
Werkzaamheden openbaar groen in rest van het parkje

Op verschillende locaties worden er werkzaamheden uitgevoerd in de rest van het parkje. In
de onderstaande plattegrond staan cijfers weergegeven. Daarna staat per cijfer aangegeven
welke werkzaamheden er worden uitgevoerd.
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Locatie 1
Dit is een zeer natte plek. We gaan hier het hekwerk verplaatsen en vervangen de boom voor
een soort die biodiverser is (Sorbus aria “Magnifica”). Ook brengen we hier beplanting aan
(Buddleja alternifolia).

Locatie 2
Boom terugplanten. Boomsoort: Cercidiphyllum japonicum

Locatie 3
Het gras bij de toegangspoorten naar het voetbalveldje en rondom de zitbanken is kapot
gelopen. Hierdoor is het er altijd nat en modderig. We gaan hier TTE-platen aanbrengen (in
plaats van grasbetontegels). Ook gaan we rondom het drinkwaterpunt wat herstelwerk
uitvoeren.



Locatie 4
Aanbrengen bloembollen. We passen een natuurlijk vlindermengsel toe.



Locatie 5
Hier gaan we een beplantingsvak aanbrengen. We gaan hier vaste planten aanbrengen die
we gaan onderhouden met de “vaste plantenmaaimethode”. We passen de onderstaande
soorten toe.

Caryopteris clandonensis  Diervilla splendens   Echnacea purpurea
heavenly blue

Nepeta faassenii   Aster asteroides ‘starshine’  Guldenroede solidago

Rudbeckia fulgida Goldsturm  Aster asteroides ‘Asran’

Recent is er hier ook een boom gekapt. We planten een boom terug, maar deze komt net
buiten het plantvak te staan. We brengen de volgende boomsoort aan: Paulownia fortunei
'Minfast' ('Fast Blue).



Locatie 6
Er zijn diverse bomen die heel laag staan.
We verwijderen de gemetselde rand, brengen een laagje grond onder de bomen aan en
brengen hier een bloemenmengsel aan die aansluit bij de bloembollen die we gaan
aanbrengen.

Ook gaan we het gazon op deze locatie minder vaak maaien wat beter is voor het
bijenlandschap.

Locatie 7
Hier gaan we de huidige 3 heestervakken vernieuwen en de kale plekken opvullen. Hierbij
hebben we een uitgebreid beplantingsplan opgesteld waarbij naar de huidige kwaliteit is
gekeken en gelet op welke soorten bijdragen aan de biodiversiteit. Voor een toelichting en de
soortenlijst zie de bijlage. We handhaven rond de trafo de huidige beplanting.



Locatie 8
Hier wordt de speelplek vernieuwd. Bij de vernieuwing wordt ook meteen het groen
vernieuwd en uitgebreid.

Nieuwe bomen in het plan:
Ginkgo biloba      Prunus serrulata   Amelanchier
‘Horizontalis’          lamarckii



Nieuwe planten:
Persicaria amplexicaulis    Pennisetum Hameln   Anemone Honorine
atropurpureum        Robert

Aster ageratoider    Sedum Herbstfreude
Starshine

Locatie 9
Het bestaande plantvak wordt mogelijk door een groep van bewoners in zelfbeheer genomen
en opnieuw ingevuld met planten die bijdragen aan de biodiversiteit.

Locatie 10
De “donkere” locatie onder de bomen gaan we frezen en inzaaien met bloemenmengsel M4
(waarbij we soorten toepassen die bijen aantrekken). Ook gaan we deze locatie minder vaak
maaien wat beter is voor de biodiversiteit (o.a. bijen).


