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Legenda 

Buffervat 
Diameter 18m. 
Hoogte 18m. 
Afwerking kleuren gradient van ecologisch groen naar hemel grijs/blauw 
Getoonde locatie is op basis van aanwijzing van ENECO 

Insectenhotels 
Type: Nomada 
Afmeting 70x70cm teplaatsen op verschillende hoogtes in overleg 
met leverancier en ecoloog. 
Leverancier: Cruydt-Hoeck of vergelijkend 

In te zaaien bloemrijk grasland. 
Voorbeeldsoorten voor grasmengsel: Duizendblad, Gewoon barbarakruid, Knoopkruid, Groot streepzaad, 
Slangenkruid, Gewone reigersbek, Glad walstro, Stijf havikskruid, Schermhavikskruid, 
Sint Janskruid, Gewoon biggenkruid 
Definitieve mix en onderhoud on overleg met Cruydt-Hoeck bloemrijk grasmengsel G1 
of vergelijkende advisuer/leverancier. 

Beplantingsvak van vaste planten. 
Hoogte varierend van 50 tot 150 cm. 
Voorbeeldmix: Aster, Calamintha, Echinacea, Hosta, Persicaria, Hemerocallis. 
Beplantingsdichtheid, definitieve mix en onderhoud in overleg met GreentoColor, of vergelijkende adviseur/leverancier. 

Beplantingsvak van meerstammige heesters met onderbeplanting van kruidachtige vegetatie. 
Hoogte varierend van 200 tot 400 cm.Onderlinge plantafstand heesters minimaal 150 cm tot 300cm 
Soorten: Streepjesbast Esdoorn, Krenteboompje, De tweestijlige Meidoorn, Peterselievlier, Wilde lijsterbes, 
Krenteboompje, (Tweeslijlige)  Meidoorn, Reuzenkornoelje 
Soorten groenblijvende heesters: Haagliguster, Hulst en Olijfwilg 
Extra aandacht voor diepwortelende heesters in relatie to onderliggende kabels en leidingen. 
Definitieve mix en onderhoud in overleg met GreentoColor, of vergelijkende adviseur/leverancier. 
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n1334
Getypte tekst
opm. 1

n1334
Getypte tekst
opm. 2

n1334
Tekstvak
opmerking1:In het ontwerp staat daar bloemrijk grasland. Advies is om eenvoudig bermenmengsel in te zaaien. De zichthoek/meterstrook naast de paden e.d. worden namelijk in heel Nieuwegein 4 keer per jaar gemaaid en afgevoerd voor de veiligheid (zie onderstaande afbeelding).opmerking 2:De vaste planten liggen rondom in het bloemenmengsel. Als het bloemenmengsel nu 1,50 hoog is en de vaste plantensoort bv maar 50 dan valt het hele idee in het water omdat je alleen het bloemenmengsel maar ziet. Beide opmerkingen worden meegenomen in het definitieve ontwerp. 

n1334
Beeld
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1STE ORDE GROTE BOMEN 
Acer platanoides Thuja pl icata 
Noorse esdoorn Reuzenlevensboom 
[25-30 meter] 30+ meter] 

Tolereert verharding, goed windbestendig groen blijvend 

Pinus nigra nigra 
Oostenr i jkse den 
[20-25 meter] 

Ulmus x hol landica ‘Belgica’  
Hol landse iep 
[25-30 meter] 

Hoge ecologische waarde, goed wind- waterbestendig snelgroeind 
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2DE ORDE BOMEN 
Ulmus ‘Dodoens’ Acer campestre Pinus sy lvestr is 
Iep Veldesdoorn of Spaanse Aak Grove den 
[15-18 meter] [ 10-12 meter] [ 10-30 meter] 

Tolereert verharding, goed wind- waterbestendig Tolereert verharding, goed windbestendig groen blijvend 

Ulmus ×hol landica ‘Groeneveld’  Alnus rubra 
Iep Rode els 
[12-15 meter] [ 12-15 meter] 

Tolereert verharding, goed wind- waterbestendig Hoge ecologische waarde, goed wind- waterbestendig 
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MEERSTAMMIGE HEESTERS 
Crataegus laevigata Sambucus nigra ‘Laciniata’  Amelanchier lamarcki i  
De tweest i j l ige Meidoorn Petersel iev l ier Krentenboompje 
[meerstammig] [meerstammig] [meerstammig] 

Crataegus coccinea 
Meidoorn 
[meerstammig] 

Liguster Oval ifol ium 
Haagl iguster 

Cornus controversa 
Reuzenkornoel je 
[meerstammig] 

I lex aquifol ium 
Hulst 

Sorbus aucuparia 
Wilde l i jsterbes 
[meerstammig] 

Elaeagnus ebbingei 
Oli j fwi lg 
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VASTE PLANTEN 

Vasteplanten Sluyterslaan/ Hildokropstraat Vaste planten Diepenbrocklaan 

Vaste planten Blokhoeve Vaste planten ovonde Galecop/Batauweg
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