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Flip Buhler
Cazenderstraat 3 Meerssen
Datum  22 december 2018
Projectnummer 201860

Beplantingslijst en 

Natuurattractiekaart 

nummer hoogte plantnamen jan febr mrt april mei juni juli aug. sept okt nov dec aanta; 
in cm

H 120 Ligustrum ovalifolium 5 st/m1
H1 120 Creatagus crataegus monogyna wit 5 st/m1
B1 15m Salix Pendula 1 stuks
B2 8-15m Aesculus carnea Briotii 2 stuks
B3 8-15m Acer rubrum 'Bowhall herfstkleur 2 stuks
B4 8-15m Fagys sylvatica 'Dawyck' 3 stuks
B5 > 15m Juglans Broadview 1 stuks

fruitbomen Halfstam Diverse fruitbomen nader te bepalen bloessem herfstkleur 12 stuks

B3+B4 =  zuilbomen 

Toelichting :
* Bestaande haag voorzijde wordt geheel vervangen door meidoorn en schapenhekwerk
* Bestaande hekwerk is schapenhekwerk
* De bestaande boomsoorten zijn o.a Tilia, Betula, Fruitbomen, Acer, Juglans > er worden geen bomen gekapt, alleen bij geplant
* Bomen langs het weiland is aangebracht in bestaande tekening, is vooral houtsingel met diverse wildgroei van meerstammig heesters

Blijft gehandhaafd ivm privacy
* Waterbuffel moet infiltreren en loop verder nergens na toe
* Talud in het weiland zorgt voor een eenheid met de talud in het voorste gedeelte ( worden maan vormig aangelegd met natuurlijke gloeien)

Verder zal het de noorden wind wat tegen houden en zicht na de buren 
* De talud bij de waterbuffer zal inderdaad gloeiend en natuurlijk worden aangebracht, dit is voor geborgheid te creeren en privacy in de winter

aangezien de houtsingel bestaat uit bladverliezende heesters en bomen
* De waterbuffer wordt geen vijver. De waterbuffer is voor overtollig water van de openbare weg op te vangen

De vlonder is bewust aan die zijden getekend ivm zicht op het landschap en achterliggend bos. Anders zou men kijken na de woningbouw 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd


