
Uitleg beplantingsplan adoptiestrook Händellaan 

 

Boomsoorten 

- Van de drie nieuwe bomen heb ik gekozen voor 2 keer een smal blijvend en bloeiend soort 

(sierkers) en een wat grotere boom met natuurwaarde (linde). Dit nieuwe soort linde is een 

ander soort dan de al bestaande linde in de groenstrook en blijft smaller.  

 

Soortenverdeling adoptiestrook 

- Ik heb geen vlinderstruik of extreem vlindertrekkende planten ter hoogte van woning nr. 22 

geplaatst, zoals was gevraagd. 

- Van de voorgestelde plantensoorten heb ik nog een soort veranderd zodat er onder de 

bomen een type vaste plant kan komen die goed tegen de schaduw en de droogte kan 

(Geranium Macrorrhizum ‘Bevan’s Variety’) 

- De vaste planten zijn in grotere groepen over de plantstrook verdeeld. Elk soort komt op 

minstens twee locaties in de strook voor, dat zorgt voor eenheid maar geeft ook een speels 

uiterlijk. 

- Langs de straatzijde heb ik langere groepen per soort gemaakt, dat zorgt voor rust. Langs de 

woningen zijn de groepen iets kleiner zodat er meer variatie in beeld ontstaat. 

- De hogere soorten staan in groepen in het midden van de plantstrook (hoogteopbouw). 

 

Tips voor de aanplant 

- De Verbena bonariensis is niet ingetekend in het plan omdat deze niet in groepen geplant 

wordt. De Verbena is een tweejarige plant. Na twee jaar sterft deze af maar blijft zich in de 

border verspreiden door zaailingen. Jullie moeten deze leren herkennen, dan kun je ze 

gericht houden/ verplanten in de border en overtollige zaailingen verwijderen. Zo hou je de 

Verbena op lange termijn in de border. 

Voor het begin stel ik voor in totaal 10 planten over de hele strook te verdelen. Dan zaaien 

ze zich verder uit, dus te veel planten kopen is niet handig. Plant de Verbena dan ergens 

midden in de strook. De Verbena trekt vlinders aan, dus plant deze dan niet in de westelijke 

hoek onder de bestaande boom/ bij woning nr. 22 maar in de rest van de strook. 

- Verder moeten de vaste planten min of meer in driehoeksverband worden geplant, dus in 

verspringend van elkaar met de aanbevolen onderlinge plantafstand. 

- De Nepeta, Geranium Rozanne en de Pennisetum gaan iets meer over de rand van de strook 

hangen dan de andere soorten. Plant deze op ongeveer 10cm meer vanaf de rand, of knip de 

Nepeta gedurende de zomer een keer licht terug. 

- Houd ongeveer 7 plantjes per m2 aan. In de praktijk is dit 30-40cm onderlinge plantafstand. 

 

 



Onderhoudstips voor de beplanting 

- In het eerste jaar zullen jullie vooral bezig zijn met onkruid verwijderen en evt uitgevallen 

beplanting vervangen. Na 2-3 jaar sluit de beplanting al goed en wordt een dichte 

beplantingsmat. Na en paar jaar moeten jullie evt wat beplanting uitdunnen en pollen delen. 

- De afgestorven delen van de vaste planten kun je het beste na de winter pas weghalen, eind 

februari/maart. Dat is het beste voor de natuur, en het geeft nog enige aankleding van de 

strook in de winter. 

- Het niet afknippen voor de winter is vooral belangrijk voor de siergrassen (Stipa, Pennisetum 

en Molinia). Deze geven juist door hun afgestorven blad een mooi beeld aan de strook. Dus 

knip ze ook pas eind feb/maart terug tot ongeveer 10cm boven de grond. Dan loopt het gras 

opnieuw uit. 

- De Lavendel is een heester. Deze moet elk jaar terug worden geknipt tot een paar cm boven 

de grond, anders gaat de plant verhouten en gaat minder bloeien en overhangen. 

- Als het gazon te veel naar de border doorgroeit kun je de rand met een spade licht afsteken. 

Zo houd je ook de overgang scherp. Ik doe dit elk voorjaar een keer, circa 5cm diep. 

 

 

 


