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Om maximaal resultoat te krijgen 
Houtwal aanleggen mbv 
stopelmuur van 150x60x60 blokken 
180 hoog — 3lagen Daarop 
hekwerk met klimop 
(zgn Greenwal achiig concept) 
Deze wal beplanten 
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Bij te planten bestaa 
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streekeigen beplanting 

150m2 
I 

aanwezige grote eiken 

eiken bijplonten 

9 

2at bestaande eiken 
bijplonten 

zicht vanaf zuidoost kant, bestaand eiken behouden 
aan bijplanten met 3 eiken daaronder streekeigen 
bosplantsoen . 

Om maximaal resultaat te krijgen 
Houtwal aanleggen mbv 
stapeimuur van 150x60x60 blokken 
180 hoog - 3lagen Daarop 
hekwerk met klimop 
(zgn Greenwal) achtig concept) 
Deze wal beplanten 

3 st Quercus robur maat 12—14 

definitieve plaats bepalen in het werk; 
— boom moet een goede toekomst tegemoet gaan 
— dus op voldoende afstand onderling en met aanwezige bomen 
— de bomen moeten zich kunnen ontwikkelen tot volwassen bomen. 

AANLEG EIKEN 

plantgaten 1x1m losmaken voorzien 
van 0,1m3 GFTcompost en 
1 liter haagmeststof ( Ecostyle/bionova/dcm) 
voorzien van 2 onbehandelde boompalen 
en drolnage/lucht/watergeef slang 

ONDERHOUD EIKEN 

1e Jaar evt. watergeven in drogeperiodes , 
tevens schoonhoudenboomsplegel 
In het 3e/4e Jaar na aanplant 1e vormsnoel. 
en controle boombanden 

200st te planten bosplantsoen 6 0 / 8 0 

lat.naam 

Quercus robur zomer eik 60 50 0 
Ilex aquifolium hulst 10 20 
Prunus avium zoete kers 5 20 
Sorbus aucuparia lijsterbes 5 20 
Crataegus monogyno eenst.meidoorn 5 B 10 
Corylus avelana hazelaar 5 5 10 
Rosa canina hondsroos 5 5 10 
Sambucus nigra Vlier 5 5 10 

waar geplant 

door gehele aanplant alleen in 
In groepen midden gebied 
in groepen midden gebied 
door gehele aanplant 
door gehele aanplant 
door gehele aanplant 
In groepen aan randen 
door gehele aanplant 

AANLEG BOSPLANTSOEN 
terrein spitten met spitmachine, daar planten volgens 
schema/lijst, piontafstand 1x 1,5m in wildverband 

ONDERHOUD BOSPLANTSOEN 
1e jaar onkruid bestrijding .vrijhouden beplanting 
dmv maaien of schoffelen. 
na 1 jaar inboeten 
in het 3e /4e jaar na aanplant 1e gefaseerde 
dunning , zgn wijkers en blijvers , 
het eindresultaat Is een singel met enkele 
uitgegroeide eiken met daaronder 
een gevarieerde onderbeplonting die 
gefaseerd word afgezet ( eens in de 6 Jaar) 
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aanw. bomen 
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Gatak. 


