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Het plan is ingevuld op een plek van 12,5 vierkante meter, een vak ter grootte van 
een parkeerplaats (5 x 2,5 m).  De beplanting is zo ingetekend dat de opzet geschikt 
is voor een vak waar men aan alle kanten omheen kan lopen - de hoogste planten 
staan in het midden, de lage langs de randen. In principe kan dit ontwerp 
gemakkelijk gekopieerd worden als er bijvoorbeeld twee of drie parkeerplaatsen 
naast elkaar worden vergroend - er ontstaat dan een golvende, herhalende opzet 
van laag naar hoog.  
 
De planten verdelen over twee vakken van de helft van de grootte zou ook 
eenvoudig moeten kunnen. En tot slot: een vak met andere lengte en breedte zou 
met dit plan ook kunnen worden ingevuld, als de oppervlakte min of meer overeen 
komt, door van binnen naar buiten wat te verschuiven. Indien het vak tegen een 
muur komt te liggen zou het aan te raden zijn de hoge planten daar tegenaan te 
zetten en beplanting van hoog naar laag te laten aflopen. In de plantenlijst kunnen 
we aangeven wat de hoge en lage planten zijn, zodat bij het aanplanten het 
uitzetten van de potjes makkelijk is.  
 
De beplanting bestaat uit grotere groepen, met hier en daar een losse 'strooiplant', 
en een aantal heesters. In de beplanting is gekozen voor een mix van inheemse en 
cultuurplanten, de verhouding is ongeveer 65-35*). Het gaat om vaste planten, een 
deel van de planten zal zich ook (spaarzaam) uitzaaien en dus ieder jaar op een 
andere plek opkomen. In het pakket zitten ook veel bodembedekkers - planten die 
de grond bedekken zodat er al vrij snel geen 'onkruid' meer zal opkomen. Een deel 
van de planten is in de winter geheel of grotendeels groenblijvend/bladhoudend. 
 
Indien gekozen wordt voor een (kleinblijvend) boompje zou deze in het 
beplantingsplan moeten komen in plaats van de heester die ongeveer in het midden 
is ingetekend. Voor de boompjes, inheems of inmiddels beschouwd als inheems, zou 
je kunnen kiezen voor: Krentenboompje (Amelanchier lamarckii), een Hulst (Ilex 
aquifolium) of Gele Kornoelje (Cornus mas), of andere inheemse boom die passend 
is voor de bodemsoort, standplaats en wensen qua grootte.  
 
Het is aan te raden bij aanplant tussen de plantjes boomschors aan te brengen, om 
onkruidgroei te onderdrukken en de grond vochtig te houden. Dit is eenmalig. 
Het is ook aan te raden de grond bij aanplant te verbeteren met biologische 
compost, en deze compostgift jaarlijks (in het voorjaar) te herhalen. 
 
*) 20 soorten inheemse vaste planten, 10 cultuurplanten. Van de cultuurplanten is 
de cultivarnaam niet ingevuld omdat die keuze afhangt van de geselecteerde 
leverancier. Van de ingetekende heesters zijn 2 van de 3 inheems. Deze zijn 
groenblijvend. 


