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1. Inleiding 
 
Het beplantingsvak tussen de Parnassialaan en de Egelantier maakt een verwilderde indruk. De 
omwonenden willen graag een beplanting met meer bloei en zijn bereid zelf het onderhoud te 
verrichten. Daarbij zijn de volgende ideeën en wensen geuit:  

o bloei voor honingbijen, wilde bijen, vlinders en andere insecten; 
o beschutting en voedsel voor egels, vleermuizen en vogels; 
o naast bomen en vaste planten ook struiken. 

 
Bij de bezichtiging en inspectie van de locatie zijn meer aandachtspunten naar boven gekomen. Deze 
aandachtspunten zijn geïllustreerd op de titelpagina en in onderstaande afbeelding. 

o kleine parkeervakken voor moderne maatstaven; 
o stedelijk hitte-eilandeffect in de Parnassialaan;  
o wortelopdruk in de parkeervakken; 
o bomen buiten de beplantingsvakken. 
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2. Kaders 
 
 
De uitgangspunten voor dit beplantingsplan zijn als volgt: 

o belevingswaarde voor omwonenden; 
o ecologische waarde en drachtplanten voor honingbijen; 
o aansluiting bij omliggende beplantingsvakken; 
o inclusie losstaande bomen bij plantvakken (zie figuur); 
o parkeervakken vergroten naar moderne standaarden. 

 
Bijkomende overwegingen zijn: 

o verlagen van plantvakken tot op straatniveau; 
o vrij te komen tuinaarde komvormig herverdelen over alle plantvakken: 

➢ komvorm ter bevordering van infiltratie hemelwater; 
o onderhoud (onkruid plukken, niet wieden) geschiedt door omwonenden; 
o aanleg en plaatsing insectenhotels door omwonenden; 
o plaatsing vleermuiskasten in overleg. 
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3. Behoud bomen 
 
 
In het beplantingsvak tussen de Parnassialaan en de Egelantier moet gedund worden. De te blijven 
bomen (zie figuur) worden indien nodig gesnoeid. De overige bomen worden gerooid, evenals de 
aanwezige struiken en ondergroei. 
 
 
 

afkorting soortnaam 
A – ca Acer campestre 
M – kob Magnolia kobus 
Pr – ‘N’ Prunus cerasifera ‘Nigra’ 
Pr – sp. Prunus sp. 
T – x Tilia x europaea 
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4. Aanplant bomen 
 
 
In aanvulling op de reeds aanwezige bomen, 
worden er zeven bomen aangeplant. 
Nevenstaande afbeelding geeft een indruk 
van de bomen in volgroeide omvang.  
 
In aanplant hebben de honingbomen in de 
plantvakken een kleinere maat. Hierdoor 
hoeft minder bewaterd te worden, is betere 
groei te verwachten en zijn kosten te 
besparen. 
 
De bomen aan te planten langs de weg, 
moeten groter zijn om het wegverkeer niet 
te hinderen. Naast de bestaande bomen van 
het driehoekige beplantingsvak is een 
grotere maat ook van meerwaarde. De boom 
zal gemakkelijker de competitie het hoofd 
bieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afkorting soortnaam triviale naam vorm maatvoering aantal 
Cr – m Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn wildtype 18-20, ho. 2 
S – c Salix caprea boswilg wildtype 18-20, ho. 3 
Te – d Tetradium danielii bijenboom wildtype 12-14, ho. 2 
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5. Struiklaag 
 
 
De gekozen struiksoorten bloeien en dragen 
vruchten in afwisseling. Dit biedt zowel 
ecologische waarde als belevingswaarde. De 
struiksoorten passen grotendeels in de 
natuurlijke omgeving. 
 
Nevenstaande afbeelding geeft een indruk 
van de omvang van de struiken over 5 à 10 
jaar. De struiken worden kleiner geplant, 
voor een sterkere groei, minder bewatering 
en lagere investeringskosten.   
 
De struiken worden zoveel mogelijk als 
wildtype (geen cultivar) aangeplant. Dit 
biedt ecologische meerwaarde. Met name 
kwetsbare wilde bijen zijn beter aangepast 
aan de wilde vormen van planten dan aan 
cultivars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afkorting soortnaam triviale naam vorm maatvoering aantal 
Il Ilex aquifolium hulst wildtype 60/80 4 
R Rosa rubiginosa egelantier wildtype 60/80 8 
S Syringa vulgaris 

+ Clematis viticella 
wilde sering 
Italiaanse bosrank 

wildtype 
wildtype 

60/80 
kale wortel 

5 
5 

U Ribes uva-crispa kruisbes Hinnonmäki röd halfstam 8 
V Viburnum tinus - wildtype 60/80 5 
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6. Laagblijvende planten 
 
 
Betreft laagblijvende planten zijn er twee verschillen 
te onderscheiden in de beplantingsvakken. De open 
stukken en onder boomkruinen. Plantensoorten 
gedijen in de regel niet onder beide omstandigheden. 
De beplanting is daarom opgesplitst in deze twee 
typen. 
 
