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> Behoud en herplant bomen  (de�nitief)

Groenadoptie plein P C Hooftstraat
  

> Heesters en solitaire struiken (concept)

A. Freund

22-9-2020

Visie bomenplan

- Uitgangspunt is een volledige 
symmetrie in de bomenlaag

- Er komen twee transparante 
rijen met kleine tot middelgrote 
bomen langs de noord- en 
zuidzijde terug. Dit zijn boom-
soorten die opvallen door een 
mooie bloei/blad, een brede 
vaasvormige kroon en ze versterk-
en het jaren 30-karakter van het  
plein. De nog bestaande sierappel 
maakt hier onderdeel van uit.

- De linde als centraal punt 
(eye-catcher) op het plein blijft 
bestaan. Er komt een grote boom 
(walnoot) als tegenhanger in het 
zuidelijke deel bij, op de centrale 
as.

Te behouden bomen:

A     Tilia europaea ‘Koningslinde’
        (linde)

Nieuw te planten bomen:

1     Prunus serrulata ‘Kanzan’   
 (Sierkers-roze) 
2      Juglans regia ‘Amphyon’ (Walnoot)
3     Fruitboom (appel), 
        te planten door bewoners

Te verwijderen bomen:

K     De bestaande kastanje (geen 
        toekomstverwachting / concurreert 
        met twee bomen)

Verder: alle overige slechte bomen (oude 
sierappels en jonge magnolia’s)

A. Freund
  
14-5-2020

Visie op heesters en 
solitaire struiken

- In de noordwestelijke hoek staat 
een groep beeldbepalende  
struiken (rododendrons, kardi-
naalsmuts en hulst). Aan de 
zuidzijde staat een beeldbepalen-
de krent.
Verder zijn de meeste solitaire 
struiken niet aangeslagen en 
verdwenen.

- Wij willen in de lage rand van 
bodembedekkers op enkele 
locaties weer groepen met 
opgaande struiken toevoegen. Zo 
wordt het gebied meer 
aangekleed en krijgt het plein 
meer beschutting.

- De randen blijven wel transpar-
ant zodat er voldoende zicht is op 
het binnenterrein (sociale veilig-
heid, voorkomen hangplekken).

- De nieuwe groepen struiken 
komen niet direct onder de 
nieuwe bomen te staan  maar in 
de ruimten tussen de bomen. 
Hierdoor krijgen ze meer kans om 
goed uit te groeien.

Te behouden struiken:

A     Rododendron en kardinaalsmuts
B     Hulst
C     Krent

Nieuw te planten struiken:

1      Nieuwe groepen/solitaire struiken

De soorten zijn ader te bepalen, soorten 
met een mooie bloei of herfstkleur of 
met een wintergroen blad)
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