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Uitgangspunten;
Het defi nitief ontwerp Herinrichting buitenruimte Europarei is verder 
uitgewerkt tot een beplantingsvisie voor de verdere uitwerking van 
het beplantingsplan en bestek. In het DO is een ruimtelijke indeling 
opgenomen van de beplanting waarbij gras en plantvakken 
afwisselen in een relatief open structuur. 
Het gebied ligt aan de rand van de bebouwing, de overgang van 
stad naar landschap wordt in het gekozen sortiment benadrukt.
Passend bij de schaal van het gebied worden plantvakken met een 
beperkt aantal soorten aangeplant. Dit zal bijdragen aan een rustige 
uitstraling van de buitenruimte.
Vanuit de bewoners is de wens gekomen om meer bloeiende 
heesters aan te brengen. 

Uitwerking;
De beplantingsvisie is in een aantal tekeningen uitgewerkt. Het 
gebied is, ten behoeve van de leesbaarheid opgedeeld in 11 
deelgebieden waarin de fl ats centraal staan. Per deelgebied zijn 
alle plantvakken voorzien van een uniek nummer die vervolgens 
overeenkomen met de sortimentslijsten zoals bijgevoegd. Ter 
ondersteuning van de verdere uitwerking van het beplantingsplan 
zijn een aantal schema’s opgenomen. Deze schema’s geven aan 
hoe de plantvakken waarvoor meerdere soorten zijn geselecteerd 
moeten worden uitgewerkt.

Bijlagen behorende bij de uitwerking;
- Toelichting beplantingsvisie en schema’s
- Sortimentslijst per deelgebied
- Tekeningen T01, T02 en T03



Bomen

De visie voor de uitwerking van het beplantingsplan voor de bomen is gebaseerd op de uitgangspunten 
waarbij de nadruk ligt op de overgang van bebouwing naar landschap. Direct grenzend aan het 
polderlandschap wordt uitsluitend met inheemse boomsoorten gewerkt (zone A) en langs de Arthur van 
schendellaan met park / laan bomen (zone C). 
In het tussen liggende gebied van de Europarei worden parkbomen aangeplant (zone B). Hiervan wordt 
een deel uit vruchtbomen. het gaat hierbij niet om echte fruitbomen zoals appels en peren maar meer 
om noten- en andere inheemse bomen die passen in het normale groenbeheer. Bomen zoals zoete kers, 
tamme kastanje, hazelaar, walnoot e.d.   Op en rond de parkeerplaatsen dienen soorten toegepast 
worden die geen hinder voor geparkeerde auto’s opleveren. 
Bij de verdere uitwerking van het beplantingsplan dient aan de hand van de beschikbare inventarisaties 
en het ontwerp te worden vastgesteld welke bomen gerooid en welke bomen gehandhaafd blijven. 
Aan de hand van gegevens kan de kapvergunning en het beplantingsplan worden opgesteld. Op 
middellange termijn worden de onderstaande soorten aangehouden bij een verdere omvorming van het 
bomen bestand.  De bomen met (b) aangeduid worden beperkt toegepast.

Sortiment
Zone A;
Alnus glutinosa, Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Populus canescens, Salix alba

Zone B;
Aesculus hippocastanum (b), Castanea sativa, Corylus colurna, Fagus sylvatica(b), Fraxinus ornus, Juglans 
regia, Magnolia kobus, Morus alba, Prunus avium, Prunus cericifera ‘Nigra’, Tilia tomentosa

Zone C;
Quercus palustris
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HeesterbeplantingHeesterbeplanting

Vakverdeling
In vakken met meerdere soorten wordt het basissoort (BS) langs de randen aangeplant. De solitairsoort 
of accentsoorten (SOL) worden in het midden van het vak aangeplant. De solitair heesters dienen ten 
minsten 1 1⁄2 x de plantafstand uit de rand te worden aangeplant.
De vakindeling dient volgens de onderstaande  schema’s  verder uitgewerkt te worden.

Schema 2;
BS ca. 70 % van het totaal 
aanplanten, SOL (ca. 30%) 
in groepen met variërende 
afstand tot de rand 
aanplanten. 

Schema 1; Schema 1; 
BS ca. 95 % van het van 
aanplanten, SOL (ca. 5%) 
Verspreidt of in groepen Verspreidt of in groepen 
aanplanten, plantafstand 
varierend.varierend.



Schema 3;
BS ca. 50 % langs randen 
aanplanten, SOL (ca. 50 %) 
in groepen of smalle groep 
aanplanten

Schema 4;
BS ca. 20 % uitsluitend langs 
de randen aanplanten, 
SOL (ca. 80 %) in een breed 
vak aanplanten.

Plantverband
Alle vakbeplanting wordt in wildverband aangeplant. Beplanting langs de randen minimaal 1⁄2 
plantafstand van de rand aanplanten.

Grondwerk / GrondbewerkingGrondwerk / Grondbewerking
Vooruitlopend op het aanbrengen van de beplanting en aanleg van gazon dienen de volgende 
grondbewerkingen uitgevoerd te worden

1. frezen, stukfrezen grasmat diepte 0,05 m tot 0,10 m
2. zonodig aanvullen van grond,
3. egaliseren,
4. diepspitten plantvakken, diepte 0,60 m en spitten t.b.v. gazon, diepte 0,25 m
5. bemesten met Recro-Keurcompost (0-10) of gelijkwaardig, aanbrengen 1,6 ton/are (2 m3) 

gelijkmatig verdeeld in een laag van 2 cm. Bemesting d.m.v. aangedreven eg door de bovenste 
20 cm. mengen.


