
Sorbus
Sorbus
Rock'
Buiten vaste planten als de varens en de veldbies, zal
de wadi
worden'Joseph
ingezaaid
met een bloemrijk grasmengsel;
Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.

Magnolia loebneri 'Merrill'
Amelanchier rotundifolia
Viburnum opulus
Euonymus alatus
Hamamelis intermedia 'Jelena'
Cornus mas
Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'
Gazon stroken
Grazon met stinzenbeplanting
Blokbeplanting, Prunus 'Otto Luyken'
met Hamamelis
sfeer beplanting van oost naar west, bloemrijk gras
In de wadi combineren met vaste planten

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
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Luzula nivea

Dryopteris affinis Pinderi’

Buiten de varens en de veldbies, zal de wadi worden ingezaaid met een bloemrijk
grasmengsel; Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor
bijen, vlinders en vogels.

Luzula nivea
Dryopteris affinis
Pinderi’
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juni - augustus
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