


 
Dusseldorp 
 
 
Houtwal 
Het grondlichaam dient 3,20 meter hoog te worden. 
De bovenzijde dient 1.5 meter breed te worden, en vanaf de teen tot de bovenzijde 4,5 m aan 
beide kanten, in totaal wordt de wal 11 meter breed.  
De houtwal bestaat uit 5 rijen beplanting. 
De lengte van de houtwal dient circa 310 m1 te worden. 
Kruislings plantverband, 1 stuk per 1,5m2. 
Benodigde beplanting is circa 1860/ 1,5 =1250 stuks. 
310*6=1860 m2, 1860/1,5= 1250  
Voor de gekozen beplanting zie de beplantingslijst. 
 
Trellis met klimop en wilde wingerd 
Een trellis is een rooster van betongaas waartegen klimop en wilde wingerd beplant worden, 
de trellis staat tegen de betonblokken gemonteerd. De trellis dient in totaal ongeveer 95 m1 
lang te worden.  
      
 
Rij bomen 
Voor de groensingel komt ook een rij solitaire bomen (zie A en D in de tekening). 
Dit zijn 8 zomereiken (Quercus robur), 12 veldesdoorns (Acer campestre) en 2 
paardenkastanjes (Aeusculus hippocastanum ‘Baumannii) 
 
Aanvullen stuk bos. 
Het stukje bos aan de wegkant bij de ingang van Dusseldorp moet aangevuld worden met 
dichtgroeiende struiken die goed tegen schaduw kunnen. 
Voor de gekozen beplanting zie de beplantingslijst. 



Beplantingslijst 
 
Solitaire bomen. 
  8 zomereiken (Quercus Robur)    18-20 met draadkluit 
12 veldesdoorn (Acer Campestre)    18-20 met draadkluit 
  2 kastanje (Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’) 18-20 met draadkluit 
 
Bosplantsoen betreft de groensingel. 
Bomen 
60 stuks gewone berk (Betula pendula)    100-125     
60 stuks grove den (Pinus sylvestris)    100-125  
60 stuks haagbeuk (Carpinus betules)    100-125 
 
Struiken 
125 stuks egelantier (Rosa rubiginosa)    100-125 
125 stuks vuilboom (Rhamnus frangula)   100-125 
125 stuks gewone braam (Rubus fruticosus)   100-125 
60   stuks pruimbladige meidoorn (Crataegus prunifolia)  100-125 
60   stuks krent (Amelanchier lamarckii)   100-125   
125 stuks gele kornoelje (Cornus mas)    100-125 
125 stuks hazelaar (Corylus avellana)   100-125 
125 stuks eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 100-125 
125 stuks wilde liguster (Ligustrum vulgare)  100-125 
 
Bosplantsoen betreft het aanvullen stuk bos. 
 
Struiken 
20 stuks hazelaar (Corylus avellana)    100-125 
15 stuks westelijke hemlockspar (Tsuga heterophylla) 100-125 
15 stuks hulst (Ilex aquifolium)    100-125  
 
Klimplanten betreft Trellis. 
 
Klimplanten 
228 stuks klimop (Hedera helix ‘Hibernica’)  P9 
  57 stuks klimop (Hedera helix ‘Hibernica’)  2 lp 
  95 stuks wilde wingerd (Parthenocissus tricuspidata) P9 
   
 