In beide gevallen wordt in aanleg een combinatie 
gebruikt van plantgoed, pootgoed (bollen) en 
zaaigoed. De planten gemarkeerd als zaaigoed 
kunnen ook geplant worden. De combinatie van 
zaaigoed met het plantgoed geeft echter een 
kansenspreiding en leidt tot een sterkere beplanting. 
 
Het plantgoed wordt dun geplant, om kiemruimte 
over te houden voor het zaaigoed. Het pootgoed 
wordt geplant in lage dichtheden om natuurlijke 
uitbreiding te stimuleren en de kosten te beperken: 

o plantgoed totaal 5 planten per m2 
o pootgoed totaal 20 bollen per m2 
o zaaigoed totaal 0,5 g per m2 

 
Ter indicatie wordt uitgegaan van 50 m2 open 
stukken en 150 m2 ondergroei. 
 
 

Open stukken 
 
Plantgoed 

triviale naam soortnaam vorm maatvoering aantal 
graslelie Anthericum liliago wildtype P9 50 
rotsooievaarsbek Geranium macrorrhizum wildtype P9 50 
grote pimpernel Sanguisorba officinalis wildtype P9 50 
zwarte toorts Verbascum nigrum wildtype P9 50 
lange ereprijs Veronica longifolia wildtype P9 50 

  
Pootgoed 

triviale naam soortnaam vorm maatvoering aantal 
kogellook Allium sphaerocephalon wildtype 6/+ 150 
herfstkrokus Crocus speciosus wildtype 6/+ 150 
groot sneeuwklokje Galanthus elwesii wildtype 6/+ 150 
blauw druifje Muscari armeniacum wildtype 9/+ 150 
dichtersnarcis Narcissus poeticus var. recurvus 12/14 150 
buishyacint Puschkinia scilloides var. libanotica 5/+ 150 

https://www.nlingenieurs.nl/assets/pdfs/976e0ef3b6/Rechtsverhouding-DNR2011-juli2013-NED.pdf
mailto:job@schoonstelusthof.com


 

© 17 juli 2020  De Schoonste Lusthof | DNR 2011 | KVK 75566672 
Pagina 8 van 8   job@schoonstelusthof.com | +316 1100 1966 

 
Zaaigoed 

triviale naam soortnaam vorm maatvoering aantal 
duizendblad Achillea millefolium inheems g zaad 5 
Engels gras Armeria maritima inheems g zaad 5 
bernagie Borago officinalis inheems g zaad 50 
grote centaurie Centaurea scabiosa inheems g zaad 10 
schildzaad Lobularia maritima inheems g zaad 10 
blaassilene Silene vulgaris inheems g zaad 5 

 
 

Ondergroei 
 
Plantgoed 

triviale naam soortnaam vorm maatvoering aantal 
kruipend zenegroen Ajuga reptans wildtype P9 150 
prachtklokje Campanula persicifolia wildtype P9 150 
bosooievaarsbek Geranium sylvaticum wildtype P9 150 
duinsalomonszegel Polygonatum odoratum wildtype P9 150 
slanke sleutelbloem Primula elatior wildtype P9 150 

  
Pootgoed  

triviale naam soortnaam vorm maatvoering aantal 
bosanemoon Anemone nemorosa wildtype 4/+ 400 
vingerhelmbloem Corydalis solida wildtype 6/+ 400 
herfstcyclamen Cyclamen hederifolium wildtype 10/+ 400 
sneeuwklokje Galanthus woronowii wildtype 6/+ 400 
zomerklokje Leucojum aestivum wildtype 10/+ 400 
lenteklokje Leucojum vernum wildtype 10/+ 400 
knikkende vogelmelk Ornithogalum nutans wildtype 6/+ 400 

 
Zaaigoed 

triviale naam soortnaam vorm maatvoering aantal 
wilde akelei Aquilegia vulgaris inheems g zaad 10 
breed klokje Campanula latifolia inheems g zaad 5 
dauwnetel Galeopsis speciosa inheems g zaad 15 
ruig hertshooi Hypericum hirsutum inheems g zaad 1 
bosandoorn Stachys sylvatica inheems g zaad 10 
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