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schaakbordfunbasket

de werkelijke situatie kan afwijken

gepolierde betonverharding

waterdoorlatende klinkers

verharding in voetpaddallen (boven koker nutsleidingen)

gazon
geprefabriceerde greppel (30cm x 20cm)
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borduur type IC 1 (5cm in opstand)
borduur type ID 4
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plantvak amfitheater

Hydrangea petiolaris anomala 
(Klimhortensia)

beheer
geen klimsteun nodig, jaarlijks 
snoeien tot gewenste hoogte 
(dakrand) en om kort langs de muur 
te houden

Verbena bonariensis (IJzerhard)
Ajuga reptans (Kruipend zenegroen)
Leucanthemum vulgare (Margriet)
Saponaria officinalis (Zeepkruid)

border blinde muur

aan de overzijde kunnen evt. zelfde 
soorten terugkomen, om bestaande 
beplanting aan te vullen met vlinder- 
en bijenlokkende planten:

Verbena bonariensis (IJzerhard)
Ajuga reptans (Kruipend zenegroen)
Leucanthemum vulgare (Margriet)
Saponaria officinalis (Zeepkruid)

klimplant op deze zuidgerichte 
muur:
Actinidia arguta (Kiwibes) 
met klimsteun (strook beton- 
wapeningsrooster of enkele inox 
spankabels) en 2 planten van rassen 
die elkaar bevruchten aanplanten om 
bessen te krijgen

speelplaatsbomen

solitaire boom (schaakbord):
Tilia cordata (Winterlinde) of
Alnus cordata (Hartbladige Els)

groenzone met boomschors:
Quercus robur (Zomereik) of
Acer pseudoplatanus (Esdoorn)
Salix caprea (Boswilg) of 
Pterocarya fraxinifolia (Gewone 
Vleugelnoot) of
Alnus cordata (Hartbladige Els)

klimplanten afsluiting

Aristolochia macrophylla (Duitse pijp)
beheer: enkel wegsnoeien van 
overtollige ranken + water geven in te 
droge zomer

klimplanten schaduwweb

Klimsteun: inox spankabels (met 
spanners) tussen gevel, afdakpilaren 
en 1 nieuwe metalen paal of Robinia 
stam

Clematis montana (Bergbosrank)
Clematis vitalba (Inheemse bosrank)
Passifolra caerulea (Blauwe 
passiebloem)

beheer: enkel wegsnoeien van 
overtollige ranken + water geven in 
te droge zomer

klimplanten schaduw-web

Klimsteun: inox spankabels (met spanners)
 tussen gevel, afdakpilaren en 1 nieuwe  
 metalen paal of Robinia stam
naast de al aanwezige Druivelaars kan ook:
Clematis armandii (Wintergroene bosrank)
Clematis vitalba (Inheemse bosrank)
Passifolra caerulea (Blauwe passiebloem)
Akebia quinata (Chocoladerank)
beheer: enkel wegsnoeien van overtollige 
ranken + water geven in te droge zomer

border 'natuur-respect'

bestaande Hazelaars en Vlinderstruiken te 
behouden, aanvullen met 
Sambucus nigra (Gewone vlier)
Cornus sanguinea (Rode kornoelje)
onder ramen lage inheemse beplanting:
Salix purpurea nana (Dwergwilg)
Luzula sylvatica (Grote veldbies)
Lunaria rediviva (Vaste judaspenning)
Leucanthemum vulgare (Margriet)
Ajuga reptans (Kruipend zenegroen)
Geranium sanguineum (inh. Ooievaarsbek)
+ voorjaarsbloeiende verwilderingsbollen
Allium ursinum (Daslook)
Muscari botryoides (Blauwe druifjes)

beheer: zo weinig mogelijk snoeien
Hazelaars kunnen evt. als hakhout beheerd 
worden dwz. om de ca. 12jaar aan de grond 
afzetten om weer uit te schieten (dan wel 
minder hazelnoten...)

gevelgroen bouwhoekje

Campsis radicans 'Mme Galen' 
(Trompetklimmer, vrij vorstnestendige var., 
ivoor plek in volle zon, zomerbloeier)
Clematis armandii 'Apple blossom' 
(wintergroene Clematis, bloei in april)

beheer
horizontale spankabels (boven 
kleuterhoogte) als klimsteun, eerste jaren 
zeer goede bescherming van de plant/voet 
nodig en via tijdelijke touwtjes plant naar de 
klimsteun leiden, jaarlijks overtollige / te 
hoog groeiende ranken wegsnoeien en evt. 
wat compost geven

groenzone 'boot'

struikenrand (in lichte helling naar platform 
toe, af te sluiten met bv kastanjehekwerk)
Salix purpurea nana (Dwergwilg)
Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' (Aalbes)
Rubus fruticosus 'Thornless evergreen' 
(Doornloze braam)
2 Corylus avellana (Hazelaar)

boom
Quercus robur (Zomereik, vrij trage groei)
of Aesculus carnea (Rode paardenkastanje, 
minder last van mineermot dan de gewone 
paardenkastanje, en minder stekelige 
vruchten, mooie roderoze bloei in mei)

klimplanten
evt. aan enkele verticale palen klimplanten 
planten bv. Clematis vitalba (Inheemse 
bosrank) of Fallopia baldschuanica 
(Bruidsluier, zeer snelle robuuste groeier, 
woekert maar kan in geïsoleerd plantvak op 
deze stenige speelplaats net een troef zijn)

beheer
jaarlijks snoeien (na bramenoogst)
behalve hazelaars (vrij laten uitgroeien, of 
indien nodig als hakhout te beheren dwz. om 
de ca. 12j afzetten aan de grond)
boom niet snoeien, grote plantmaat en ruim 
plantvak met goede teelaarde en uitgegraven 
tot op goed doorlatende bodem, bodem en 
wanden plantput niet dichtsmeren met 
kraanbak en extra doorboren/losmaken naar 
ondergrond)

jungle

bestaande hazelaars en hulst
aanvullen met struiken en 
klimplanten:
Mespilus germanica (Wilde mispel, 
meerstammige halfstam)
Cornus mas (Gele kornoelje)
Cornus sanguinea (Rode koernoelje)
Clematis vitalba (Inh.bosrank)

groenzone speelreliëf

bestaande struikengroepjes uit te 
breiden, vervangen bestaande 
struiken met giftige bessen nl. 
Kardinaalsmuts, Sporkehout, 
Liguster, met/door: 
Cornus mas (Gele kornoelje)
Salix elaeagnus angustifolia 
(Rozemarijnwilg)
Prunus padus (Inh. vogelkers)
Acer campestre (Veldesdoorn)
3-tal solitaire struiken heuveltje:
Corylus avellana (Hazelaar)

looplijnen & vlakke zones: gazon

hellende zones (speelreliëf): inzaai 
wilde bloemenmengsel en 
hooilandbeheer
zadenmengsel: bv Ecoflora B10 
eetbare wilde planten (2x/jaar 
maaien met afvoer van maaisel)

boom
Castanea sativa (Tamme kastanje, 
meerstammig, kan op termijn een 
leuke klim- of kamp- boom worden)

gevelgroen & klimplantenslingers
Hydrangea anomala petiolaris 
(Klimhortensia) (enkel op gevel, 
klimt niet langs groenslingers)
Aristolochia macrophylla (Duitse 
pijp)
Humulus lupulus (Wilde hop)
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