Beplantingslijst
Behouden bomen

Ap
Fs
Ca
Pc
Picea

• Acer pseudoplatanus - gewone esdoorn
• Fagus sylvatica - beuk
• Corylus avellana - hazelaar
• Populus canadensis - populier
• Picea abies - spar

Bomen hof
100% plantmaat 20-25 hoogstam

Hof 8
Pa
Ps

Nieuwe bomen

•	Prunus avium (tweede orde) – zoete kers
•	Prunus serrulata ‘Kanzan’ (tweede orde)
– Japanse sierkers

Bomen, mix van soorten

Hof 10 en 12

Ca. 80%	plantmaat 6-8 laag/halfstam,
Ca. 20%	plantmaat 16-18 hoogstam
(in hoven grotere maten) en andere soorten

Cb

•	Carpinus betulus (tweede orde)
– gewone haagbeuk

Hof 11
Soortenmix ‘eiken-beukenbos’
40%	Fagus sylvatica (eerste orde) - beuk
30%	Quercus robur (eerste orde) - zomereik
10%	Betula pendula (eerste orde) - ruwe berk
10%	Castanea sativa (eerste orde) - wilde kastjanje
5%	Sorbus aucuparia (tweede orde) - lijsterbes
5%	Betula utilis (tweede orde) - zilverberk

Tt

•	Tilia tomentosa (eerste orde) - zilverlinde

Hof 13
Fro
Fsa

•	Fagus sylvatica ‘Rohanii’ (tweede orde)
– rode varenbeuk
•	Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ (eerste orde)
– bruine beuk

Soortenmix ‘dennenbos’

Hof 14

60%	Pinus nigra subsp. nigra (eerste orde) - grove den
10%	Tilia x europaea (eerste orde) - hollandse linde
10%	Betula pendula (eerste orde) - grove berk
10%	Quercus robur - zomereik
5%	Pinus mugo ‘Uncinata’ (tweede orde) - bergden
5%	Betula utilis (tweede orde) - zilverberk

Pnn

•	Pinus nigra subsp. nirgra (eerste orde)
– Oostenrijkse den

Struwelen, mix bos
100% aanplantmaat ca. 60/80cm

‘Esdoorn en eiken-beukenbos’
Soortenmix ‘esdoornbos’
60%	Acer pseudoplatanus (eerste orde)
- gewone esdoorn
20%	Fagus sylvatica (eerste orde) - beuk
10%	Ulmus minor (eerste orde) - veldiep
5%	Acer campestre (tweede orde) - veldesdoorn
5%	Alnus glutinosa (tweede orde) - zwarte els
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•	Craetegus monogyna – eenstijlige meidoorn
•	Corylus avellana – hazelaar
•	Rhamnus frangula – sporkehout
•	Sambucus nigra – gewone vlier
•	Prunus spinosa – sleedoorn

Struwelen, mix duin

‘Esdoornbos’

100% aanplantmaat ca. 60/80cm

•	Matteuccia struthiopters – bekervaren
•	Asperula odorata – lievevrouwebedstro
•	Allium ursinum – daslook
•	L amium maculatum – dovenetel

‘Dennenbos’
•	Craetegus laevigata – tweestijlige meidoorn
•	Rhamnus frangula – sporkehout
•	Rosa rugosa – rimpelroos
•	Cytisus scoparius – brem
•	Salix repens – kruipwilg
•	Prunus spinosa – sleedoorn

‘Dennenbos’
•	Pinus mugo – dwergden
•	Salix repens – kruipwilg
•	Asperula odorata – lievevrouwebedstro

Haag, beheerhoogte 0.80m
Aanplantmaat 40-60cm
•	Viburnum opulus – gelderse roos
•	Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ – bruine beuk
•	Fagus sylvatica – beuk
•	Prunus spinosa – sleedoorn
•	Ligustrum vulgare – wilde liguster
•	Crataegus laevigata – tweestijlige meidoorn
•	Amelanchier spicata – krent
•	Carpinus betulus – gewone haagbeuk

‘Bosondergrond, graskruidenmengsel’
•	Diverse soorten gras en wilde bloemen
U heeft net als uw buren voor DUIN gekozen
vanwege het bijzondere karakter van DUIN.
Als koper van een woning of vrije kavel heeft
u daarom een medeverantwoordelijkheid
voor het in stand houden van het landschap.
Om dit te bevorderen geldt de regel dat
de beplanting op het eigen terrein verwant
moet zijn aan de beplanting in het openbaar
gebied (duin of bosrand). In deze beplantingsbrochure is een lijst opgenomen met bomen,
struiken, grassen en graskruidenmengsels
zoals wordt aangeplant in Boomrijk.

Bodembedekkers, in delen
van het bos en in de hoven
‘Eiken-beukenbos’
•	Vinca minor – kleine maagdenpalm
•	Asperula odorata – lievevrouwebedstro
•	Allium ursinum – daslook
•	L amium maculatum – dovenetel
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Beukenbos
Esdoornbos
Dennebos
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